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Javni razpisi
Ob-1956/10
Javni razpis
za kapitalske naložbe Republike
Slovenije v zasebne družbe tveganega
kapitala
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije
za podjetništvo.
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški
sklad.
Sedež: 2000 Maribor, Trubarjeva 11.
Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za
gospodarstvo v vlogi posredniškega telesa.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljnjem
besedilu: SPS) objavlja javni razpis na podlagi:
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 107/07, v nadaljnjem besedilu: ZPOP-1),
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS,
št. 77/08, v nadaljnjem besedilu: ZJS-1),
– Zakona o družbah tveganega kapitala
(Uradni list RS, št. 92/07, št. 57/09, v nadaljnjem besedilu: ZDTK),
– Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/2007 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, v nadaljnjem besedilu:
ZJF),
– Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09, v nadaljnjem besedilu:
ZGD-1),
– Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. 7. 2006
o Evropskem skladu za regionalni razvoj in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (Uradni list ES, št. 210 z dne 31. 7. 2006, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1080/2006/ES),
– Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006
z dne 11. 6. 2006, o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1260/1999 (Uradni list ES, št. 210 z dne
31. 7. 2006, v nadaljnjem besedilu: Uredba
1083/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006
z dne 8. 12. 2006, o pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES)
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj (Uradni list ES, št. 371, z dne 27. 12.

2006, z vsemi spremembami, v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1828/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih
vrst pomoči za združljive s skupnim trgom
z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba
o splošnih skupinskih izjemah) (Uradni list
ES, št. 214 z dne 9. 8. 2008, v nadaljnjem
besedilu: Uredba 800/2008/ES),
– Smernic skupnosti o državnih pomočeh za spodbujanje naložb rizičnega kapitala v mala in srednje velika podjetja 2006/C
194/02 z dne 18. 8. 2006, (v nadaljevanju
besedila: Smernice 2006/C 194/02),
– Sheme državnih pomoči Ukrep tveganega kapitala v Sloveniji št. N 253/2007,
ki jo je Evropska komisija potrdila dne
13. 6. 2007 (v nadaljnjem besedilu: Shema
N 253/2007),
– Sheme državnih pomoči Pomoč
v obliki rizičnega kapitala št. X865/2009,
ki jo je Ministrstvo za finance potrdilo dne
23. 10. 2009 (v nadaljnjem besedilu: Shema
X865/2009),
– Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09,
40/09),
– Dopolnjenega programa ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti
za obdobje 2007–2013, ki ga je Vlada RS
sprejela na svoji 49. redni seji, dne 15. 10.
2009, sklep št. 31001-1/2009/9 (v nadaljnjem besedilu: Program ukrepov),
– Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, ki ga je Evropska Komisija z odločbo potrdila dne 27. 8. 2007 (št.
K(2007)4080, v nadaljnjem besedilu: OP
RR),
– Poslovnega načrta programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in
srednje velika podjetja v Republiki Sloveniji
za obdobje 2009–2013 (PIFI), ki ga je Vlada
RS sprejela na 50. redni seji, dne 22. 10.
2009, sklep št. 30200-2/2009/5 (v nadaljnjem besedilu: Program PIFI),
– Ustanovitvenega akta Javnega sklada
Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni
list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08, 71/09),
– Poslovne politike Javnega sklada RS
za podjetništvo 2009–2013 (sklep Vlade RS
št. 47602-25/2009/4 z dne 30. 7. 2009),
– Sprememb Poslovnega in finančnega
načrta Javnega sklada Republike Slovenije
za podjetništvo za leto 2009 (sklep Vlade
RS številka 47602-37/2008/14 z dne 29. 10.
2009),

– Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega podjetniškega sklada za leto 2010
(sklep Vlade RS številka 47601-30/2009/11
z dne 17. 12. 2009),
– Sprememb in dopolnitev Poslovnega
in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2010
(sklep Vlade RS številka 47601-30/2009/15
z dne 25. 2. 2010),
– Proračuna Republike Slovenije za leto
2009 (Uradni list RS, št. 114/07),
– Proračuna Republike Slovenije za leto
2010 (Uradni list RS, št. 99/09),
– Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št. 26/09),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07 in spremembe),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so kapitalske
naložbe v zasebne družbe tveganega kapitala (v nadaljnjem besedilu DTK) s strani
Republike Slovenije, ki jo za potrebe tega
javnega razpisa zastopa SPS. DTK morajo
biti ustanovljene in delovati v skladu z v razpisu opredeljenimi določbami ZDTK.
Namen javnega razpisa je razvoj obstoječega trga tveganega kapitala v Sloveniji
in pospeševanje lastniških naložb v mikro,
mala in srednje velika podjetja (v nadaljnjem
besedilu MSP) v obliki naložb tveganega kapitala in mezzanin kapitala. Republika Slovenija želi na ta način preko SPS povečati
število zasebnih družb tveganega kapitala
in pospešiti razvoj MSP s potencialom hitre
rasti ter multiplicirati učinek vlaganj javnih
sredstev.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu oziroma pogoji, ki jih bodo upravičenci
morali izpolnjevati po pridobitvi sredstev javnega razpisa
4.1 Upravičenci
DTK, ki bodo kandidirale na javnem razpisu za pridobitev kapitalskih naložb Republike Slovenije, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– na javni razpis se lahko prijavijo DTK,
ki so registrirane v Republiki Sloveniji in so
pridobile status skladno z ZDTK;
– DTK morajo biti ustanovljene za določen čas in sicer za maksimalno dobo
12 let;
– DTK mora biti ustanovljena v pravni
obliki družbe z omejeno odgovornostjo, ki
kot gospodarska družba deluje po predpisih,
ki urejajo gospodarske družbe;
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– na javni razpis se lahko prijavijo DTK,
ki niso v težavah v smislu 2. člena Zakona
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDTUPB2 – uradno prečiščeno besedilo, Uradni
list RS, št. 44/07) ali v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije v smislu
Smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 10. 10. 2004) in 14. člena ZFPPIPP (Uradni list RS, št. 126/07,
št. 40/09 in št. 59/09), ter nimajo neporavnanih obveznosti do Republike Slovenije iz
naslova javnih dajatev in prispevkov;
– v primeru, da zasebna DTK že deluje v skladu z določbami ZDTK in ima
že izvedene naložbe tveganega kapitala in
naložbe navideznega lastniškega kapitala
(mezzanin naložbe), mora takšna zasebna DTK k vlogi predložiti oceno vrednosti
DTK, ki je pripravljena s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij, ki je
vpisan v register Slovenskega inštituta za
revizijo, ter temelji na veljavnih standardih
vrednotenja. Pri tem mora k oceni vrednosti podjetja izbran pooblaščen ocenjevalec
predložiti ustrezno izjavo o poštenosti ocene oziroma nepristranskosti glede oseb, ki
jih ocena vrednosti zadeva. Ne glede na
k vlogi podano oceno vrednosti DTK, lahko
SPS dodatno oceno vrednosti DTK pridobi
tudi sam. Glede na podano oceno vrednosti podjetja se bo določila višina sredstev, ki
jih bo Republika Slovenija skladno z določbami ZGD-1 in določili družbene pogodbe
vplačala v DTK.
4.2 Dovoljena dejavnost DTK
DTK, ki bodo pridobile kapitalske naložbe Republike Slovenije, bodo lahko opravljala naslednje dejavnosti:
– zasebna DTK, ki bo pridobila kapitalske naložbe Republike Slovenije, lahko
izvaja aktivnosti in posle, ki so podrobneje
opredeljeni v nadaljnjih točkah javnega razpisa oziroma so v skladu z ZDTK, in sicer:
– naložbe tveganega kapitala v ciljna
MSP,
– naložbe navideznega lastniškega
kapitala (mezzanin naložbe) v ciljna MSP,
– ter druge dejavnosti iz prve alineje
prvega odstavka 6. člena ZDTK,
ne sme pa opravljati dejavnosti:
– dajanja posojil in poroštev na podlagi 6. in 13. člena ZDTK in
– najemanja posojil skladno s 6. členom ZDTK,
– pri svojem poslovanju mora DTK upoštevati določila Smernic 2006/C 194/02 in
slovensko zakonodajo s področja gospodarskega prava.
4.3 Dovoljena lastniška struktura DTK
DTK, ki bodo pridobile kapitalske naložbe Republike Slovenije, bodo v zvezi s svojo
lastniško strukturo morale izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj 51% osnovnega kapitala in
naknadnih vplačil v DTK morajo zagotoviti
zasebni družbeniki, delež Republike Slovenije lahko predstavlja največ 49% vseh
sredstev DTK (osnovnega kapitala in naknadnih vplačil);
– minimalna višina vloženih sredstev
(osnovnega kapitala in naknadnih vplačil)
s strani Republike Slovenije v zasebno DTK
je 1.000.000,00 EUR;
– DTK, ki bodo pridobile kapitalske naložbe Republike Slovenije, morajo z ustreznimi
ukrepi in preverjanji zagotavljati, da družbeniki DTK niso povezane družbe, skladno
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s 527. členom ZGD-1 s ciljnimi MSP, v katera namerava DTK vstopati v obliki naložb
tveganega kapitala in naložb navideznega
lastniškega kapitala (mezzanin naložb);
– podrobna razmerja med Republiko
Slovenijo in ostalimi zasebnimi investitorji
v DTK se uredijo v družbeni pogodbi, katere
vzorec je del razpisne dokumentacije (XI.
točka). SPS bo v imenu Republike Slovenije pristopila h kapitalski naložbi v zasebno DTK samo na podlagi podpisane družbene pogodbe. Znesek kapitala je možno
z naknadnimi vplačili oblikovati postopno do
31. 12. 2013, oziroma za nadaljevalne naložbe v že podprta MSP najkasneje do 5. 8.
2015. Opredeljeni roki se lahko podaljšajo
skladno z določbami Programa PIFI;
– DTK mora vse družbenike pri naložbah
tveganega in mezzanin kapitala obravnavati
pod enakimi pogoji.
4.4 Pogoji glede obveznih organov in
upravljanja DTK
DTK, ki bodo pridobile kapitalske naložbe Republike Slovenije, bodo morale v zvezi
z organi DTK ter njenim upravljanjem izpolnjevati naslednje pogoje:
– pri DTK mora biti ustanovljen nadzorni
svet; po vstopu Republike Slovenije v DTK
mora imeti predstavnik vlagatelja javnih
sredstev najmanj enega člana;
– pri DTK mora biti ustanovljen neodvisni
naložbeni odbor, kot posvetovalno telo DTK,
ki na predlog upravljavske družbe podaja
mnenja k naložbenim predlogom; po vstopu
Republike Slovenije v DTK mora imeti predstavnik vlagatelja javnih sredstev najmanj
enega člana v naložbenem odboru, ki pa
nima glasovalne pravice;
– DTK morajo imeti sklenjeno pogodbo
o upravljanju DTK z upravljavsko družbo
v skladu z ZDTK. Član nadzornega sveta,
ki je predstavnik vlagatelja javnih sredstev,
mora z vstopom Republike Slovenije v DTK
potrditi pogodbo o upravljanju oziroma njene
spremembe, skladno z določili tega javnega
razpisa;
– pri sklepanju upravljavskih pogodb se
morajo upoštevati predpisi Republike Slovenije;
– upravljanje DTK mora biti zastavljeno
na tržnih osnovah, pri upravljanju sredstev
se mora uporabljati najboljše prakse in regulativni nadzor;
– upravljavska družba zasebne DTK
mora zaposlovati ali kako drugače pogodbeno sodelovati s strokovnjaki z znanji in izkušnjami s področja lastniških naložb oziroma
naložb tveganega kapitala, ki vključujejo izvedbo vstopa in izstopa iz lastniške naložbe
v MSP; takšne zaposlitve oziroma pogodbena razmerja mora upravljavska družba
dokazovati z ustreznimi dokazili;
– osebe na DTK in upravljavski družbi, ki
odločajo o investicijah (management upravljavske družbe, člani naložbenega odbora)
ne smejo biti na noben način (kapitalsko,
upravljavsko, z ožjimi družinskimi vezmi
v ravni ali stranski vrsti do vštetega drugega kolena) povezane z osebami, ki odločajo
o kapitalskih naložbah Republike Slovenije
v zasebne DTK oziroma z menedžmentom
in člani nadzornega sveta v MSP;
– upravljavska družba DTK mora pred
vsako naložbo tveganega kapitala z ustreznimi ukrepi preveriti neodvisnost zasebnih investitorjev oziroma oseb, ki odločajo
o investicijah v ciljno MSP. Za preverjanje
neodvisnosti je odgovoren direktor upravljavske družbe;

– DTK mora imeti z upravljavsko družbo
sklenjeno tudi investicijsko pogodbo, katere
minimalna vsebina je opredeljena v okviru
izjav DTK v V. točki razpisne dokumentacije oziroma se sklada s poslovnim načrtom
DTK, katerega obvezna vsebina je opredeljena v VII. točki razpisne dokumentacije.
Član nadzornega sveta, ki je predstavnik
vlagatelja javnih sredstev, mora z vstopom
Republike Slovenije v DTK potrditi investicijsko pogodbo oziroma njene spremembe,
skladno z določili tega javnega razpisa;
– DTK je dolžna za storitve upravljanja upravljavski družbi plačati upravljavsko
provizijo, vsak družbenik pa plačuje delež
upravljavske provizije, ki je enak njegovemu lastniškemu deležu v DTK. Upravljavska
provizija se obračunava štirikrat letno in sicer na dan 31. 3., 30. 06., 31.09. in 31.12.
v letu do izteka naložb. Do zaključka leta
2013 se upravljavska provizija obračunava v višini 2,5% od vsote v DTK vplačanih osnovnih vložkov in skupnega zneska
naknadnih vplačil, h katerega vplačilu so
se družbeniki DTK pogodbeno zavezali. Po
letu 2013 pa se letna provizija obračunava
v višini 2,5% od neto vrednosti sredstev
DTK, izkazanih v bilanci stanja v zadnjem
revidiranem letnem poročilu;
– ob izteku naložb je upravljavska družba skladno s Smernicami 2006/C 194/02
upravičena do nagrade in sicer maksimalno 20% od doseženega donosa naložbe;
do te nagrade pa je upravljavska družba
upravičena le v primeru dosežene minimalne zahtevane letne stopnje donosa v višini
minimalno 6%;
– po sklenitvi družbene pogodbe sklene
SPS z zasebno DTK pogodbo o naložbah,
s katero se zasebna DTK zaveže k smiselnemu izpolnjevanju vseh pogojev in predpisov, ki izhajajo iz tega razpisa in veljajo za
izvajanje evropske kohezijske politike v RS
ter se nanašajo na finančni inženiring. Pogodba mora biti usklajena s poslovnim načrtom DTK in mora zajemati vsaj naslednje
elemente: predmet pogodbe, naloge, pristojnosti in odgovornosti prejemnika, terminski
načrt in postopek kapitalskih naložb v zasebne DTK, upravljavsko provizijo, pogoje
vlaganja kapitala, prevzemanje tveganja,
odločitve o naložbah v MSP, spremljanje
izvajanja v skladu z veljavnimi pravili, sodelovanje države v organih DTK, nadzor, kontrolo in poročanje, vračilo sredstev evropske
kohezijske politike in prekinitev pogodbe.
4.5 Pogoji nalaganja ter naložbene omejitve DTK
DTK, ki bodo pridobile kapitalske naložbe Republike Slovenije, morajo pri svoji investicijski politiki upoštevati:
– da morajo biti naložbe in upravljanje
DTK dobičkonosne in zastavljene na tržnih
osnovah; pri upravljanju sredstev se morajo uporabljati najboljše prakse in regulativni
nadzor;
– da bodo kapitalsko vstopala v podjetja,
ki sodijo v skupino MSP skladno z določili iz
Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008,
z dne 6. 8. 2008 (dostopna tudi na spletni strani http://www.podjetniskisklad.si/index.php?id=109);
Ob tem opozarjamo tudi na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije
(ES) št. 800/2008, ki govori o tem, da se za
podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja podatki, tudi glede števila
zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali
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na podlagi konsolidiranih zaključnih računov
podjetja, v katerega je podjetje vključeno
za namene konsolidacije, če ti obstajajo.
Podatkom se prištejejo podatki za vsako
partnersko podjetje.
– da bodo nalagale finančna sredstva
v MSP, ki delujejo v vseh zakonitih panogah
gospodarstva in v vseh regijah Republike
Slovenije, razen v:
– ladjedelništvo (sredstev ni mogoče naložiti v podjetja s področja ladjedelništva, ki se ukvarjajo z dejavnostjo s področja
30.1 SKD – gradnja ladij in čolnov (Uredba
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08)), ki smiselno
sovpadajo z opredelitvijo pojma iz Okvira
o državni pomoči ladjedelništvu, Uradni list
C 317, 30. 12. 2003, str. 11),
– premogovništvo (sredstev ni mogoče naložiti v podjetja s področja premogovništva, ki se ukvarjajo z dejavnostjo s področja 5.1 – SKD, ki smiselno sovpadajo
z opredelitvijo pojma iz Uredbe Sveta (ES)
št. 1407/2002 z dne 23. 7. 2002),
– jeklarstvo (sredstev ni mogoče naložiti v podjetja s področja jeklarstva (področje 24 – SKD), ki se ukvarjajo z dejavnostmi povezanimi s proizvodnjo enega ali več
proizvodov, ki so opredeljeni v Uredbi ES
št. 800/2008 z dne 6. 8. 2008);
– finančne storitve vključno z leasingom in factoringom (SKD – oddelek 64 –
Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov;
oddelek 66 – Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve),
– pravne storitve (SKD – skupina 69.1
– Pravne dejavnosti),
– računovodske storitve (SKD – skupina 69.2 – Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti; davčno svetovanje),
– storitve posredovanja nepremičnin
(SKD – področje L – Poslovanje z nepremičninami),
– proizvodnjo in prodajo orožja (SKD
– razred 01.15),
– proizvodnja in prodaja tobačnih izdelkov ali narkotičnih substanc (SKD – skupina 25.4 – Proizvodnja orožja in streliva,
– Pridelovanje tobaka; skupina 12 – Pro
izvodnja tobačnih izdelkov; razred 46.17 –
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; razred 46.21 – Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo; razred
46.35 – Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; razred 46.39 – Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; razred 47.26 – Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki; razred 47.81 – Trgovina na drobno
na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki);
– da ne bodo investirale neposredno
v aktivnosti povezane z izvozom v smislu
Smernic 2006/C 194/02;
– da ne bodo investirali v podjetja v težavah v smislu Smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah Uradni list C 244, z dne
10. 10. 2004;
– da ne bodo investirali v MSP, ki kotirajo
na borzi oziroma investirale v vrednostne
papirje, ki kotirajo na borzi;
– da bodo kapitalsko vstopala le v MSP,
ki imajo poravnane vse obveznosti do Republike Slovenije iz naslova javnih dajatev
in prispevkov;
– da bodo kapitalsko vstopala v MSP
na območjih, ki prejemajo pomoč, do sto-

pnje širitve oziroma do stopnje zagona za
srednje velika podjetja na področjih, ki ne
prejemajo državne pomoči v skladu s točko
4.3.2 Smernic 2006/C 194/02;
– da lahko MSP pridobi naložbe navideznega lastniškega kapitala (mezzanin
naložbe), če je DTK v MSP predhodno že
udeležena s tveganim kapitalom. Obrestne
mere za nezavarovana posojila (mezzanin
naložbe), ki jih daje DTK morajo biti za najmanj 400 bazičnih točk višje od veljavne
referenčne obrestne mere ob dodelitvi posojila. Naložbe navideznega lastniškega
kapitala morajo biti povrnjene izključno po
tržnih pogojih ali pa spremenjene v lastniški
kapital po tržnih pogojih;
– DTK, ki bodo pridobile kapitalske naložbe Republike Slovenije, morajo upoštevati omejitev najvišje letne tranše rizičnega
kapitala (tveganega kapitala in mezzanin
naložbe) v ciljno MSP v skladu s Smernicami 2006 C 194/02 in ZDTK, ki znaša 1,5
mio EUR letno in da so v tej tranši vključene
tako naložbe DTK kot tudi naložbe morebitnih drugih zasebnih investitorjev. Pri tem
financiranje iz drugih virov, izven okvirjev
Smernic 2006/C 194/02, kot so prispevki
ustanovitelja ali banke, ni vključeno v izračun letne višine tranše;
– najmanj 70% svojih sredstev mora
DTK nameniti za naložbe tveganega kapitala in naložbe navideznega lastniškega
kapitala (mezzanin naložb) v ciljna MSP, ki
so registrirana v Republiki Sloveniji; največ
30% svojih sredstev pa lahko DTK nameni
za naložbe tveganega kapitala in naložbe
navideznega lastniškega kapitala (mezzanin
naložb) v ciljna MSP, ki so registrirana izven
Republike Slovenije;
– DTK, ki bodo pridobile kapitalske naložbe Republike Slovenije, morajo ob zaključenem naložbenem obdobju nalaganja
sredstev v ciljna MSP v obliki naložb tveganega kapitala in naložb navideznega lastniškega kapitala (mezzanin naložb) zagotavljati portfelj DTK, kjer je vsaj 70% vseh
sredstev naloženih v MSP, ki so registrirana
v Republiki Sloveniji. V primeru, da ob koncu naložbenega obdobja ta pogoj ni izpolnjen, Republika Slovenija od tega obdobja
naprej v celoti ni dolžna izpolnjevati svoje
obveznosti plačevanja upravljavske provizije. Omenjena določba mora biti definirana
v upravljavski pogodbi med DTK in upravljavsko družbo;
– DTK mora zavezana oziroma pridobljena sredstva iz naslova osnovnega kapitala in naknadnih vplačil s strani Republike
Slovenije in privatnih družbenikov naložiti
v MSP najkasneje do 31. 12. 2013; po tem
datumu so možne le nadaljevalne naložbe zavezanih oziroma pridobljenih sredstev
v MSP, ki jih je DTK že podprla do 31. 12.
2013 in sicer najkasneje do 5. 8. 2015; Ti
roki se lahko podaljšajo skladno z določbami Programa PIFI;
– pri posamezni investiciji DTK v MSP
bodo skladno z določili ZGD-1 zasebni investitorji, ki so hkrati tudi družbeniki DTK
vstopali v enakem razmerju, kot je njihovo razmerje v osnovnem kapitalu oziroma
naknadnih vplačilih. Tako lahko Republika
Slovenija v posamezno investicijo vloži maksimalno 49% vseh sredstev DTK;
– DTK mora pridobiti s strani odgovornih
v ciljni MSP pisno izjavo, da bodo upoštevali omejitve glede virov in najvišjih letnih
tranš naložb;
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– da so lahko sredstva od prodaje kapitalskih naložb in mezzanin naložb ponovno
investirana samo v nadaljevalne naložbe
v MSP, ki jih je DTK že podprla do 31. 12.
2013 v primeru, da se s tem strinjajo vsi
investitorji; sicer DTK sredstva od prodaje
kapitalskih naložb in mezzanin naložb ne
sme ponovno investirati v ciljne MSP; Ta
rok se lahko podaljša skladno z določbami
Programa PIFI;
– da se MSP, ki so prejele sredstva
v obliki tveganega kapitala ali mezzanin naložb s strani DTK in so v prvih treh letih po
prvi tovrstni naložbi s strani DTK zaprosile
za drugo državno pomoč v okviru uporabe
drugih pravil, najvišji zneski pomoči zmanjšajo za 20%;
– da udeležba DTK s tveganim kapitalom v povezanih družbah velja kot udeležba
s tveganim kapitalom v isti družbi;
– da se morajo že ob kapitalski naložbi
v posamezno MSP opredeliti možni načini
izstopa iz podjetja in okvirno obdobje, v katerem se bo DTK iz podjetja umaknila;
– da mora biti pričakovana interna stopnja donosa določena glede na načrtovane
donose posamezne investicije. Glede na
razmerje med donosi in tveganji se pričakujejo višji donosi pri financiranju v zgodnejših
razvojnih fazah podjetja kot pa pri financiranju kasnejših razvojnih faz;
– da je osnova za sprejem odločitev o investiranju v MSP poslovni načrt MSP s podrobnostmi o proizvodu, prodaji, stopnji rasti
in dobičku ter izvedljivosti projekta;
– da Republika Slovenija kot družbenica
v DTK ne bo sprejemala investicijskih odločitev, bo pa spremljala proces odločanja
o posameznih investicijah oziroma ji bodo
na voljo informacije o odločitvah ostalih
družbenikov v posameznem investicijskem
primeru;
– DTK mora v primeru so-investiranja
z drugimi zasebnimi investitorji skleniti investicijski dogovor z zasebnimi investitorji
v ciljno MSP pod enakimi pogoji, predhodno pa mora za to pridobiti soglasje vseh
družbenikov.
– DTK morajo pri izboru lastniških naložb v obliki tveganega kapitala in mezzanin
kapitala v ciljna MSP upoštevati naslednja
načela:
– uvajanje sodobne tehnologije v povezavi z novimi proizvodi/storitvami,
– povečanje dodane vrednosti na zaposlenega,
– donosnost kapitala,
– neposredno prodajo izven trga Republike Slovenije,
– tržno naravnanost v povezavi z novim projektom,
– inovativnost,
– novo zaposlene,
– izstopne strategije;
– pri izboru MSP morajo DTK upoštevati
tudi horizontalne omilitvene ukrepe, navedene v OP RR in smiselno zadostiti naslednjim
pogojem:
– učinkovitosti izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin);
– okoljski učinkovitosti (uporaba najboljših tehnik, emisij in tveganj, zmanjšanje
količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov);
– trajnostni dostopnosti (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza);
– zmanjšanju vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma stro-
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kovnih ocen vplivov na okolje za posege,
kjer je to potrebno).
5. Merila za izbor DTK
Vse popolne in ustrezne vloge bo ocenila
neodvisna komisija. Pri tem bo neodvisna
komisija upoštevala predvsem merilo »vpliv
projekta na dvig konkurenčnosti podjetij«, ki
je v skladu z OP RR, in se bo merilo preko:
1. usposobljenosti investicijskega menedžmenta in predhodnih izkušenj upravljavske družbe ter
2. naložbene strategije DTK.
Podatke za ocenjevanje meril bo neodvisna komisija pridobila iz vloge DTK na
ta javni razpis, ki je podrobneje opredeljena
v 15. točki javnega razpisa, pri dokončni
odločitvi pri posameznih merilih pa lahko
neodvisna komisija koristi tudi informacije, ki
jih pridobi v okviru morebitne osebne predstavitve DTK. Skladno s tem ima neodvisna
komisija možnost, da pri določenih merilih
dodeli nižjo število točk, kot bi jih DTK pridobila glede na predstavljene informacije
v vlogi, če zato obstajajo utemeljeni razlogi
ali dokazila.
MERILA

Maks.
št. točk

I.

Usposobljenost investicijskega menedžmenta
in predhodne izkušnje upravljavske družbe

60

1.

Izkušnje menedžmenta

52

2.

Izkušnje upravljavske družbe

8

II.

Naložbena strategija DTK

40

1.

Cilji DTK

4

2.

Pričakovana višina finančne podpore in struktura
lastništva

3

3.

Sektor naložbenih aktivnosti

2

4.

Parametri spremljanja uspešnosti MSP

1,5

5.

Tveganja DTK

1,5

6.

Načrt iskanja/izbire MSP, marketinški načrt DTK
ter mreženje

1,5

7.

Velikost predvidenih naložb in njihovo
pričakovano trajanje ter odstotek naložb DTK
v posamezno fazo razvoja MSP

1,5

8.

Naložbeni postopki DTK

2

9.

Izstopne strategije

3

10.

Finančna sposobnost privatnih investitorjev
v DTK

20

Skupaj

100

Merila so podrobneje opredeljena v točki
III razpisne dokumentacije.
Prag števila točk, nad katerim bo DTK
lahko pridobila kapitalske naložbe Republike Slovenije, je skupno 60 in več točk, pri
tem pa mora DTK doseči vsaj 30 točk v okviru merila »Usposobljenost investicijskega
menedžmenta in predhodne izkušnje upravljavske družbe«, v okviru merila »Naložbena strategija DTK« pa vsaj 20 točk. Vloga
DTK, ki ne bo pridobila vsaj minimalnega
skupnega števila točk oziroma minimalnega
števila točk v okviru posameznega merila,
se bo zavrnila.

V primeru, da DTK ne bo dosegel kriterijev, ki so opredeljeni v razponih posameznega merila, se bo posameznemu merilu
dodelilo nič točk.
V primeru, da bo višina sredstev v vlogah
in število vlagateljev preseglo razpoložljiva
sredstva iz javnega razpisa, se bodo sredstva v okviru zahtevanih zneskov dodelila
vlagateljem, ki bodo po merilih dosegli višje
število točk ali pa se bodo v primeru razpoložljivosti povečala sredstva razpisa.
V primeru enakega števila točk bodo
imele prednost DTK, ki bodo pridobile višje
število točk pri merilu »Usposobljenost investicijskega menedžmenta in predhodne
izkušnje upravljavske družbe«.
V primeru, ko bo predlagani lastniški
delež vlagatelja na koncu javnega razpisa presegal razpoložljiva sredstva javnega
razpisa, se bo lahko lastniški delež zmanjšal, če bo vlagatelj vloge na to pristal.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago
za kapitalske naložbe Republike Slovenije
v zasebne dtk na javnem razpisu
Skupna višina razpisanih sredstev, ki so
namenjena za kapitalske naložbe Republike
Slovenije v zasebne DTK je 33.998.495,66
EUR, od tega 85% namenskih sredstev EU
– ESRR in 15% slovenske udeležbe.
V primeru razpoložljivosti sredstev se
lahko znesek razpisanih sredstev poveča.
7. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so kapitalske naložbe
Republike Slovenije v zasebne DTK. Zasebna DTK, ki bo kandidirala za pridobitev
kapitalske naložbe Republike Slovenije, pa
lahko pridobljena sredstva nameni samo
za izvedbo:
a) naložb tveganega kapitala v ciljna
MSP,
b) naložb navideznega lastniškega kapitala (mezzanin naložb) v ciljna MSP,
c) plačila upravljavske provizije, ki vključuje pokrivanje stroškov poslovanja DTK.
Kot dokazila za upravičene stroške se
bodo upoštevale:
– sklenjene družbene pogodbe z izbranimi DTK,
– izpisi iz sodnega registra, iz katerega
bodo razvidni kapitalski vložki DTK v ciljna
MSP, ki se preverjajo po izvedeni naložbi
v MSP,
– pogodbe, sklenjene med DTK in ciljnimi MSP,
– izdani račun oziroma dokazila o plačilu upravljavske provizije.
8. Obdobje upravičenosti razpisa za kapitalske naložbe republike slovenije v zaseben DTK
DTK bodo lahko kapitalske naložbe
Republike Slovenije pridobile na podlagi
v roku oddane vloge na javni razpis za
kapitalske naložbe Republike Slovenije
v zasebne DTK, ki bo odprt predvidoma
do 30. 6. 2011. Po zaprtju javnega razpisa
bo na voljo še nadaljnjih 6 mesecev časa
za sklenitev družbenih pogodb med vsemi
družbeniki posamezne DTK. Po izteku leta
2011 pa sklenitev družbenih pogodb med
družbeniki DTK in Republiko Slovenijo ne
bo več možna. Ta rok se lahko podaljša
skladno z določbami Programa PIFI.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU in slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva bremenijo proračunski po
stavki:
– 9453 – Finančni instrumenti za spodbujanje podjetništva 2007–2013 – EU
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– 9454 – Finančni instrumenti za spodbujanje podjetništva 2007–2013 – SLO
Sredstva prispeva Republika Slovenija
v 15% deležu in Evropski sklad za regionalni
razvoj v 85% deležu.
10. Delež prispevka skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih
Delež prispevka EU – ESRR v celotnih
javnih izdatkih znaša 85%.
11. Roki za predložitev vlog s strani dtk
ali UD
Roki za predložitev vlog so:
– 6. 4. 2010,
– 10. 6. 2010,
– 10. 9. 2010,
– 10. 12. 2010,
– 10. 3. 2011,
– 30. 6. 2011.
Javni razpis bo odprt do 30. 6. 2011,
oziroma do porabe sredstev. V primeru, da
bodo vsa razpisana sredstva porabljena
pred 30. 6. 2011, bo SPS objavil zaprtje
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. V primeru razpoložljivosti sredstev se
lahko znesek razpisanih sredstev poveča,
kar bo prav tako objavljeno v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je
datum, razviden iz odtisnjenega poštnega
žiga na ovojnici, posredovani s priporočeno
pošiljko, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od posameznega datuma roka za predložitev vloge; v primeru neposredne predložitve vloge pa datum prejema pošiljke, vpisan
na potrdilu SPS o prejemu pošiljke.
Vloge, ki bodo prispele po posameznem
roku za predložitev vlog ali po objavi zaprtja javnega razpisa, se bodo kot prepozne
zavrgle.
12. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev
Odpiranje vlog se bo izvedlo najkasneje
v roku 8 delovnih dni po izteku dneva za oddajo vlog. Odpiranje vlog ne bo javno.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte,
ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu,
v katerem so bile predložene.
13. Postopek obravnave vlog in obveščanje o izboru
Neodvisna komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse pravočasne, popolne in pravno formalno ustrezne vloge.
Neodvisna komisija bo v roku 15 dni od
odpiranja vlog pozvala tiste DTK oziroma
njihove upravljavske družbe, katerih vloge
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku
15 dni od prejema poziva za dopolnitev, se
bodo zavrgle.
Neodvisna komisija pregleda vse popolne vloge z vidika ustreznosti skladno s pogoji javnega razpisa in razpisne dokumentacije. DTK oziroma upravljavske družbe bodo
v okviru tega pregleda lahko tudi povabljene
na osebno predstavitev. DTK bodo na osebno predstavitev povabljene s pisnim obvestilom v roku najmanj 3 delovne dni pred
predstavitvijo.
Vloge DTK, ki ne bodo pri ocenitvi pridobile vsaj minimalnega števila točk, se bodo
zavrnile kot neustrezne. SPS bo o tem obvestil DTK v roku 8 dni od datuma ocenitve
vlog.
Za vloge DTK, ki bodo pri ocenitvi pridobile ustrezno število točk, bo neodvisna
komisija predlagala, da se z njimi sklenejo
družbene pogodbe in se s tem odobri kapitalska naložba Republike Slovenije. Pred
podpisom družbene pogodbe mora skla-

dno z ZJF Vlada Republike Slovenije podati
ustrezno soglasje k podpisu te pogodbe.
SPS bo vse DTK, za katere bo odločeno, da lahko prejmejo sredstva Republike
Slovenije, pozval k podpisu družbene pogodbe.
Skladno z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih
skladih v programskem obdobju 2007-2013
(ki so objavljena na spletni strani: http://www.
svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_
evropske_kohezijske_politike/kohezijska_
politika_v_obdobju_2007_2013/navodila_za_
izvajanje_kohezijske_poltike_2007_2013/),
ki se smiselno uporabljajo za namene tega
javnega razpisa, bodo izbrane DTK z osnovnimi podatki o višini dodeljenih kapitalskih
naložb Republike Slovenije objavljene na
spletni strani SPS.
Rezultati javnega razpisa so informacije
javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh SPS.
Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi kapitalskih naložb Republike Slovenije
v zasebne DTK je možno sprožiti upravni
spor na Upravno sodišče Republike Slovenije.
14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje:
I. navodila,
II. besedilo javnega razpisa,
III. merila za ocenjevanje vlog,
IV. vzorec prijavnega lista,
V. izjave DTK in njene upravljavske družbe,
VI. vzorec seznama investitorjev/družbenikov DTK,
VII. obvezno vsebino poslovnega načrta
DTK,
VIII. vzorec delovnega življenjepisa
oseb, ki imajo vpliv na odločitve o naložbah
v ciljne MSP,
IX. vzorec zahtevka za naknadno vplačilo v zasebno DTK,
X. vzorce poročanja DTK,
XI. vzorec družbene pogodbe DTK.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada (Trubarjeva 11, Maribor)
vsak delovni dan, med 8:30 in 14:30 in na
spletni strani www.podjetniskisklad.si.
Vse ostale informacije dobite na tel.
02/234-12-85 (Simona Grobelnik) ali na
e-pošti
simona.grobelnik@podjetniskisklad.si.
15. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
1. izpolnjen prijavni list, ki mora biti potrjen s podpisom in štampiljko. Struktura
prijavnega lista je definirana v razpisni dokumentaciji (poglavje IV);
2. poslovni in finančni načrt DTK in upravljavske družbe za celotno obdobje predvidenega delovanja DTK, in sicer s podrobnimi mesečnimi načrti poslovanja do konca
leta 2013. Obvezna vsebina poslovnega in
finančnega načrta je definirana v razpisni
dokumentaciji (poglavje VII);
3. seznam investitorjev/družbenikov, ki
financirajo zasebne DTK, mora biti pripravljen v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije (poglavje VI. razpisne dokumentacije);
4. izkaz poslovnega izida in bilanco stanja za DTK (revidirano) in upravljavsko družbo za preteklo leto (AJPES), če obstaja ali
izkaz poslovnega izida in bilanco stanja za
vlagatelja vloge, če obstaja;
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5. bonitetna dokazila za DTK in njeno
upravljavsko družbo – BON-1/P (AJPES),
če obstaja; datum izdaje bonitetnega dokazila ne sme biti starejše od 30 dni glede
na datum oddaje vloge;
6. oceno vrednosti DTK, ki je pripravljena s strani pooblaščenega ocenjevalca
vrednosti podjetij, ki je vpisan v register
Slovenskega inštituta za revizijo, v primeru,
da zasebna DTK že deluje v skladu z določbami ZDTK in ima že izvedene naložbe
tveganega kapitala in navideznega lastniškega kapitala (mezzanin naložbe);
7. delovni življenjepis oseb, ki imajo
vpliv na odločitve o naložbah v ciljne MSP
z opisom kvalifikacij in profesionalnih izkušenj v zvezi z vodenjem družb. Vsebina
delovnega življenjepisa je definirana v razpisni dokumentaciji (poglavje VIII);
8. opis sistema za nagrajevanje menedžmenta, zunanjih upravljavcev, menedžmenta ciljnega MSP, opis obračuna
spodbude za večjo uspešnost upravljanja
sredstev in minimalne stopnje donosa pred
izplačilom nagrade za uspešno upravljanje
naložb;
9. s strani odgovorne osebe potrjena
izjava o številu zaposlenih v upravljavski
družbi na zadnji dan preteklega meseca
glede na mesec prijave;
10. druga potrebna dokazila,ki izhajajo
iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 10 in predložena
v pisni obliki.
V primeru, da DTK nima vseh prilog
(npr. v primeru novoustanovljene DTK),
mora DTK pri takšnih točkah podati izjavo,
da tega nima.
SPS lahko od vlagatelja zahteva tudi
dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj
pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga
v predvidenem roku (največ 15 dni) ne bo
dopolnjena oziroma spremenjena, se kot
nepopolna zavrže.
Dokumenti v vlogi morajo biti parafirani
na vsaki strani in podpisani na zadnji strani
s strani pooblaščene osebe za predložitev
vloge.
Vsi aritmetični izračuni morajo biti popolni. Vsi zneski in podatki, navedeni v vlogi, morajo biti enaki kot zneski in podatki,
navedeni v poslovnem načrtu in drugih dokumentih, ki so sestavni del vloge.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti,
ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno
skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma
del vloge. Poslovna skrivnost se ne more
nanašati na celotno vlogo in na podatke
potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
16. Oddaja vlog
Vloga je lahko predložena s strani DTK
ali njene upravljavske družbe.
Vlogo v pisni obliki vloži vlagatelj po pošti s priporočeno pošiljko ali jo neposredno
dostavi na sedež Slovenskega podjetniškega sklada (Trubarjeva ulica 11, 2000
Maribor). Vlogo za kapitalske naložbe Republike Slovenija v zasebne DTK pošlje
na naslov: Slovenski podjetniški sklad Trubarjeva 11, 2000 Maribor, s pripisom »Ne
odpiraj – Vloga za kapitalske naložbe RS
v zasebne DTK«
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Primer:
Izpolni vlagatelj/vlagateljica

DTK/upravljavska družba
Osojna ulica 7
1000 Ljubljana

Slovenski podjetniški sklad
Trubarjeva 11
NE ODPIRAJ VLOGA ZA
KAPITALSKE NALOŽBE RS
V ZASEBNE DTK

2000 Maribor

Neposredna predložitev vlog na sedežu
Slovenskega podjetniškega sklada (Trubarjeva 11, Maribor), je možna vsak delovni dan
med 8.30 in 14.30, v tajništvu SPS.
17. Ostale zahteve
DTK, ki bodo izbrane na javnem razpisu,
bodo morale:
– upoštevati zahteve glede informiranja
in obveščanja javnosti, kakor to narekuje
9. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006
(Uradni list EU L št. 371, 27. 12. 2006);
– skladno z veljavnimi predpisi hraniti
vso dokumentacijo v zvezi z naložbo v ciljno MSP 10 let od datuma dodelitve pomoči
oziroma pet let po izstopu iz naložb, za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega
datuma je lahko ta rok podaljšan zakonsko
ali pa ga lahko podaljša SPS;
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z naložbo v ciljno MSP vsem
organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanje, nadzor in revizije javnega
razpisa;
– DTK mora upoštevati omejitve glede
sprememb projekta v skladu s 57. členom
Uredbe 1083/2006 ES;
– zagotoviti ustrezno poročanje (v rokih,
vsebini in obliki), ki je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji (točka X.).
Slovenski podjetniški sklad
Št. 542
Ob-1819/10
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Uradni list RS, št. 60/95) Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106 Ljubljana objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za oddajo
nepremičnine v najem
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega razpisa: oddaja poslovnih prostorov na naslovu: Gospodinjska
ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
3. Vrsta nepremičnine: poslovni prostori, v skupni izmeri 468,11 m2 in to (kletni
prostori, v izmeri 125,20 m2 in prostori, v II.
nadstropju, v izmeri 342,91 m2).
Poslovnim prostorom pripadajo še skupni prostori in 10 urejenih parkirnih mest.
Objekt leži na parceli št. 647/1, k.o. Zgornja
Šiška.
4. Nepremičnina se bo oddala v celoti, najugodnejšemu ponudniku za obdobje

enega leta z možnostjo podaljšanja pogodbe.
Ker se nepremičnina oddaja kot celota
se naj ponudi enotna cena za 1 m2 poslovnih površin skupaj s parkirišči na mesec z in
brez vključenega DDV.
5. Nepremičnina bo dana v najem ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni
v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.
6. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o najemu nepremičnine, se šteje, da
odstopa od ponudbe. V tem primeru se pogodba sklene z drugim najugodnejšim ponudnikom.
7. Način in rok plačila: najemnik je dolžan
plačati varščino v višini dveh najemnin ob
podpisu najemne pogodbe na transakcijski
račun BA – CA Ljubljana 29000-0055148819
ali Banka Koper 10100-0039157343.
Sledijo mesečna plačila najemnine na
30. dan v mesecu. Položena varščina se
ob prekinitvi pogodbe vrne v primeru, da se
najeta nepremičnina nahaja v dogovorjenem stanju in so plačane vse dogovorjene
obveznosti.
8. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Franjem Lesjakom,
tel. 041/651-532.
9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 15. 3. 2010, do 12. ure. Ponudbe se
označi: »Ponudba za najem poslovnih prostorov – Ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa,
– pooblastilo osebi za zastopanje, na
odpiranju za pravne osebe,
– izjavo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve. Dunajska 106, 1000
Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 16. 3. 2010, ob 11. uri,
na Zavodu Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska 106/VIII, 1000 Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 129
Ob-1810/10
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije objavlja Thermana d.d., družba dobrega počutja, Zdraviliška
cesta 6, Laško
razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja
gostinske opreme za objekt Terme
Laško – III. faza: Kongres hotel
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
dobava in montaža gostinske opreme za
objekt Terme Laško – III. faza: Kongres hotel.
2. Obseg del: po projektu Studio Rebeka
d.o.o., Cankarjevo nabrežje 9, 1000 Ljub
ljana, s sodelavci, načrt kuhinjske tehnologije št. 117/09 (Biro R d.o.o., Ljubljana).
3. Vsebina ponudbe:
3.1. podatki o ponudniku,
3.2. ponudbeni predračun,
3.3. plačilni pogoji,
3.4. terminski plan dobave in izvedbe,
3.5. izjave in dokazila o primernosti in
usposobljenosti izvajalca,
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3.6. izjava, da bo izvajalec kril izpad dohodka investitorja za vsak dan prekoračitve
roka izvajanja del,
3.7. garancije bank za resnost ponudbe,
za pravočasno in kvalitetno izvedbo del, za
odpravo napak v garancijskem roku,
3.8. osnutek pogodbe.
Ponudba lahko zajema vsa razpisna dela
ali posamezne sklope del znotraj rekapitulacije.
4. Predvideni pričetek del: 1. 5. 2010.
5. Orientacijska vrednost investicije:
50.000,00 + DDV.
6. Plačilni pogoji
Varianta 1:
70% pogodbenega zneska se poravna na osnovi izstavljenih mesečnih situacij
v roku 15 dni po potrditvi.
30% pogodbenega zneska pa predstavlja obveznost do izvajalca, ki se ob dokapitalizaciji podjetja poračuna z delnicami po
njihovi emisijski vrednosti.
Varianta 2: na osnovi mesečnih situacij
v 90 dneh po potrditvi.
Varianta 3: po ponudbi izvajalca.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– celovitost in kvaliteta ponudbe,
– ponudbena cena,
– najugodnejši plačilni pogoji glede na
varianto in način obračuna,
– reference,
– rok izvedbe,
– ustrezne bančne garancije za pravočasno in kvalitetno izvedbo del.
Ponudniki lahko dobijo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo pri
Andreju Kaluži v Thermana d.d. Laško, na
tel. 03/423-23-00, po predhodni najavi, vsak
delovni dan med 8. in 14.uro.
Ponudbe morajo biti predane po priloženi
zgoščenki, v elektronski in tiskani obliki. Nepopolne in nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene vse ponudbe, ki
ne bodo na zgoščenki in za katere se bo
v katerikoli fazi izbora ugotovilo, da je ponudnik navedel neresnične podatke. Obseg
zahtevanih del je razviden iz razpisne dokumentacije, ki je ponudnikom na voljo na
naslovu: Thermana d.d., Zdraviliška cesta
6, 3270 Laško, vsak dan od 8. do 14. ure,
po predhodni najavi v tajništvu Thermane
d.d. Laško na tel. 03/423-23-00 in odkupom za vsa razpisna dela po ceni 300,00
EUR + DDV. Dokumentacijo lahko dvignete
s predložitvijo potrdila o odkupu. Znesek za
odkup dokumentacije nakažite na transakcijski račun pri Abanki Vipa d.d., št. 05100
– 8012278931.
Ponudbe z oznako »Ne odpiraj – Ponudba – Objekt Terme Laško – III. faza: Kongres
hotel – gostinska oprema« in s polnim naslovom ponudnika na zadnji strani kuverte,
je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti
na naslov: Thermana d.d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, do petka, 12. 3. 2010,
do 12. ure.
O rezultatih razpisa bodo ponudniki obveščeni najkasneje v 30 dneh od zaključka
razpisa.
Investitor v nobenem primeru ne krije
stroškov priprave ponudb ali odkupa razpisne dokumentacije.
Nepopolne in nejasne ponudbe bodo izločene.
V primeru neustreznih ponudb ali drugih razlogov investitor ni dolžan sprejeti ponudbe in skleniti pogodbe ter lahko razpis
ponovi.
Thermana d.d.

Ob-1846/10
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, objavlja
razpis
za javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Rudnika živega srebra Idrija, d.o.o.
– v likvidaciji
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Rudnik živega srebra Idrija d.o.o., – v likvidaciji, Bazoviška ulica 2, 5280 Idrija, mat.
št. 5040817, ID št. za DDV: SI 71912029.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1. Predmet prodaje je turistično počitniški kompleks »Penzion Oljka«, Oljčna pot 4,
Ankaran, ki stoji na:
– parc. št. 1367/6, travnik, v izmeri
631,00 m2;
– parc. št. 1367/7, dvorišče, v izmeri
974,00 m2 in stavbišče 202,00 m2;
– parc. št. 1367/9, pot, v izmeri
124,00 m2;
– parc. št. 1367/10, travnik, v izmeri
637,00 m2;
– parc. št. 1367/15, pot, v izmeri
420,00 m2,
– parc. št. 1367/18, dvorišče 1.177,00 m2,
stavbišče 267,00 m2,
– parc. št. 1367/20, stavbišče, v izmeri
382,00 m2, dvorišče, v izmeri 314,00 m2,
– parc. št. 1367/42, pot, v izmeri
181 m2;
– parc. št. 1367/43, pot, v izmeri
127,00 m2;
– parc. št. 1367/44, pot, v izmeri
203,00 m2;
– parc. št. 1367/45, pot, v izmeri
52,00 m2;
– parc. št. 1367/46, sadovnjak, v izmeri
736,00 m2;
– parc. št. 1367/47, sadovnjak, v izmeri
497,00 m2;
vse vpisano v zemljiško knjižnem vložku št. 720, k.o. Oltra pri Okrajnem sodišču
v Kopru.
2.2. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča
Občine Koper, št. 3501- 429/2010 z dne
15. 2. 2010 izhaja, da se zemljišča:
a) parc. št. 1367/42, parc. št. 1367/7, parc.
št. 1367/9, parc. št. 1367/10, parc. št. 1367/15,
parc. št. 1367/18, parc. št. 1367/44, parc.
št. 1367/20, in parc. št. 1367/46, vse k.o. Oltra, v skupni izmeri 5.617,00 m2, nahajajo na
ureditvenem območju za poselitev – območje
za centralne dejavnosti;
b) manjši del parcele s številko 1367/18
ureja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Turistično apartmajsko naselje Oltra (Uradni list RS, št. 71/08, 57/09
– sklep US);
c) parc. št. 1367/6, parc. št. 1367/43
parc. št. 1367/45 in parc. št. 1367/47, vse
k.o. Oltra, v skupni izmeri 1.307,00 m2, nahajajo na I. območju kmetijskih zemljišč.
2.3. Na vseh nepremičninah obstaja
predkupna pravica Mestne občine Koper,
ki je dne 16. 2. 2010 izdala potrdilo, številka 48-76/2010, da ne uveljavlja predkupne pravice po 87. členu Zakona o urejanju
prostora.
2.4. Na nepremičninah: parc. št. 1367/6,
parc. št. 1367/43 parc. št. 1367/45 in parc.
št. 1367/47, vse k.o. Oltra, obstajata pred-
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kupna pravica po Zakonu o kmetijskih zemljiščih.
2.5. Predkupni upravičenci lahko uveljavijo predkupno pravico pod enakimi pogoji
kot drugi ponudniki.
3. Vrsta pravnega posla:
3.1. Vrsta pravnega posla je prodaja nepremičnin kot celote. Za nakup kmetijskih
zemljišč (točka 2.2.c) bo potrebna odobritev
posla pri Upravni enoti Koper.
4. Izhodiščna cena:
Izhodiščna cena za:
– zemljišče na katerem je možna pozidava je 1.600.845,00 € brez davka na promet
nepremičnin,
– kmetijsko zemljišče 117.630,00 € brez
davka na promet nepremičnin.
Skupna izhodiščna cena nepremičnin iz
točke 2.1. je 1.718.475,00 €.
V izhodiščno ceno ni zajet 2% davek na
promet zemljišč, ki ga plača kupec.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
5.1. Prodajalec bo na podlagi prispelih
ponudb izbral ustrezne ponudnike. Osnovni kriterij je ponujena cena, rok in način
plačila. Po pregledu ponudb bo prodajalec
opravil dodatna pogajanja z najugodnejšimi ponudniki in najugodnejšega ponudnika
pozval, da odda zavezujočo ponudbo ter
vplača varščino v višini 10% ponujene cene.
Plačana varščina se bo kupcu odštela od
kupnine. Prodajalec bo zaključil pogajanja
in izbral najugodnejšega ponudnika najpozneje v roku 15 dni po zaključku zbiranja
ponudb.
5.2. Prodajalec in kupec bosta sklenila
kupoprodajno pogodbo v 8 dneh po izbiri.
5.3.Kupnino je kupec dolžan plačati v pogodbeno določenem roku.
5.4. Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
5.5. Prodajalec se zavezuje, da bo v kupoprodajni pogodbi izdal kupcu zemljiško
knjižno dovolilo na podlagi katerega bo
slednji lahko vpisal lastninsko pravico v zemljiški knjigi na nepremičninah navedenih
v 1. členu te pogodbe. Prodajalec se zaveže izvod z overjenim svojim podpisom na
kupoprodajni pogodbi deponirati pri notarju,
ki ga bo izbral kupec, z navodilom notarju,
da kupcu izroči overjeni izvod kupoprodajne
pogodbe takoj, ko bo kupec plačal celotno
kupnino oziroma mu bo le-ta izročil ali jo
deponiral pri notarju bančno garancijo izvršljivo na vpoklic brez protesta prvovrstne
banke za vrednost neplačane kupnine po
pogodbi.
5.6. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov, EMŠO oziroma davčno
številko) z ustreznimi dokazili,
– ponujena cena,
– ponudniki morajo oddati ponudbe priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup« na
naslov: Rudnik živega srebra Idrija d.o.o.,
– v likvidaciji, Bazoviška ulica 2, 5280 Idrija,
do vključno do 22. 3. 2010. Javno odpiranje
ponudb bo na sedežu prodajalca v sredo,
24. 3. 2010 ob 10. uri,
– ponudbe morajo veljati do 15. 5.
2010.
6. Pogoji za udeležbo in dodatne informacije:
6.1. Pri javnem zbiranju ponudb lahko
sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije
lahko postanejo lastniki nepremičnin.
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6.2. Dodatne podrobnejše informacije
o pogojih javnega zbiranja ponudb in podatke o predmetnih nepremičninah dobijo interesenti pri likvidacijskem upravitelju
Marku Cigaletu, tel. 05/374-39-20, e-pošta: rudnik.idrija@s5.net, oziroma pri predstavniku prodajalca Anđelku Čakarunu, tel.
041/716-937, e-pošta oljka@siol.net. Ogled
nepremičnin, ki so predmet te ponudbe je
možen po predhodnem dogovoru.
6.3. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«, zato morebitne reklamacije ne bodo upoštevane.
6.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najkasneje v 15 dneh po izteku roka za oddajo ponudbe.
6.5. Prodajalec lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje in sklenitve pravnega posla
in ni dolžan skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. Prodajalec ob prekinitvi
postopka prodaje ni dolžan ponudnikom vrniti morebitnih stroškov nastalih pri izdelavi
ponudbe za nakup nepremičnin.
Rudnik živega srebra Idrija d.o.o.
– v likvidaciji
Št. 478-36-2010-43/06
Ob-1811/10
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj v skladu z Zakonom 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), na
podlagi 18. in 44. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) sklepa
župana sprejetega na podlagi posamičnega programa razpolaganja s premoženjem
z dne 26. 1. 2010, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje je: nepremičnina –
stanovanje št. 5 E, stanovanja št. 5, v izmeri
41,49 m2, v 1. nadstropju, v objektu, na naslovu Ulica 1. avgusta 1, v Kranju, ki stoji na
zemljišču parcelna številka 883/2, vpisanem
pri vložni št. 2305, k.o. Kranj, za izklicno
ceno 52.586,00 EUR (brez vključenega davka na promet nepremičnin).
Stanovanje je obremenjeno z najemnim
razmerjem, sklenjenim za nedoločen čas.
II. Nepremičnina, opredeljena v I. točki
javnega razpisa, bo naprodaj na javni dražbi, ki bo v torek, dne 23. 3. 2010, ob 9. uri
v sejni dvorani št. 14, na naslovu Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe, ki imajo
pravico pridobivati nepremičnine v Republiki
Sloveniji, skladno z veljavno zakonodajo:
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto
izkaže z osebnim dokumentom,
– pravne in fizične osebe, ki so na Oddelek za splošne zadeve pri Mestni občini
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, do 22. 3.
2010, do 12. ure, dostavile naslednje dokumente:
– pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše
od 30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a,
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– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima
pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima
pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma
fizična oseba poravnane vse obveznosti do
Mestne občine Kranj (za katerega zaprosi
najkasneje do torka, 16. 3. 2010 na Oddelku
za finance Mestne občine Kranj 237-31-79
ali 237-31-70),
– davčno številko in številko računa
pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti
soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe,
– potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10
odstotkov izklicne cene nepremičnine, ki jo bo
dražil na javni dražbi, na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Kranj,
številka 01252-0100006472 sklic na številko odobritve 18 75515-2010003-43060009
Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo
varščine za javno dražbo« z oznako točke,
pod katero se nahaja nepremičnina, za katero se plačuje varščina«,
– seznam dokumentov oziroma potrdil
iz te točke razpisa.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine oziroma premične stvari se sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po končani
dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko
ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
ponudnik zadrži njegovo varščino.
V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani ponudnik poravnal na račun,
št. 01252-0100006472 Mestne občine Kranj
v roku, ki ne sme biti daljši kot trideset dni od
sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
VI. Davek na promet z nepremičninami, stroške cenitve nepremičnine ter druge
morebitne stroške na podlagi pogodbe in
stroške notarja, plača kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za
nepremičnino, ki jo draži, in je izpolnil pogoj
iz III. točke tega razpisa, in slednje dokaže
s pisnim potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500 EUR,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo
dokler ni podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
7. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
8. ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe,

9. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Opozorilo. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem
predstojnika postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
X. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do petka, dne 19. 3. 2010, do 12. ure,
na tel. 237-31-44 ali 031/308-563.
XI. Natančnejše podatke o nepremičninah ter ostale informacije so na voljo na
naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, Kranj, Oddelek za splošne zadeve
(237-31-58 in bodo objavljene na internetni
strani www.kranj.si.
XII. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje
posamičen program upravljanja in osnutek
pogodbe, lahko zainteresirane osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na
naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, Oddelek za splošne zadeve, v času
uradnih ur.
Mestna občina Kranj
Št. 322-0011/2010-1
Ob-1812/10
Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04),
4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Vojnik
(Uradni list RS, št. 17/04, 33/07) in Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2010
(Uradni list RS, št. 105/09 z dne 21. 12.
2009) Občina Vojnik objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju turizma v letu 2010
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Vojnik.
2. Okvirna višina razpisanih sredstev za
izvajanje razpisanih programov ima Občina
Vojnik v proračunu za leto 2010 predvideno
9.210,00 €. Sredstva morajo biti porabljena
do 31. 12. 2010.
3. Upravičenci so društva in druge organizacije, katerih cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička, delujejo na
področju turizma na območju Občine Vojnik,
njihovi programi pa vsebujejo naslednje aktivnosti:
– ohranjanje kulturne in naravne dediščine,
– urejanje in varstvo okolja,
– organiziranje in usklajevanje prireditev,
– izvajanje promocijske in informativne
dejavnosti,
– izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in
mladine za delovanje na področju turizma,
– projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi
več turističnih in drugih društev ter drugih
organizacij.
4. Rok za prijavo na javni razpis
Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis
posredovati naslednje podatke:
– izpolnjeno vlogo, ki jo lahko dvignete
na sedežu Občine Vojnik, Keršova ul. 8,
v času uradnih ur ali jo dobite na internetni
strani Občine Vojnik www.vojnik.si;
– dokazilo, da ima društvo sedež na območju Občine Vojnik;
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– da so registrirani po zakonu o društvih
oziroma po zakonu o zavodih;
– vsebinsko poročilo o delu in finančno
poročilo za leto 2009;
– vsebinski program dela in finančni načrt za leto 2010, ki ga je sprejel pristojni
organ,
– dokazilo, da imajo urejeno evidenco
o članstvu s seznamom oziroma številom
članov.
Za pravočasne se bodo štele prijave, ki
bodo prispele na naslov do vključno petka,
9. aprila 2010, do 12. ure. Prijave morajo biti
oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za sofinanciranje programov na področju
turizma« na naslov: Občina Vojnik, Keršova
ulica 8, 3212 Vojnik.
5. Programi bodo sofinancirani po merilih
iz Pravilnika o sofinanciranju programov na
področju turizma v Občini Vojnik (Uradni list
RS, št. 17/04 in 33/07).
6. O izboru in višini sredstev bodo predlagatelji obveščeni v roku 30 dni od izteka
roka za prijavo na javni razpis. Z izbranimi
izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
7. Dodatne informacije so vam na voljo
vsak delovni dan, na tel. 03/78-00-647 ali
051/315-841, Petra Pehar Žgajner.
Občina Vojnik
Št. 431-0001/2010
Ob-1813/10
Občina Lovrenc na Pohorju, objavlja na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98, 27/02 Odl. US:
U-I-210/98-32, 110/02 – ZGO-1, 15/03 –
ZOPA) in 5. člena Pravilnika za vrednotenje
športnih programov v Občini Lovrenc na Pohorju (MUV št. 23/01)
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2010, ki
jih bo Občina Lovrenc na Pohorju
sofinancirala iz občinskega proračuna
za leto 2010
1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– športna društva in zveze,
– osnovna šola in vrtec,
– gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne ter neprofitne.
2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Lovrenc na
Pohorju,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo najmanj 36 tednov na leto,
– da imajo zagotovljene materialne
(športna oprema in rekviziti), prostorske
(sklenjene najemniške pogodbe), kadrovske
in organizacijske pogoje za uresničevanje
načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
(velja za športna društva) in vadbi.
3. Sofinancirali bomo naslednjo vsebino
športnih programov:
– športno vzgojo predšolskih otrok,
– športno vzgojo šoloobveznih otrok,
– športno vzgojo mladine,
– športno dejavnost študentov,
– športno rekreacijo,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,

– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– športne prireditve,
– delovanje športnih društev in zvez.
4. Prijava na razpis mora biti dostavljena
na razpisnih obrazcih naročnika, ki jih po
objavi razpisa interesenti lahko dvignejo na
sedežu Občine Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, v času
uradnih ur.
Gospodarske družbe, zasebniki in druge ustanove, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu ter ustanove, ki
so ustanovljene za opravljanje dejavnosti
v športu, morajo ob prijavi na razpis priložiti
potrdilo o registraciji za opravljanje dejavnosti športa.
5. Izvajalci morajo k izpolnjenim prijavnim obrazcem naročnika obvezno priložiti
še:
– natančen opis programov s seznamom
udeležencev, krajem izvajanja programov,
urnikom vadbe, krajem vadbe in podatki
o strokovnem kadru,
– finančno vrednotenje programov s planom stroškov za l. 2010 in
– zaključno poročilo o porabljenih sredstvih za izvajanje programov v l. 2009.
6. Vrednost sredstev, ki bodo namenjena
za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v l. 2010 znaša 21.596,00 EUR.
Naročnik bo z izbranimi izvajalci sklenil pogodbo od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.
7. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi pogojev, meril in normativov
»Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Lovrenc na Pohorju«.
8. Rok za prijavo na Javni razpis – Šport
2010, je 23. 3. 2010.
9. Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite ali dostavite obvezno v zaprti kuverti na naslov: Občina Lovrenc na Pohorju,
Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju (s
pripisom »Javni razpis – Šport 2010« – »Ne
odpiraj!)«.
10. Odpiranje prijav ne bo javno.
Prejete vloge bo obdelala in ocenila komisija, predlog izbora programov in predlog
delitve razpoložljivih proračunskih sredstev
za šport bo potrdil župan Občine Lovrenc
na Pohorju.
Sklep o dodelitvi finančnih sredstev bodo
prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po
poteku razpisnega roka.
11. Podrobne informacije lahko dobite na
Občini Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8,
Lovrenc na Pohorju, tel. 02/63-005-63 – pri
Marku Rakovniku.
Občina Lovrenc na Pohorju
Ob-1814/10
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS,
št. 24/00), Odloka o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 29/09 in 7/10), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Mokronog-Trebelno (Uradni list RS,
št. 104/09) in Letnega programa športa za
leto 2010, Občina Mokronog-Trebelno objavlja, da je javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa
v letu 2010 objavljen na spletni strani občine: http://www.mokronog-trebelno.si ter
v lokalnem časopisu Odsev. Vsi razpisni
pogoji in razpisna dokumentacija v zvezi
z navedenim javnim razpisom so na razpolago na zgoraj navedeni spletni strani ali
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v sprejemni pisarni Občine Mokronog-Trebelno. Rok za oddajo je 7. 4. 2010.
Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan v času uradnih ur, na tel.
07/34-98-266, kontaktna oseba: Mateja Vrabec ali prek elektronske pošte: mateja.vrabec@mokronog-trebelno.si.
Občina Mokronog-Trebelno
Ob-1815/10
Občina Mokronog-Trebelno na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB), Odloka
o proračunu Občine Mokronog-Trebelno
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 29/09 in
7/10), 6. člena Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov in projektov
na področju socialnega in zdravstvenega
varstva v Občini Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št. 23/08 in 104/09) in Letnega
programa socialnega varstva za leto 2010
objavlja, da je javni razpis za sofinanciranje
programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2010 objavljen na spletni strani
občine: http://www.mokronog-trebelno.si ter
v lokalnem časopisu Odsev. Vsi razpisni pogoji in razpisna dokumentacija v zvezi z navedenim javnim razpisom so na razpolago
na zgoraj navedeni spletni strani ali v sprejemni pisarni Občine Mokronog-Trebelno. Rok
za oddajo je 7. 4. 2010.
Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan v času uradnih ur, na tel.
07/34-98-266, kontaktna oseba: Mateja Vrabec ali prek elektronske pošte: mateja.vrabec@mokronog-trebelno.si.
Občina Mokronog-Trebelno
Ob-1816/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB in 56/08 – ZUJIK) ter v skladu z Odlokom o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 29/09 in 7/10), Pravilnikom o postopkih
in merilih za sofinanciranje programov in
projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št. 23/08), Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 93/05) in Letnim programom kulture v Občini Mokronog-Trebelno
za leto 2010, Občina Mokronog-Trebelno
obvešča, da je javni razpis za izbor kulturnih
programov in projektov na področju kulturne
dejavnosti, ki jih bo v letu 2010 sofinancirala Občina Mokronog-Trebelno objavljen na
spletni strani občine: http://www.mokronogtrebelno.si ter v lokalnem časopisu Odsev.
Vsi razpisni pogoji in razpisna dokumentacija v zvezi z navedenim javnim razpisom
so na razpolago na zgoraj navedeni spletni
strani ali v sprejemni pisarni Občine Mokronog-Trebelno. Rok za oddajo je 7. 4. 2010.
Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan v času uradnih ur, na tel.
07/34-98-266, kontaktna oseba: Mateja Vrabec ali prek elektronske pošte: mateja.vrabec@mokronog-trebelno.si.
Občina Mokronog-Trebelno
Ob-1817/10
Občina Mokronog-Trebelno na podlagi
pozitivnega mnenja o skladnosti državne
pomoči št. K-BE 185-2241170-2008 z dne
6. 6. 2008 in v skladu 36. člena Zakona
o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06), Pravilnika o sofinanciranju programov na po-
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dročju kmetijstva v Občini Mokronog-Trebelno za programsko obdobje 2007–2013
(Uradni list RS, št. 62/08), z dne 20. 6.
2008 ter Odloka o rebalansu A Občine Mokronog-Trebelno za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 7/10), objavlja, da je javni razpis
za dodeljevanje sredstev za programe na
področju kmetijstva v Občini MokronogTrebelno, ki jih bo v letu 2010 sofinancirala Občina Mokronog-Trebelno objavljen
na spletni strani občine: http://www.mokronog-trebelno.si ter v lokalnem časopisu Odsev. Vsi razpisni pogoji in razpisna
dokumentacija v zvezi z navedenim javnim
razpisom so na razpolago na zgoraj navedeni spletni strani ali v sprejemni pisarni
Občine Mokronog-Trebelno. Rok za oddajo
je 7. 4. 2010.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan na tel. 07/34-98-267, kontaktna
oseba: Davorin Fink ali prek elektronske
pošte: davorin.fink@mokronog-trebelno.si.
Občina Mokronog-Trebelno
Ob-1818/10
Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Mokronog-Trebelno (Uradni list RS,
št. 13/08) in Odloka o proračunu Občine
Mokronog-Trebelno za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 7/10), objavlja Občina MokronogTrebelno, da je javni razpis za sofinanciranje
programov turističnih društev v Občini Mokronog-Trebelno, ki jih bo v letu 2010 sofinancirala Občina Mokronog-Trebelno objavljen na spletni strani občine: http://www.
mokronog-trebelno.si ter v lokalnem časopisu Odsev. Vsi razpisni pogoji in razpisna
dokumentacija v zvezi z navedenim javnim
razpisom so na razpolago na zgoraj navedeni spletni strani ali v sprejemni pisarni
Občine Mokronog-Trebelno. Rok za oddajo
je 7. 4. 2010.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan na tel. 07/34-98-267, kontaktna
oseba: Davorin Fink ali prek elektronske
pošte: davorin.fink@mokronog-trebelno.si.
Občina Mokronog-Trebelno
Št. 129-0001/2010
Ob-1820/10
Na podlagi 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), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US:
Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08
Odl. US: U-I-427/06-9 in 79/09), Odloka
o proračunu Občine Sevnica za leto 2010
(Uradni list RS, št. 106/09) in Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov
na področju socialnega in zdravstvenega
varstva v Občini Sevnica (Uradni list RS,
št. 18/06), Občina Sevnica objavlja
javni razpis
zbiranja predlogov za sofinanciranje
programov na področju socialnega in
zdravstvenega varstva v Občini Sevnica
v letu 2010
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov in/ali projektov:
– programi in/ali projekti s področja socialnega varstva in
– programi in/ali projekti s področja zdravstvenega varstva.
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Predmet tega razpisa niso sredstva za
investicijsko vzdrževanje in investicije v prostore in nakup opreme izvajalcev programa.
Prav tako niso predmet razpisa programi
in/ali projekti, za katere so predlagatelji že
kandidirali ali pridobili sredstva iz drugih
razpisov ali proračunskih virov Občine Sevnica.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva
opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da imajo sedež ali podružnico v Občini
Sevnica oziroma ne glede na sedež, če je
program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Sevnica,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon
o društvih (za društva),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa, delež lastnih sredstev,
delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
Na razpis se lahko prijavijo:
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki
v skladu z zakonom, ali verske skupnosti,
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih
v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali
socialne potrebe svojih članov,
– invalidske organizacije kot prostovoljne
in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo
invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne
programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj
invalidov,
– druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih elemente
promocije in skrbi za zdravje ter reševanje
socialnih stisk občanov Občine Sevnica.
Pravne osebe z delovanjem na območju
več občin, regij ali države morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da imajo svoje
člane oziroma uporabnike tudi iz območja
Občine Sevnica in v kakšni meri je program
oziroma projekt namenjen njim.
4. Višina razpoložljivih sredstev: višina
razpoložljivih sredstev znaša: 25.000,00
EUR.
5. Osnovna merila za izbor:
– ocena kvalitete in realnosti predlaganega programa,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu,
– finančna konstrukcija programa.
Ostala merila so navedena in podrobneje
razčlenjena v razpisni dokumentaciji.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe,
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji.

Prijave na razpis morajo biti popolne.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2010.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 19. marca 2010 na naslov: Občina
Sevnica, Oddelek za družbene dejavnosti,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto, najpozneje 19. 3. 2010 (datum poštnega žiga na
dan 19. 3. 2010).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni
razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje
programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica v letu
2010«. Na kuverti mora biti obvezno naveden naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem vlog začela
24. 3. 2010, ob 10. uri, v prostorih Občine
Sevnica. Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku
8 dni od prejema poziva dopolnijo vlogo.
V primeru, da predlagatelj v zahtevanem
roku ne bo dopolnil vloge, bo vloga izločena
in s sklepom zavržena kot nepopolna.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav.
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo:
Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine
Sevnica: www.obcina-sevnica.si, ali jo v tem
roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Dodatne
informacije v zvezi z razpisom dobite pri
Mojci Sešlar, tel. 07/81-61-214, e-mail: mojca.seslar@obcina-sevnica.si ali Maji Požun,
tel. 07/81-61-214, e-mail: maja.pozun@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan v času od
8. do 13. ure.
Občina Sevnica
Št. 1/2010
Ob-1826/10
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi objavlja na podlagi 10. člena Zakona o športu v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 22/98), 7. točke Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00,
32/00), Pravilnika za vrednotenje športnih
programov v Občini Radlje ob Dravi (MUV,
št. 10/04, 25/05) in Letnega programa športa
Občine Radlje ob Dravi za leto 2010, sprejetega na 26. redni seji Občinskega sveta
Občine Radlje ob Dravi, dne 21. 12. 2009
javni razpis
za sofinanciranje športa v Občini Radlje
ob Dravi za leto 2010
I. Za sofinanciranje športnih programov
iz občinskega proračuna lahko kandidirajo
naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva, ki opravljajo športno
dejavnost na področju Občine Radlje ob
Dravi,
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– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva in imajo sedež na območju
Občine Radlje ob Dravi,
– zavodi za področja vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Radlje ob Dravi,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, s sedežem v Občini Radlje ob Dravi.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
S tem razpisom Občina Radlje ob Dravi
razpisuje sofinanciranje za naslednje vsebine po nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji:
1. Športna vzgoja otrok, mladine,
2. Športna vzgoja študentov,
3. Športna rekreacija,
4. Kakovostni šport,
5. Vrhunski šport,
6. Šport invalidov,
7. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
8. Pomembnejše športne in športno rekreativne prireditve,
9. Delovanje športnih društev na ravni
lokalne skupnosti,
10. Založniška dejavnost,
11. Promocijska dejavnost in informatika,
12. Vzdrževanje javnih športnih objektov.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za javni razpis:
1. da imajo sedež v Občini Radlje ob
Dravi,
2. da so registrirani v skladu z zakonom,
3. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
4. da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih (velja za izvajalce kakovostnega in vrhunskega športa), članstvu in
plačani članarini (velja za športna društva
in zveze) in ostalo dokumentacijo, kot to
določa Zakon o društvih,
5. redno dostavljajo občini programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in
doseženih rezultatih, kopijo zaključnega računa ter druge zahtevane podatke,
6. izpolnjujejo ostale pogoje v skladu
s kriteriji v skupni vrednosti 48.604,00 € za
sofinanciranje športnih programov.
III. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Radlje ob Dravi, ki
ga je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi
sprejel na 14. redni seji dne, 13. 4. 2004;
spremembe in dopolnitve pravilnika pa na
26. redni seji dne, 7. 11. 2005.
IV. Rok za predložitev prijav: rok za prijavo je 15 dni po tej objavi.
V. Način predložitve: prijave pošljite v zaprti kuverti na naslov: Javni zavod ŠKTM za
šport, kulturo, turizem in mladino, Radlje ob
Dravi, Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob
Dravi, s pripisom: »Javni razpis – Sofinanciranje športa v Občini Radlje ob Dravi za leto
2010«, ali jih oddajte na sedežu Javnega
zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in
mladino, Radlje ob Dravi, Mariborska cesta
4, 2360 Radlje ob Dravi, in sicer vsak delovnik v času od 9. do 15. ure.
Enotne obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo prijavitelji dobijo pri

Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino, Radlje ob Dravi, Mariborska
cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi.
Prijava mora biti oddana na obrazcih
naročnika. Obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti, vključno z obveznimi prilogami.
K obrazcem predložite poročilo o evidenci
registriranih tekmovalcev oziroma poročilo
o evidenci članstva in plačani članarini, poročilo o izvedbi programov za leto 2009,
kopijo potrdila o registraciji (ne sme biti starejše od 6 mesecev) in druge zahtevane
priloge.
Kopijo bilance stanja za leto 2009 je potrebno posredovati do 31. 3. 2010.
Kontaktna oseba: mag. Martina Klobučar, tel. 02/88-73-288, GSM 040/852-288.
Odpiranje prijav bo izvedla Komisija za
izvajanje strokovnih nalog na področju športa, ki jo je imenoval župan Občine Radlje
ob Dravi.
VI. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju športnih programov.
Občina Radlje ob Dravi
Št. 410-44/2010
Ob-1843/10
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 107/09) in 40. člena Pravilnika
o ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper (Uradni list
RS, št. 66/05; v nadaljevanju: pravilnik),
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje ukrepov za ustvarjanje
podpornega okolja za podjetništvo
v Mestni občini Koper za leto 2010
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov za ustvarjanje
podpornega okolja za podjetništvo v Mestni
občini Koper, ki se realizirajo po principu sofinanciranja upravičenih stroškov razvojnih
projektov in naložb podjetij, in sicer:
A) sofinanciranje začetnih investicij, investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj novih produktov in storitev:
– za nakup nove opreme in celovite obnove obstoječe proizvodnje,
– za nakup, urejanje in opremljanje zemljišč, pridobivanje projektne dokumentacije
za gradnjo poslovnih prostorov,
– za nakup, gradnjo ali preureditev poslovnih prostorov,
– za nakup nematerialnih investicij (stroški nakupa patentov, licenc, know-howa in
nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme).
B) sofinanciranje stroškov promocije malih in srednjih podjetij:
– za najem, postavitev in delovanje stojnice pri udeležbi na določenem sejmu ali
razstavi doma ali v tujini.
C) sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja:
– za stroške realizacije samozaposlitve
osebe, ki je na Zavodu RS za zaposlovanje
– območna služba Koper (v nadaljevanju:
ZRSZ) prijavljena kot brezposelna oseba,
– za stroške dela plače zaposlitve osebe,
ki je na ZRSZ prijavljena kot brezposelna
oseba in spada v skupino težje zaposljivih
oseb v skladu z veljavnim Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 5/07),
– za stroške dela plače zaposlitve osebe, ki je iskalec prve zaposlitve – pripravnik
z višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo
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in je na ZRSZ prijavljena kot brezposelna
oseba,
– za stroške realizacije samozaposlitve
ali zaposlitve osebe, ki je v postopku izgubljanja zaposlitve.
D. spodbujanje prijav podjetij na mednarodne javne razpise
– stroške za pripravo projektov, ki so
predmet mednarodnega javnega razpisa,
in ki so dejansko nastali, so vezani na prijavo, ter za katere ima prijavitelj ustrezna
dokazila.
II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
1. Splošni pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– podjetja, ki imajo sedež v Mestni občini Koper ali investirajo na območju Mestne
občine Koper,
– fizične osebe, kadar gre za sofinanciranje stroškov samozaposlitve in
– drugi subjekti, v skladu s pravilnikom.
Za podjetje se štejejo:
– mikro, majhne in srednje velike gospodarske družbe, ki izpolnjujejo pogoje iz
Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 65/09 – UPB3),
– samostojni podjetniki.
Do sredstev za izvedbo ukrepov niso
upravičena podjetja, ki:
– so na dan prijave v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– so bila na dan 31. 12. 2009 v stanju kapitalske neustreznosti po 11. členu Zakona
o finančnem poslovanju podjetij, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 126/07, 40/09 in 59/09),
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
– sodijo v sektor transporta, ladjedelništva, jeklarstva, premogovništva, kmetijstva
in ribištva.
2. Posebni pogoji:
Za ukrepe pod A):
– da zagotovijo vsaj 25% lastnih virov za
kritje stroškov posamezne investicije. Investicija se mora ohraniti na območju občine
vsaj pet let po prejemu sredstev.
Za ukrepe pod B):
– da se udeležijo določenega sejma ali
razstave doma ali v tujini.
Za ukrepe pod C):
– da podjetja zagotovijo novo zaposlitev
za najmanj dve leti, če ta nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih
nad najvišjim stanjem v zadnjih dveh letih,
– da podjetja zaposlijo brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije,
imajo stalno bivališče na območju Mestne
občine Koper, spadajo v skladu z veljavnim
Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja v skupino težje zaposljivih
oseb in so prijavljeni na ZRSZ najmanj en
mesec pred dnevom zaposlitve,
– da brezposelne osebe v obdobju določenim z razpisom uresničijo samozaposlitev. Dejavnost se mora opravljati na območju Mestne občine Koper (poslovni prostori
in sedež morata biti na območju Mestne
občine Koper),
– da so osebe v postopku izgubljanja zaposlitve, so državljani Republike Slovenije,
imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Koper in v obdobju določenim
z razpisom, uresničijo samozaposlitev.
Za ukrepe pod D):
– da podjetja, ki prijavijo projekte na javni
razpis iz mednarodnih virov, ki ustrezajo raz-
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pisnim pogojem in so administrativno ustrezni, kar izkazujejo z ustreznim potrdilom neposrednega mednarodnega uporabnika, ki
je objavil javni razpis.
III. Okvirna višina sredstev:
Okvirna višina proračunskih sredstev, ki
je na razpolago za izvedbo javnega razpisa
je 119.000,00 €
Okvirna višina sredstev za posamezne
ukrepe je naslednja:
Za ukrepe pod A)
68.000,00 €,
Za ukrepe pod B)
26.000,00 €,
Za ukrepe pod C)
15.000,00 €,
Za ukrepe pod D)
10.000,00 €.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči » de minimis«.
IV. Upravičeni stroški in višina sredstev
Upravičeni stroški sofinanciranja so:
Za ukrepe pod A):
– stroški nakupa naprav in nove strojne
opreme ter celovite obnove obstoječe pro
izvodnje,
– stroški nakupa, gradnje ali preureditve
poslovnih prostorov,
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja
zemljišč, pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški nakupa patentov, licenc, knowhowa in nepatentiranega tehničnega znanja
ter posebne programske opreme.
Višina dodeljenih sredstev:
– za investicije ne sme preseči 55% upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne investicije za mala podjetja in 47,5% za
srednja podjetja, in sicer ne glede na to, iz
katerih javnih virov (sredstva občinskega,
državnega proračuna ali mednarodnih virov)
so sredstva dodeljena.
Najvišji možni odobreni znesek za sofinanciranje posamezne investicije je
4.500,00 €.
Za ukrepe pod B):
– stroški najema, postavitve in delovanja
stojnice pri udeležbi na določenem sejmu ali
razstavi doma ali v tujini.
Za ukrepe pod C):
– za samozaposlitev do 5 minimalnih
mesečnih plač ali do 7 minimalnih mesečnih
plač, če se samozaposli invalid; sredstva
se dodeli v enkratnem znesku, pod pogojem, da bo samozaposlitev trajala najmanj
dve leti,
– za posamezno novo delovno mesto
pod točko b) in d) 21. člena pravilnika, ki se
zagotavlja vsaj še dve leti po prejemu, do
7 minimalnih mesečnih plač v enkratnem
znesku,
– za posamezno novo delovno mesto
pod točko c) 21. člena pravilnika, ki se zagotavlja vsaj še dve leti po prejemu sredstev,
do 9 mesečnih plač pripravnika za določeno
delovno mesto v enkratnem znesku.
Zgornja višina dodeljenih sredstev za izvedbo tega ukrepa za posameznega upravičenca ne sme preseči navedene višine, in
sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov
(sredstva občinskega, državnega proračuna, sredstev ZRSZ ali mednarodnih virov)
so sredstva dodeljena.
Upravičenci do sredstev za samozaposlitev morajo imeti sedež in poslovne prostore
na območju Mestne občine Koper. Dejavnost se mora ohraniti vsaj še dve leti po
realizaciji samozaposlitve.
Za ukrepe pod D):
– stroške osebja v višini dejanske cene
dela, ki se izkazuje na podlagi izplačanih
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plač z vsemi dodatki in dajatvami kot so
opredeljeni v nacionalni zakonodaji in/ali kolektivni pogodbi,
– stroške zunanjih izvajalcev, ki morajo
biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in
z običajnim poslovanjem prijavitelja.
Najvišji možni odobreni znesek za posamezno prijavo je 1.000,00 €.
V. Merila za ocenitev vlog:
Za ukrepe pod A):
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca,
– delež lastnih sredstev v investiciji,
– inovativnost investicije,
– pričakovani učinki tehnološke posodobitve,
– pričakovani učinki investicije na razvoj
delovnih mest.
Za ukrepe pod B):
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca,
– izvajanje promocijske aktivnosti na tujih trgih,
– promocija izdelkov lastnega razvoja,
– panožne povezave promocijskih aktivnosti.
Za ukrepe pod C):
Merila za subvencioniranje novih delovnih mest in samozaposlovanja:
– uresničljiv poslovni načrt,
– proizvodne dejavnosti ali poslovne storitve s področja socialnega skrbstva,
– storitvene dejavnosti.
Merila za subvencioniranje dela plače
zaposlitve težje zaposljivih oseb:
– finančna stabilnost in likvidnost delodajalca
– je mlajša od 25 let in iskalec prve zaposlitve, ki je pridobil strokovno ali poklicno
izobrazbo pred manj kakor dvema letoma,
– ima poklic, ki se uvršča med suficitarne
na podlagi objavljenega seznama,
– je starejša od 50 let,
– je dolgotrajno brezposelna oseba, kar
pomeni, da je brezposelna 12 mesecev,
v zadnjih 16 mesecih ali, če gre za osebo,
mlajšo od 25 let, je brezposelna šest mesecev v zadnjih osmih mesecih,
– sama skrbi za enega ali več otrok, ki so
stari manj od 26 let, če se redno šolajo, ali
katere zakonec je brezposeln,
– invalid ali oseba, pri kateri je bila ugotovljena zaposlitvena oviranost ali upad delovne sposobnosti.
Merila za subvencioniranje dela plače
osebe, ki išče prvo zaposlitev:
– finančna stabilnost in likvidnost delodajalca,
– delež zaposlenih delavcev za nedoločen čas pri delodajalcu,
– zaposlovanje na razvojno usmerjenih
delovnih mestih in projektih,
– zaposlovanje suficitarnih poklicev (za
koprsko območje)
– predložen program uvajanja.
Za ukrepe pod D):
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca,
– delež lastnih sredstev,
– velikost in vrednost projekta,
– panožne povezave – skupne prijave.
Prednostni kriteriji za razpisane ukrepe
so sestavni del prijavnih obrazcev v razpisnih dokumentacijah.
Vse prispele vloge bo ocenila strokovna
komisija, ki jo je imenoval župan Mestne
občine Koper. Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh popolnih vlog, višine zahtevanih
sredstev s strani kandidata in višine prora-

čunskih sredstev za leto 2010 bo strokovna
komisija določila višino sredstev za posamezen ukrep.
VI. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva je proračunsko
leto 2009.
Upoštevani bodo vsi izbrani realizirani
ukrepi:
– pod A) v obdobju od 1. 10. 2009 do
vključno 30. 9. 2010,
– ostali ukrepi pa od 16. 10. 2009 do
vključno 15. 10. 2010.
VII. Razpisni rok in razpisna dokumentacija:
Javni razpis se zaključi 5. 5. 2010, ob
12. uri.
Razpisna dokumentacija obsega:
– navodila za izdelavo vloge,
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce za posamezen
ukrep,
– vzorec pogodbe za sofinanciranje posameznega ukrepa.
Razpisno dokumentacijo lahko kandidati
dvignejo v sprejemni pisarni Mestne občine
Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, v času
uradnih ur oziroma si jo pridobijo na spletnih straneh Mestne občine Koper: www.
koper.si., za člane Obrtne zbornice pa je
razpisna dokumentacija dosegljiva tudi na
Območni obrtni zbornici Koper, Staničev trg
1, 6000 Koper, in člane Primorske gospodarske zbornice Koper v Kopru, Ferrarska 2,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
VIII. Način pošiljanja in vsebina vlog:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
prijavnih obrazcih za posamezen razpisan
ukrep in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisnih dokumentacijah.
Popolna vloga mora biti do vključno 5. 5.
2010, do 12. ure, oddana osebno v Sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali poslana kot
priporočena pošiljka do vključno dne 4. 5.
2010 (datum poštnega žiga) na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, v zaprti ovojnici z oznako na sprednji
strani: »Ne odpiraj – Razpis podjetništvo
– 410-44/2010 – obvezna oznaka razpisanega ukrepa« (npr. ukrep pod A), B., C.
ali D.) in s polnim naslovom pošiljatelja na
zadnji strani.
Če kandidat prijavlja več ukrepov mora
vlogo za vsak ukrep poslati v posebni ovojnici z ustreznimi oznakami in za vsak ukrep
predložiti popolno razpisno dokumentacijo,
sicer se vloga obravnava kot nepopolna.
Vloge, ki ne bodo poslane na zahtevan
način ali ne bodo prispele pravočasno se
bodo štele za nepopolne in v nadaljnjem
postopku ne bodo obravnavane.
IX. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
razpisa
Strokovna komisija bo z odpiranjem vlog
začela 6. 5. 2010, in v roku 30 dni od zaključka razpisa vse kandidate s sklepom
obvestila o rezultatih razpisa.
Strokovna komisija bo po odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločila vsako vlogo
kandidata, ki:
– je ni vložila upravičena oseba,
– ni pravočasna,
– ni popolna.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti, ki
ne izpolnjuje pogojev določenih v razpisu in
razpisni dokumentaciji.
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Za nepravočasno se šteje vloga, ki ne
prispe na Mestno občino Koper do 5. 5.
2010, do 12. ure.
Za nepopolno se šteje vloga:
– ki ne bo poslana na način, kot je navedeno v VIII. točki tega razpisa,
– ki ne bo podana na ustreznih obrazcih,
– ki ne vsebuje vseh dokazil in drugih
sestavin, ki jih zahteva razpis in razpisne
dokumentacije.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: zainteresirane osebe lahko dobijo
dodatne informacije v zvezi z razpisom vsak
delovni dan, med 9. in 12. uro, na Uradu za
družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper na tel. 05/66-46-246 (Marko Gorišek) in 05/66-46-404 (Bruna Saksida-Pišot),
člani Obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Koper na tel. 05/61-39-012 (Elide Laginja) in člani Primorske gospodarske
zbornice Koper na tel. 05/66-25-832 (Irena
Bartolič).
Mestna občina Koper
Ob-1855/10
Na podlagi 10. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08) in določil Odloka o proračunu Občine
Krško za leto 2008 (Uradni list RS, št. 08/10)
Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško objavlja
javni razpis
sofinanciranje individualnih hišnih
kanalizacijskih priključkov in malih
čistilnih naprav za komunalne odpadne
vode
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za
komunalne odpadne vode do 50 PE (populacijskih enot) v Občini Krško.
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji kandidiranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so fizične
osebe (gospodinjstva), lastniki individualnih
stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem
v Občini Krško.
2. Pogoji pri izgradnji individualnega hišnega priključka:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali
potrdilo, za stanovanjski objekt zgrajen pred
letom 1967, da ima objekt na podlagi določil
prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje,
– pogoji za individualni hišni priključek
morajo biti skladni z razpisno dokumentacijo
Tehnični pogoji za izvedbo priključitve, ki so
navedeni v Priloga 1,
– pri izgradnji in izračunu je potrebno
upoštevati najkrajšo pot izvedbe priključitve
na kanalizacijsko omrežje.
3. Pogoji pri izgradnji male čistilne naprave:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali
potrdilo, za stanovanjski objekt zgrajen pred
letom 1967, da ima objekt na podlagi določil
prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje,
– mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka
z zahtevami, glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpa-

dnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07),
– čiščenje komunalne odpadne vode
v mali komunalni čistilni napravi mora biti
v skladu z določili 4. člena o ustreznosti
čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih
predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07),
– čistilna naprava mora biti izven agromelioracij znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacije, razen v primeru, da bi
bila tehnična priključitev na kanalizacijsko
omrežje nesorazmerno drago – informacije
si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, Krško.
V primeru kasnejše izgradnje kanalizacije se
prijavitelj v skladu z obstoječim občinskim
Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode v Občini Krško
(Uradni list RS, št. 34/07) obvezuje priključiti
na javno kanalizacijo.
4. Deleži sofinanciranja:
Na osnovi Uredbe o območjih omejene
rabe prostora zaradi jedrskega objekta in
o pogojih gradnje objektov na teh območjih
(Uradni list RS, št. 36/04, 103/06) so določena naslednja merila:
– v pasu do 1.500 m (naselja: Spodnji
Stari Grad, Spodnja Libna, Stara vas, Žadovinek) do 95% upravičenih stroškov investicije;
– v pasu do 2.500 m (krajevne skupnosti:
KS Leskovec, KS Krško polje, KS Dolenja
vas) do 82% upravičenih stroškov investicije;
– ostali v območju Občine Krško do 70%
upravičenih stroškov investicije.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Krško za leto 2010, po programu
15029002 Ravnanje z odpadno vodo, pod
proračunsko postavko 4050 – Kanalizacija in čistilne naprave, konto 4102 v višini
100.000,00 EUR.
Sredstva so namenjena za:
– sofinanciranje individualnih hišnih priključkov v višini 70.000,00 EUR,
– sofinanciranje malih čistilnih naprav
v višini 30.000,00 EUR.
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali
od 1. 1. 2009 do oddaje vlog in se jih izkazuje s kopijami računov.
Sofinancirajo se upravičeni stroški za
stanovanjski objekt z veljavnim gradbenim
dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima
objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi
določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1
uporabno dovoljenje. Maksimalna višina
upravičenih stroškov za posamezen stanovanjski objekt znaša 3.200,00 EUR z DDV.
Upravičeni stroški za individualne hišne
priključke za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima objekt, zgrajen
pred letom 1967, na podlagi določil prvega
odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje:
– stroški materiala (cevi, jaški, spojke …), maksimalna višina upravičenih materialnih stroškov je navedena v Prilogi 2
– Maksimalna višina upravičenih materialnih
stroškov,
– stroški storitev (priključitev na javni
kanalizacijski kanal – gospodarska javna
služba, strojna, montažna dela, zemeljska
dela – maks. 25,00 EUR z DDV na tekoči
meter).
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Upravičeni stroški malih čistilnih naprav
za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem:
– nakup in montaža male čistilne naprave.
V primeru, da je skupni znesek računov
za dobavljeno opremo in opravljeno delo
nižji od zneskov, ki so navedeni v PRILOGI 2 – Maksimalna višina upravičenih materialnih stroškov, se upošteva znesek po
računu.
Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.
V. Vsebina vloge: upravičenec mora
vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi
obrazci in prilogami. Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS na razpolago na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško
(CPT Krško), Cesta krških žrtev 46, Krško,
na spletnih straneh CPT Krško (www.cptkrsko.si) pod rubriko Aktualno in na spletni
strani Občine Krško (www.krsko.si) pod rubriko Javni razpisi.
VI. Rok in način prijave
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili
osebno ali po pošti na naslov: Center za
podjetništvo in turizem Krško, Cesta krških
žrtev 46, 8270 Krško.
Kandidati lahko vloge oddajo do vsakega prvega ponedeljka v mesecu, razen
v mesecu avgustu, ko odpiranje vlog ne
bo potekalo. Odpiranje vlog se bo izvajalo
vsako prvo sredo v mesecu. Za prvo odpiranje lahko kandidati oddajo vloge do prvega
ponedeljka v mesecu aprilu, vloge se bodo
sprejemale do porabe sredstev oziroma najkasneje do prvega ponedeljka v mesecu
novembru.
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis sofinanciranje
individualnih hišnih priključkov in malih čistilnih naprav«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno
izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi
prilogami.
VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno.
Strokovna komisija bo vloge odpirala in
obravnavala enkrat mesečno in sicer vsako
prvo sredo v mesecu, razen v mesecu avgustu in decembru. Če vloga ne bo popolna,
bo prijavitelj pozvan, da v roku osem dni od
prejema poziva za dopolnitev vloge le to
dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji
ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo
zavržene. Popolne vloge bodo ocenjene na
podlagi izpolnjevanja pogojev, ki so navedeni v točki II Splošni pogoji za pridobitev
sredstev.
Prejete vloge se bodo obravnavale po
časovnem zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih popolnih vlog več kot
je na voljo razpoložljivih sredstev glede na
namembnost sofinanciranja, bodo imele
prednost vloge, ki bodo prispele prej.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni s sklepom v roku 15 dni od
dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu in
predloženih dokazilih o končani izvedbi bo
z vsakim upravičencem sklenjena pogodba
o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih
obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev
se izvrši na transakcijski račun upravičenca
v roku 30 dni od prejetja zahtevka.
VIII. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja predstavnik Občine
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Krško, ki opravlja nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet tega razpisa. Kontrolo
pri graditvi kanalizacijskih priključkov, nad
kanalskim priključkom in revizijskim jaškom
pa izvaja predstavnik bodočega upravljavca
Kostak d.d.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva
niso bila porabljena za namen, za katerega
so bila dodeljena ali pa so bila dodeljena
na podlagi neresničnih podatkov oziroma
je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo
dodeljenih sredstev v enkratnem znesku.
Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila dalje.
Občina Krško
Ob-1869/10
Na podlagi Odloka proračuna Občine Postojna za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 105/09 z dne 21. 12. 2009), Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00,
62/00, 114/01 in 20/06), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje
razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini
Postojna v obdobju 2007–2013 (Uradni list
RS, št. 60/07), Mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja, št.
priglasitve: K-BE018-5883512-2007), Mnenja Ministrstva za finance št. priglasitve:
M001-5883512-2007) Občina Postojna (v
nadaljevanju: občina) objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za
pospeševanje razvoja kmetijstva in
gozdarstva v Občini Postojna
v letu 2010
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva
v Občini Postojna v letu 2010.
Okvirna višina razpisanih sredstev za
navedene ukrepe znaša za »skupinske izjeme« 54.465,20 EUR, za pomoči po pravilu »de minimis« 12.000,00 EUR in za pomoči opredeljene kot »nedržavna pomoč«
18.000,00 EUR.
II. Splošne določbe in osnovni pogoji za
kandidiranje
Upravičenci po tem razpisu so navedeni
pri vsakem namenu razpisa.
Splošne finančne določbe:
1. Investicija na kmetiji, nakup opreme,
urejanje pašnikov, izvedba programa izobraževanja oziroma katera druga dejavnost,
ki se bo izvajala v letu 2010 in bo predmet
prijave na razpis za dodelitev sredstev na
področju kmetijstva je lahko začeta pred
izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar so upravičeni stroški po tem razpisu le
tisti, ki bodo nastajali v obdobju od izdaje
upravnega akta pa do 20. novembra 2010
(skrajni rok za oddajo zahtevka za izplačilo
subvencije).
2. Dokazila/plačani računi za namene po
tem razpisu, ki jih upravičenec priloži skupaj
z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja.
3. Po tem razpisu se sofinancira vrednost upravičenih stroškov brez DDV, razen
za ukrepe pod točko B in C.
4. Za pomoči, dodeljene po Uredbi za
skupinske izjeme, najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme
preseči 400.00 € v kateremkoli obdobju treh
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proračunskih let oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki.
5. Za pomoči, dodeljene po pravilu »de
minimis«, skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremukoli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
III. Nameni razpisa
Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
A. Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
A1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
– višina razpisanih sredstev: 30.465,20
EUR.
Sofinancirajo se: naložbe v hleve s pripadajočo opremo (oprema za krmljenje, molžo, izločke …) za prirejo mleka, jajc in mesa,
naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo
opremo, nakup in postavitev rastlinjakov in
plastinjakov, vključno s pripadajočo opremo.
V skladu s 7. točko 4. člena Uredbe
komisije (ES) št. 1857/2006 se pomoči ne
dodelijo za naslednje naložbe: za nakup
proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin,
zasaditev letnih rastlin, drenažna dela ali
oprema za namakanje in namakalna dela,
razen če taka naložba vodi k zmanjšanju
prejšnje porabe vode za najmanj 25%, za
preproste naložbe za nadomestitev, za tekoče stroške proizvodnje, za proizvodnjo
proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo
mleko in mlečne proizvode.
Upravičeni stroški:
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja standardom dobrega počutja živali,
temelječih na zakonodaji Skupnosti, stroški
novogradnje in adaptacije hlevov,
– stroški nakupa in montaže tehnološke
opreme (za krmljenje, molžo, izločke …),
– nakup materiala, opreme in stroški
novogradnje oziroma adaptacije pomožnih
živinorejskih objektov (razen sofinanciranja
adaptacije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standardov Nitratne direktive),
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
in plastenjaka s pripadajočo opremo,
– stroški izdelave dokumentacije naložbe
na kmetiji.
Sofinancira se do 40% dejansko nastalih
stroškov (vendar ne več kot 4.000 EUR po
vlagatelju).
Upravičenci:
kmetijska gospodarstva, ki se uvrščajo
med majhna in srednje velika podjetja, kot
je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi (ES)
364/2004 in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež v Občini
Postojna ali imajo v lasti oziroma v zakupu
kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju
Občine Postojna.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu 1 – Vloga 2010 – Sofinanciranje naložb
v kmetijska gospodarstva za primarno pro
izvodnjo in priloga 1 (načrt ureditve kmetijskega gospodarstva),
– dokazilo o lastništvu kmetijskega gospodarstva oziroma dokazilo o lastništvu
zemljišča, kjer je/bo postavljen rastlinjak
oziroma plastinjak,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje
(če gre za gradnjo objekta), oziroma drugo
ustrezno upravno dovoljenje,
– potreben je načrt ureditve hleva s popisom del,

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna Strokovna služba,
– potreben načrt za postavitev in ureditev
rastlinjaka s pripadajočo opremo v skladu
z veljavno zakonodajo,
– plan izvedbe oziroma dokončanja investicije s finančno konstrukcijo naložbe,
– kopijo dokazila o lastništvu za parcele,
kjer bo postavljen rastlinjak, oziroma dokazilo o zakupu zemljišč za vsaj petletno
obdobje ter izjavo lastnika zemljišča, da dovoli poseg, kolikor to ni razvidno iz zakupne
pogodbe,
– ponudbe oziroma predračune ali druga
dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
ki morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega
gospodarstva.
A2. Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč
– višina razpisanih sredstev: 17.000,00
EUR.
Sofinancirajo se naložbe v obnovo in
postavitev pašnikov ter naložbe v obnovo
namakalne infrastrukture za namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti, pod pogojem, da
vodijo k zmanjšanju prejšnje porabe vode
za najmanj 25%.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa opreme za ograditev in
pregraditev pašnikov,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč in nadstreška za živino,
– stroški izdelave načrta za ureditev pašnika,
– stroški nakupa in postavitve opreme za
posodobitev namakalnih sistemov, ki vodi
k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25%.
Sofinancira se do 50% dejansko nastalih
stroškov.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo na razpisnem obrazcu 1 – Vloga
2010 – Sofinanciranje naložb v kmetijska
gospodarstva za primarno proizvodnjo,
– dokazilo o lastništvu kmetijskega gospodarstva oziroma dokazilo o lastništvu
zemljišča, kjer je/bo urejen pašnik oziroma
namakalni sistem,
– ponudbe, predračune oziroma druga
dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– ustrezno upravno dovoljenje za poseg
v prostor, če je potrebno,
– mapno kopijo z vrisano lokacijo pašnika oziroma namakalnega sistema,
– mnenje pristojne strokovne službe
(KSS) o upravičenosti naložbe,
– fotokopijo dokazila o lastništvu za parcele, kjer je postavljena pašna ograja oziroma namakalni sistem oziroma dokazilo o zakupu zemljišč za vsaj petletno obdobje,
– načrt postavitve pašnika oziroma namakalnega sistema (priloga 2 oziroma priloga 3 k razpisnemu obrazcu 1).
A3. Spodbujanje programov in razvoj čebelarstva
– višina razpisanih sredstev: 5.000,00
EUR.
Sofinancirajo se stroški nakupa opreme
in čebelarskih pripomočkov.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa čebelarske opreme in
čebelarskih pripomočkov (v skladu z zakonskimi zahtevami, predvsem panjev ter posode iz nerjaveče in netoksične kovine).
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Sofinancira se do 40% dejansko nastalih
stroškov.
Upravičenci: čebelarji s stalnim prebivališčem v Občini Postojna.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, na razpisnem obrazcu 1 – Vloga
2010 – Sofinanciranje naložb v kmetijska
gospodarstva za primarno proizvodnjo,
– predračune za nakup čebelarske opreme.
B. Sofinanciranje tehnične podpore
v kmetijstvu
– višina razpisanih sredstev: 2.000,00
EUR.
Sofinancirajo se:
– programi izobraževanja, usposabljanja
in informiranja kmetov ter članov njihovih
družin, ki ga bodo izvajale organizacije, registrirane za izvajanje teh aktivnosti na področju kmetijstva,
– izvajanje programov oziroma društvenih aktivnosti s področja kmetijstva (članstvo
v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za
dostop do izobraževanj).
Upravičeni stroški:
– stroški organiziranja programov usposabljanja in izobraževanja, stroški udeležbe in organizacije na forumih, tekmovanjih,
delavnicah, strokovnih ekskurzijah (potni
stroški,stroški izdaje publikacij, najemnine
razstavnih prostorov, simbolične nagrade,
podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250
EUR na nagrado in zmagovalca), stroški
izdaje publikacij, katalogov (ki predstavljajo
dejanske podatke o proizvajalcih iz Občine
Postojna) ter stroški vzpostavitve internetne
strani).
Neupravičeni so:
– stroški stalnih ali občasnih storitev (običajni operativni stroški, na primer rutinsko
davčno svetovanje, redne pravne storitve
ali oglaševanje …).
Sofinancira se do 50% stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge
aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev
(neposredno plačilo kmetu ali članu družine
ni dovoljeno).
Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične
pomoči na področju kmetijstva na območju
Občine Postojna in registrirana stanovska
(društva) in interesna združenja in zveze, ki
delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva
in prehrane na območju Občine Postojna.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo na razpisnem obrazcu 2 – Vloga 2010 – Sofinanciranje tehnične podpore
v kmetijstvu,
– ponudbe, predračune oziroma druga
ustrezna dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti,
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …).
Pomoči dodeljene po pravilu »de minimis«.
C. Sofinanciranje tehnične podpore
v gozdarstvu
– višina razpisanih sredstev: 2.000,00
EUR.
Sofinancirajo se programi izobraževanja,
usposabljanja in informiranja za področje
gozdarstva, ki ga bodo izvajale organizacije, registrirane za izvajanje aktivnosti na
področju gozdarstva oziroma skupine pro
izvajalcev ali druge organizacije za vzajemno pomoč (članstvo v takih skupinah ali

organizacijah ni pogoj za dostop do izobraževanj).
Upravičeni stroški:
– stroški organiziranja programov usposabljanja in izobraževanja, stroški udeležbe in organizacije na forumih, tekmovanjih,
delavnicah, strokovnih ekskurzijah (potni
stroški, stroški izdaje publikacij, najemnine
razstavnih prostorov, simbolične nagrade,
podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250
EUR na nagrado in zmagovalca), stroški
izdaje publikacij, katalogov (ki predstavljajo dejanske podatke o gozdarstvu v Občini
Postojna) ter stroški vzpostavitve internetne
strani.
Neupravičeni stroški:
– So stroški stalnih ali občasnih storitev (običajni operativni stroški, na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje …).
Sofinancira se do 50% stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge
aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev
(neposredno plačilo kmetu – gozdarju ali
članu družine ni dovoljeno).
Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju gozdarstva, delujejo
na območju Občine Postojna in registrirana
stanovska (društva) in interesna združenja
ter zveze, ki delujejo na področju kmetijstva,
gozdarstva in prehrane na območju Občine
Postojna.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 € bruto v kateremkoli obdobju treh
proračunskih let.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo na razpisnem obrazcu 3 – Vloga 2010 – Sofinanciranje tehnične podpore
v gozdarstvu,
– predračune oziroma druga ustrezna
dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani
izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti,
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …)
D. Sofinanciranje naložb v dopolnilne
dejavnosti
– višina razpisanih sredstev: 10.000,00
EUR.
Sofinancirajo se naložbe za naslednje
namene: predelava kmetijskih proizvodov
(sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa, zelišč, gozdnih sortimentov, medu in čebeljih
izdelkov, turizem na kmetiji, izvajanje dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, pridobivanje in
prodaja energije iz obnovljivih virov energije
na kmetiji, kompostiranje organskih snovi.
Upravičeni stroški: stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, stroški nakupa opreme in
naprav za dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, stroški
materiala za gradnjo ali obnovo objekta za
dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje
kmetijskih proizvodov, promocija.
Sofinancira se do 40% dejansko nastalih
stroškov.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva s stalnim prebivališčem v Občini Postojna, ki se ukvarjajo ali
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev ter ima
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sedež in kmetijske površine na območju Občine Postojna.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, na razpisnem obrazcu 4 – Vloga
2010 – Naložbe v dopolnilno dejavnost,
– ponudbe, predračune oziroma druga
dokazila (izjava vlagatelja) o predvidenih
stroških (nakup opreme, gradbena in obrtniška dela),
– dokazilo o lastništvu kmetijskega gospodarstva,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje
(če gre za gradnjo objekta) oziroma drugo
upravno dovoljenje (če gre za adaptacijo
objekta),
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti (v primeru, da dopolnilna
dejavnost še ni registrirana, morajo prejemniki sredstev registrirati dopolnilno dejavnost v roku enega leta od prejema finančnih
sredstev, v skladu s predpisi),
– pisno izjavo o faznosti investicije iz
katere bo razvidno, da je investicija s katero kandidirajo na ta razpis del investicije za opravljanje dopolnilne dejavnosti na
kmetiji,
– vizija razvoja dejavnosti, ki jo napiše
upravičenec (vlagatelj).
Pomoči, opredeljene kot »nedržavna pomoč«
E. Sofinanciranje urejanja poljskih poti
– višina razpisanih sredstev: 18.000,00
EUR.
Sofinancirajo se naložbe v urejanje poljskih poti na območju Občine Postojna.
Upravičeni stroški:
– stroški urejanja poljskih poti (stroški dovoza in planiranja gramoza), strojna dela.
Sofinancira se do 50% upravičenih stroškov izvedenih del ureditve poti.
Upravičenci: Pravne osebe (krajevne
skupnosti), katerih dejavnost posredno služi kmetijstvu in bodo sredstva uporabili za
urejanje poljskih poti na območju Občine
Postojna.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– vlogo na razpisnem obrazcu 5 – Vloga 2010 – Sofinanciranje urejanja poljskih
poti,
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem
ali soglasje najemodajlca,
– ponudbe, predračune oziroma druga
dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje
(če gre za gradnjo objekta) oziroma drugo
upravno dovoljenje za posege v prostor kolikor je to na podlagi veljavne zakonodaje
potrebno),
– mnenje Kmetijsko svetovalne službe
Postojna, iz katerega je razvidno, da služi
pot za dostop do kmetijskih površin, ki se
resnično obdelujejo.
IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Investicija oziroma dejavnost, ki se bo
izvajala v letu 2010 in bo predmet prijave
na ta razpis:
1. za ukrepe, ki spadajo v pomoč dodeljene po uredbi za skupinske izjeme velja,
da ne smejo biti začeti pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev,
2. za ukrepe, ki spadajo v pomoči dodeljene po pravilu »de minimis« velja, da
so lahko začeti pred izdajo upravnega akta
(sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar ne pred 1. 1. 2010.
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Vsi razpisani ukrepi pa se mora smiselno
zaključiti do 15. novembra 2010 (npr. zaključna ena izmed faz investicije na kmetiji,
zaključeno izobraževanje), upravičenci pa
morajo v primeru odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune za dokončno
izvedena dela izstaviti najkasneje do 20. novembra 2010, skupaj z zahtevkom za izplačilo sredstev.
V. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna ali osebno v sprejemno – informacijski
pisarni (št. 4) občine do vključno 2. 4. 2010
(velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in
naslov vlagatelja. Vsaka posamezna vloga
mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2010. V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana
v posebni ovojnici.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec iz
razpisne dokumentacije,
– vloga mora biti poslana v roku in na
način, ki je določen v tej točki besedila tega
razpisa.
VI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Vloge, prispele na javni razpis odpira in
obravnava strokovna Komisija za odpiranje
vlog, imenovana s strani župana. Če Komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna
strokovna služba občinske uprave na predlog Komisije pozove prosilca, da jo v roku
8 dni dopolni. Če prosilec vloge v roku ne
dopolni ali v tem roku ne zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa ne
obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah, se
vloga s sklepom kot nepopolna zavrže.
Komisija v primeru, ko zaprošena sredstva presegajo (oziroma ne bodo porabljena)
vsa razpisana razpoložljiva sredstva lahko
zniža (oziroma poveča) odstotek sofinanciranja oziroma določi najvišjo višino sredstev
na vlagatelja, v skladu s Pravilnikom.
Na osnovi predloga za razdelitev sredstev bo Občina Postojna v osmih dneh izdala sklep o dodelitvi sredstev, ki bo vseboval
določbe o namenu, upravičenih stroških ter
višini dodeljenih sredstev. Občina Postojna
bo z izbranimi upravičenci sklenila pogodbo,
v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v V. točki tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
VII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in razpisna dokumentacija sta od
dneva objave v Uradnem listu RS do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Občine Postojna: http://www.postojna.si ali
pa v sprejemno-informacijski pisarni Občine
Postojna, št. 4, vsak dan v poslovnem času,
do izteka prijave na razpis.
VIII. Naslov in rok za reševanje pritožbe:
če se prosilec z odločitvijo ne strinja, lahko
poda pisno pritožbo v osmih dneh od pre-
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jema obvestila. Pritožba mora biti pisna in
poslana na naslov: Občina Postojna, Ljub
ljanska c. 4, 6230 Postojna.
IX. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom: dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu: Občina Postojna,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, kontaktna oseba: Tatjana Rolih (tel. 728-07-00,
728-07-89).
Občina Postojna
Št. 603-4/2010
Ob-1879/10
Na podlagi določil Odloka o proračunu
Mestne občine Celje za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 9/09), Pravilnika o pogojih, merilih in postopkih za sofinanciranje programov
in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Celje (Uradni list RS,
št. 118/08) in Sklepa župana Mestne občine
Celje št. 603-4/2010 z dne 22. 2. 2010,
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9,
3000 Celje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov
s področja mladinske dejavnosti
v Mestni občini Celje v letu 2010
1. Navedba sofinancerja: Mestna občina
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je sofinanciranje mladinskih projektov na območju Mestne občine Celje (v
nadaljevanju: MOC) v letu 2010 v skladu
z določili 4. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopkih za sofinanciranje programov
in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Celje (Uradni list RS,
št. 118/08) – v nadaljevanju Pravilnik.
3. Izvajalci, ki se lahko prijavijo na razpis: na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki izvajajo dejavnost na področju
mladinske dejavnosti v skladu z določili 4. in
5. člena Pravilnika.
4. Pogoji izvajalcev, ki jih morajo izpolnjevati za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
osebe, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z določili 6. člena Pravilnika.
V skladu z določili 21. člena Pravilnika
se na javni razpis ne morejo prijaviti pravne
osebe in javni zavodi, katerih ustanovitelj je
MOC. Sredstva se lahko dodelijo le tistim
izvajalcem, ki za iste projekte niso prejeli
sredstev že na drugih javnih razpisih MOC
v letu 2010.
5. Pristojnost razpisne komisije: za izvedbo javnega razpisa na področju mladinske
dejavnosti v MOC v letu 2010 je imenovana
razpisna komisija s sklepom župana. Razpisna komisija opravlja svoje naloge v skladu
z določili Pravilnika.
6. Višina sredstev in obdobje za porabo
dodeljenih sredstev
V proračunu MOC za leto 2010 je za sofinanciranje projektov s področja mladinske
dejavnosti namenjenih 33.000,00 EUR.
Projekti, sofinancirani na podlagi tega
razpisa, morajo biti izvedbeno in finančno
realizirani do 31. 12. 2010.
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
izvajalci s področja mladinske dejavnosti
dobijo razpisno dokumentacijo in dodatne informacije o javnem razpisu: razpisna
dokumentacija je izvajalcem na voljo na
spletni strani MOC: http://moc.celje.si/uprava/cgi/MOC.cgi?page=jn od objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS z dne 5. 3. 2010
ali pa jo prejmejo po elektronski pošti (zahtevek se mora posredovati na elektronski

naslov: marija.lokovsek@celje.si. Dodatne
informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo izvajalci osebno pri višji svetovalki Mariji
Lokovšek na tel. 03/426-58-60 (tajništvo Oddelka za družbene dejavnosti MOC).
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: rok za oddajo vloge je petek,
26. 3. 2010 (datum poštnega žiga s tem
datumom). Po tem roku se vloge izločajo
kot prepozne brez odpiranja. Vloga mora
v celoti izpolnjevati zahteve po tem razpisu
in razpisni dokumentaciji ter Pravilniku.
9. Priprava in način dostave vloge na
MOC: izvajalci morajo pripraviti vlogo v skladu z Navodili za pripravo predloga (v nadaljevanju: Navodilo) v razpisni dokumentaciji
in predložiti vse zahtevane dokumente iz
4. točke Navodil. Vloga mora biti oddana
kot priporočena pošiljka po pošti, v zaprti
ovojnici, na kateri je naveden naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje,
s pripisom: »Ne odpiraj – Projekt mladinske
dejavnosti v letu 2010«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti obvezno naveden polni
naziv in naslov predlagatelja.
10. Odpiranja vlog: razpisna komisija
za izvedbo javnega razpisa opravi odpiranje vlog v skladu z določili 13. člena
Pravilnika.
11. Sklepi o sofinanciranju: sklepi o sofinanciranju izbranih projektov so izdani na
osnovi določil 16. člena Pravilnika.
Mestna občina Celje
Ob-1881/10
Na podlagi 11. člena Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov v Občini Vipava
(Uradno glasilo, št. 5/00 in Uradni list RS,
št. 106/05), Občina Vipava objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov
in dejavnosti
1. Občina Vipava bo v letu 2010 sofinancirala naslednje kulturne programe in
dejavnosti:
– program redne dejavnosti izvajalcev,
– strokovne sodelavce in strokovno izpopolnjevanje,
– udeležbo na tekmovanjih in prireditvah,
– druge enkratne akcije,
– nakup in vzdrževanje opreme in prostorov,
– varstvo kulturne in naravne dediščine.
2. Iz proračunskih sredstev Občine Vipava za leto 2010 je za sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti predvideno
47.750,00 EUR.
3. Na razpis se lahko prijavijo društva
s sedežem na območju Občine Vipava, ki so
registrirana za izvajanje kulturnih programov
oziroma dejavnosti.
4. Rok za prijavo na razpis je do 19. 3.
2010. Prijavi je potrebno priložiti obrazce iz
razpisne dokumentacije, plan dela za leto
2010 in poročilo o delu za leto 2009.
Prijavo je potrebno poslati v kuverti
z oznako »Kulturni programi in dejavnosti v letu 2010«, na naslov Občina Vipava,
Glavni trg 15, 5271 Vipava.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na sedežu Občine Vipava, Glavni trg 15,
Vipava, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
6. Izbrani izvajalci bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po izteku roka za prijavo na
javni razpis.
Občina Vipava
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Ob-1899/10
Na podlagi 8. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestnih mer za najete kredite
za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj
in stanovanjskih hiš v Občini Vipava (Uradno glasilo št. 7/98), objavlja župan Občine
Vipava
javni razpis
za subvencioniranje obrestne mere za
kredite, najete v letu 2010, za izgradnjo,
prenovo in nakup stanovanj in
stanovanjskih hiš v Občini Vipava
Namen subvencioniranja obrestnih mer
je izgradnja, prenova in nakup stanovanj
in stanovanjskih hiš na območju Občine Vipava, za katere prosilec najame kredit pri
banki, s katero ima Občina Vipava sklenjeno
pogodbo o kreditiranju občanov v letu 2010.
V prenovo sodi tudi ureditev centralnega
ogrevanja z zemeljskim plinom.
Višina sredstev za subvencijo v letu 2010
znaša 16.000,00 EUR.
Kvota posojil do katere občina na podlagi javnega razpisa subvencionira obrestno
mero znaša 206.000,00 EUR.
Najvišji znesek kredita, ki ga občina
subvencionira posameznemu prosilcu je
21.000,00 EUR.
Obrestna mera za kreditojemalce je Euribor + 0%.
Najdaljši rok za vračilo kredita je 10 let.
Interesenti, ki želijo najeti kredit morajo izpolnjevati splošne in posebne pogoje,
ki jih določa Pravilnik o subvencioniranju
obrestnih mer za najete kredite za izgradnjo,
prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih
hiš v Občini Vipava, ki je objavljen v Uradnem glasilu št. 7/98, z dne 4. junij 1998.
Splošni pogoji:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da je občan Občine Vipava,
– da je lastnik (solastnik) stanovanjske
hiše, ki jo namerava prenavljati s kreditom,
za katerega se prijavlja,
– da gre za nepremičnino na območju
Občine Vipava,
– da ima veljavno gradbeno dovoljenje
ali odločbo o priglašenih delih (lokacijsko
informacijo) oziroma da ima sklenjeno kupoprodajno pogodbo in overjeno pri notarju,
– da prosilec oziroma njegov družinski
član ni kupil stanovanja na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91).
Posebni pogoji:
– da bo v letu javnega razpisa sklenil kreditno pogodbo z banko, s katero ima Občina Vipava sklenjeno pogodbo o kreditiranju
v roku 60 dni od prejema obvestila o uvrstitvi
na prednostno listo prosilcev kredita,
– da plača banki stroške odobritve kredita,
– da zavaruje kredit pri zavarovalnici po
tarifi zavarovalnice ali s poroki,
– da izpolnjuje pogoje banke kreditodajalke (kreditna sposobnost, itd.).
Interesenti oddajo vlogo na posebnem
obrazcu na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, s pripisom za stanovanjski kredit (obrazci bodo na voljo na
sedežu občine, vsak delovni dan med 8. in
13.30; kontaktna oseba: Helena Kobal).
Rok za oddajo vlog je 30 dni od objave
tega razpisa v Uradnem listu RS.
Občina Vipava
Št. 007-02/2010-3
Ob-1901/10
Občina Komen objavlja na podlagi
219. člena Pravilnika o postopkih za iz-

vrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08), 3. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju
družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen (Uradni list RS, št. 43/08 in 25/09), Letnega programa športa, št. 67102-01/2010,
Letnega plana kulture, št. 61003-01/2010 in
Odloka o proračunu Občine Komen za leto
2010 (Uradni list RS, št. 7/10)
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju družbenih dejavnosti in
turizma v Občini Komen v letu 2010
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov naslednjih izvajalcev:
A) izvajalcev Letnega programa za kulturo – društev, zavodov, zasebnih zavodov, ustanov, posameznikov kot izvajalcev
javnih kulturnih projektov in drugih pravnih
oseb z neprofitno dejavnostjo na področju
kulture,
B) izvajalcev Letnega programa športa
– društev, javnih zavodov in drugih organizacij (druge neprofitne organizacije, ki so na
podlagi zakonskih predpisov registrirane za
opravljanje dejavnosti na področju športa)
na področju športa,
C) društev, združenj, javnih zavodov in
drugih neprofitnih organizacij na področju
humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti,
D) društev, združenj in ostalih neprofitnih
organizacij (veteranske in druge stanovske
organizacije),
E) društev, združenj in drugih neprofitnih
organizacij na področju turizma,
F) neprofitnih, humanitarnih društev, ki
delujejo v javnem interesu na področju duševnega zdravja.
2. Splošni pogoji za prijavo
Na javni poziv se lahko prijavijo:
– izvajalci programov, opredeljeni v točki 1., ki imajo sedež na območju Občine
Komen oziroma so organizacijske enote
območnih oziroma regijskih organizacij registrirane v Občini Komen in so registrirani
člani prebivalci Občine Komen,
– izvajalci programov, opredeljeni v točki
1., ki izvajajo programe na območju Občine
Komen.
Izvajalci morajo izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– so registrirani po veljavni zakonodaji
najmanj leto dni,
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo
načrtovanih aktivnosti,
– občinski upravi Občine Komen vsaj
enkrat letno dostavljajo letne programe dela
oziroma načrte aktivnosti ter poročajo o realizaciji dela in o doseženih rezultatih,
– za isti program/projekt niso sofinancirani iz drugih virov proračuna Občine Komen,
– za isti program/projekt ne kandidirajo
na javni razpis po kateremkoli drugem pravilniku o sofinanciranju dejavnosti s strani
Občine Komen,
– imajo do Občine Komen poravnane
vse obveznosti, kolikor so bili sofinancirani
iz občinskega proračuna v preteklem letu.
3. Prijavna dokumentacija
Prijavo na javni poziv pod A, B, C, D, E ali
F je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu »Prijava na Javni razpis za sofinanciranje
programov na področju družbenih dejavnosti
in turizma v Občini Komen v letu 2010« in ji
priložiti naslednje obvezne priloge:
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– predstavitev organizacije z vsemi podatki o registraciji: naziv, točen naslov, ime
in priimek zakonitega zastopnika oziroma
odgovorne osebe, številko transakcijskega
računa, naziv banke, davčno številko (predpisan obrazec),
– vsebinsko in finančno predstavitev prijavljenih programov (predpisan obrazec),
– finančno ovrednoten program dela za
leto 2010, v katerem mora biti opredeljena
višina lastnih ter iz drugih virov pridobljenih
sredstev,
– poročilo o porabi proračunskih sredstev
Občine Komen v letu 2009 (le v primeru,
če je prijavitelj prejel proračunska sredstva
v letu 2009 in do objave razpisa ni oddal
poročila v skladu s Pogodbo o proračunskem sofinanciranju programov in projektov
v letu 2009),
– fotokopijo Odločbe o registraciji*,
– fotokopijo statuta*.
*Organizacijam, ki so Odločbo o registraciji in fotokopijo statuta vložile v eni od prejšnjih prijav, fotokopije Statuta in fotokopije
Odločbe o registraciji ni potrebno priložiti.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev javnega razpisa
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Komen na proračunskih postavkah:
– 180312 Sofinanciranje javnih kulturnih
programov po razpisu v višini 36.260 EUR,
– 180318 Pevski zbori v višini 4.530
EUR,
– 180320 Nakup instrumentov in opreme
za vadbene skupine v višini 10.000 EUR,
– 180519 Sofinanciranje letnega programa športa po razpisu v višini 40.640 EUR,
– 200415 Sofinanciranje programov neprofitnih izvajalcev s področja socialnih dejavnosti v višini 7.681 EUR,
– 180417 Programi stanovskih organizacij, upokojenskih društev in drugih posebnih
skupin v višini 3.627 EUR,
– 140306 Sofinanciranje turističnih programov po razpisu v višini 11.000 EUR,
– 200102 Podpora programu Ponovno
vključevanje ljudi s težavami v duševnem
zdravju v višini 2.536 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2010.
5. Izbor in vrednotenje prijavljenih programov: upravičenost, izbor programov in
višino sofinanciranja programov bodo na
podlagi priloženih dokumentov, pomena izvajanja programov za občane Občine Komen, kriterijev Pravilnika o sofinanciranju
programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen ugotavljale
in predlagale strokovne komisije, ki jih bo
v skladu z navedenim aktom imenoval župan.
6. Merila za vrednotenje programov
Programi se bodo vrednotili na podlagi
Pravilnika o sofinanciranju programov na
področju družbenih dejavnosti in turizma
v Občini Komen in točkovnikov oziroma
meril, določenih za posamezna področja
(A, B, C, D, E, F). Strokovne komisije bodo
pri vrednotenju vseh programov upoštevale tudi naslednje splošno merilo za izbor
in vrednotenje prijavljenih in izbranih programov:
Posamezni prijavitelji lahko prijavljajo
programe oziroma projekte na vseh področjih, od tega morajo opredeliti 1 vodilni
projekt. Prijavitelji, ki imajo sedež v Občini
Komen, so upravičeni do 10% pribitka na
točke, ki so jih dosegli pri vodilnemu projektu.
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6.a. Vrednotenje programov izvajalcev
letnega programa kulture
Programi izvajalcev letnega programa
kulture se bodo izbirali in vrednotili v skladu
s točkovnikom za vrednotenje kulturnih programov in projektov iz letnega plana kulture, ki je priloga razpisne dokumentacije ter
v skladu z določbami Letnega plana kulture
v Občini Komen za leto 2010, po naslednjih
kriterijih:
– sodelovanje ter organizacija koncertov,
predstav in prireditev,
– organizacija in izvedba projektov, akcij,
– udeležba na srečanjih in festivalih,
– dosežki na tekmovanjih,
– redne vadbene dejavnosti,
– nakup instrumentov in opreme.
6.b. Vrednotenje programov izvajalcev
letnega programa športa
Programi izvajalcev letnega programa
športa se bodo izbirali in vrednotili v skladu z Merili, normativi in pogoji za izvajanje
letnega programa športa v Občini Komen,
ki so priloga razpisne dokumentacije, po
naslednjih kriterijih:
– programi športne vzgoje otrok, mladine
in študentov,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov ter razvojne in strokovne naloge v športu.
6.c. Vrednotenje programov izvajalcev
na področju humanitarnih, preventivnih in
socialnih dejavnosti
Programi izvajalcev na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti se bodo izbirali in vrednotili v skladu
s točkovnikom za vrednotenje programov in
projektov na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti ter na področju
veteranskih in drugih stanovskih organizacij,
ki so priloga razpisne dokumentacije, po
naslednjih kriterijih:
– pomen, vsebina programa,
– organizacija in udeležba na prireditvi.
6.d. Vrednotenje programov izvajalcev
na področju veteranskih ter drugih stanovskih organizacij
Programi izvajalcev na področju veteranskih in drugih stanovskih organizacij se
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bodo izbirali in vrednotili v skladu s točkovnikom za vrednotenje programov in projektov
na področju humanitarnih, preventivnih in
socialnih dejavnosti ter na področju veteranskih in drugih stanovskih organizacij, ki
so priloga razpisne dokumentacije, po naslednjih kriterijih:
– pomen, vsebina programa,
– organizacija in udeležba na prireditvi.
6.e. Vrednotenje programov izvajalcev
na področju turizma
Programi izvajalcev na področju turizma
se bodo izbirali in vrednotili v skladu z merili
za vrednotenje programov na področju turizma, ki so priloga razpisne dokumentacije,
po naslednjih kriterijih:
– turistične prireditve,
– izdaja turističnih publikacij,
– promocijska aktivnost,
– izobraževalna dejavnost.
6.f. Vrednotenje programov izvajalcev na
področju duševnega zdravja
Programi izvajalcev na področju duševnega zdravja se bodo izbirali in vrednotili
v skladu s točkovnikom za vrednotenje programov in projektov na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti
ter na področju veteranskih in drugih stanovskih organizacij, ki so priloga razpisne
dokumentacije, po naslednjih kriterijih:
– pomen, vsebina programa,
– organizacija in udeležba na prireditvi.
7. Razpisni rok: rok za predložitev prijav
je 30 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
8. Oddaja in dostava vlog
Prijava na javni razpis mora biti obvezno
vložena na prepisanih razpisnih obrazcih
z vsemi obveznimi prilogami. Predpisani
obvezni obrazci obsegajo prijavni obrazec
s podatki prijavitelja in prijavne obrazce za
prijavo programov. Razpisna dokumentacija (prijavni obrazci z navodili in merili) je od
dneva te objave do izteka prijavnega roka
dosegljiva:
– na spletni strani Občine Komen: www.
komen.si/objave,
– v sprejemni pisarni Občine Komen
v poslovnem času občinske uprave.
Popolna vloga mora biti oddana osebno
v sprejemni pisarni Občine Komen ali pa
poslana po pošti obvezno priporočeno na
naslov: Občina Komen, Družbene dejavnosti, Komen 86, 6223 Komen v razpisanem

roku, v zapečatenem ovitku z izpisom na
prednji strani:
– v zgornjem levem kotu naziv in naslov
prijavitelja,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Prijava na javni razpis na področju družbenih
dejavnosti in turizma – ne odpiraj« in oznaka
prijave (A, B, C, D, E ali F),
– v spodnjem desnem kotu naslov občine.
Nepravilno opremljenih kuvert strokovne
komisije ne bodo obravnavale.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega poziva.
Po poteku razpisnega roka bodo strokovne komisije odprle vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne
bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte,
ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu,
v katerem so bile predložene. Prijavitelje,
katerih vloge so nepopolne, se v roku osmih
dni od odpiranja vlog pozove, naj vloge dopolnijo v roku osmih dni po prejemu pisnega
poziva o dopolnitve vloge. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Prav tako
se s sklepom zavržejo prepozne vloge in
vloge, ki jih ni vložil upravičen izvajalec.
Vloga je pravočasna, če je oddana na
pošti 30 dan po objavi javnega razpisa (upošteva se poštni žig) oziroma predložena
v sprejemni pisarni Občine Komen.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
9. Obveščanje o izidu razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.
10. Način sofinanciranja: na podlagi sklepov o dodelitvi sredstev bo občina sklenila
z vlagatelji pogodbe, s katerimi se natančneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
11. Dodatne
informacije
v
zvezi
z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel.
05/73-10-461 pri Soraji Balantič, v času uradnih ur oziroma po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si.
Občina Komen
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Razpisi delovnih mest
Ob-1851/10
Na podlagi 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFI in 25. člena Odloka o ustanovitvi Ljudske univerze Krško, Svet zavoda Ljudske
univerze Krško, Dalmatinova ulica 6, 8270
Krško, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/ direktorice (ni reelekcija).
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo direktorja/direktorice zavoda
izpolnjevati splošne zakonske in posebne
pogoje, skladno s 33. členom Zakona o zavodih, 16. členom Zakona o izobraževanju
odraslih ter določili Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja, in
sicer:
– univerzitetno izobrazbo družboslovne
smeri, pedagoško andragoško izobrazbo,
strokovni izpit, pet let delovnih izkušenj, od
tega najmanj tri leta na področju izobraževanja odraslih, izkazane organizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti ter
izkušnje pri samostojni pripravi in vodenju
projektov, aktivno znanje angleškega jezika
in računalništva.
Izbrani kandidat/ kandidatka za direktorja/direktorico bo imenovan za obdobje 5 let.
Predviden začetek dela je 1. 8. 2010.
Kandidat/kandidatka mora k pisni prijavi priložiti pisna dokazila o izpolnjevanju
pogojev, opis dosedanjih delovnih izkušenj
s kratkim življenjepisom, program vodenja
in razvoja zavoda za obdobje 5 let, potrdilo
sodišča o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno
nedotakljivost.
Kandidati naj prijave z dokazili pošljejo
priporočeno v zaprti ovojnici na naslov: Svet
Ljudske univerze Krško, Dalmatinova ulica
6, 8270 Krško – z oznako: »Za razpis direktorja/direktorice zavoda«.
Rok za oddajo prijave na razpis je 15 dni
od dneva javne objave razpisa.
Kandidati/kandidatke bodo o izbiri in imenovanju pisno obveščeni v zakonitem roku.
Vse informacije lahko kandidati dobijo na
tel. 07/488-11-62.
Svet zavoda Ljudske univerze Krško
Ob-1862/10
Svet zavoda Osnovne šole Bežigrad, Črtomirova ulica 12, 1000 Ljubljana, 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.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ravnateljice Osnovne
šole Bežigrad, Črtomirova ulica 12, Ljub
ljana, izpolnjevati splošne zakonske pogoje
in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07
– UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09), in
sicer:
1. da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe
druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki

v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
2. izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali
za svetovalnega delavca v osnovni šoli,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom,
4. ima pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo,
5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po
začetku mandata,
7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
v vzgoji in izobraževanju,
8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. ni bil zoper njega uveden kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost,
11. da predloži svoj program vodenja
Osnove šole Bežigrad, Črtomirova ulica 12,
Ljubljana.
Na razpis se lahko prijavijo tudi
kandidati/-ke, ki izpolnjujejo pogoje po 143.
in 145. členu ZOFVI (Uradni list RS, št. 12/96
in 64/01), po 43. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A (Uradni list RS, št. 64/01) ter 9. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI-H (Uradni list RS,
št. 58/09 in popr. 64/09 ter 65/09).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoškoandragoške, vodstvene, organizacijske in
druge sposobnosti za uspešno vodenje
Osnovne šole Bežigrad, Črtomirova ulica
12, Ljubljana.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan za pet
let.
Predviden začetek dela bo 2. 8. 2010.
Kandidati/-ke lahko v roku 15 dni od objave tega razpisa na naslov: »Svet Osnovne
šole Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljub
ljana«, z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na
razpis za ravnatelja/-ice« pošljete: pisno
prijavo z navedbo kratkega življenjepisa,
programom vodenja in priloženimi overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter z originalnim potrdilom
Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti
in pristojnega Okrajnega sodišča o nepričetem kazenskem postopku v skladu s 107.a
členom ZOFVI, ki ne sme biti starejše od
osem dni.
Prijavljeni kandidati/-ke boste pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem
roku.
Svet zavoda Osnovne šole Bežigrad
Ob-1863/10
Nadzorni svet Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti, na podlagi
11. člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada

RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 96/00) razpisuje delovno mesto
direktorja Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti.
Pogoji:
– visokošolska izobrazba,
– najmanj pet let vodstvenih izkušenj,
– poznavanje področja dela sklada,
– sposobnosti za organizacijo in vodenje dela,
– aktivno znanje slovenščine in še najmanj enega svetovnega jezika.
Kandidati morajo predložiti tudi razvojno
vizijo sklada.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Pisne prijave s kratkim življenjepisom,
dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom
dosedanjih izkušenj ter razvojno vizijo sklada – v zaprti ovojnici z oznako »Za razpisno komisijo nadzornega sveta« – sprejema
15 dni po objavi Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
Kandidati bodo o izboru obveščeni
v 30 dneh po končanem razpisnem roku.
Nadzorni svet Javnega sklada RS
za kulturne dejavnosti
Št. 013-1/2008-2
Ob-1882/10
Svet Centra za socialno delo Postojna
razpisuje na podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – UPB2) ter 28. člena Statuta Centra za socialno delo Postojna in sklepa 5.
seje Sveta zavoda z dne 24. 2. 2010, prosto
delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Postojna.
Za direktorja/direktorico centra je lahko
izbran/izbrana kandidat/kandidatka, ki poleg splošnih pogojev, izpolnjuje še pogoje
določene v 56., 57. in 58. členu Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– UPB2) in sicer:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj ter
opravljen strokovni izpit iz področja socialnega varstva ali
– da ima višjo strokovno izobrazbo iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu, 20
let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih
na področju socialnega varstva ter opravljen strokovni izpit iz področja socialnega
varstva in
– da ima opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz tretje alinee je lahko
za direktorja/direktorico imenovan/a kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za
vodenje socialno varstvenega zavoda, mora
pa ga opraviti najkasneje v enem letu od
začetka opravljanja nalog direktorja/direktorice.
Mandat direktorja/direktorice traja 5 let
in začne teči po tem, ko bo podano soglasje
ustanovitelja k imenovanju. Nastop mandata
je od 1. 10. 2010 dalje.
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Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in kratek opis poklicne kariere
z morebitnimi referencami, pošljejo kandidati/ke na naslov: Svet Centra za socialno delo
Postojna, Novi trg 6, 6230 Postojna z oznako »Ne odpiraj – Razpis za direktorja/direktorico«, v roku 10 dni od dneva objave.
O izbiri bodo kandidati/ke pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od zaključka
postopka izbire.
Center za socialno delo Postojna
Ob-1902/10
Na podlagi prvega odstavka 17. člena
Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS,
87/01) in 12. člena Odloka o ustanovitvi
Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje (Uradni
vestnik Zasavja št. 10/07), svet knjižnice
razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice Knjižnice Toneta
Seliškarja Trbovlje.
Za direktorja/ico je lahko imenovan, kdor
ima:
– visoko ali univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri,
– opravljen izpit iz bibliotekarske stroke,
če bo opravljal delo strokovnega delavca
v okviru javne službe, če bibliotekarskega
izpita nima, ga mora opraviti najkasneje
v dveh letih,
– 4 leta delovnih izkušenj od tega tri leta
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih
ali
– višjo izobrazbo družboslovne smeri,
– opravljen izpit iz bibliotekarske stroke,
če bo opravljal delo strokovnega delavca
v okviru javne službe, če bibliotekarskega
izpita nima, ga mora opraviti najkasneje
v dveh letih,
– 8 let delovnih izkušenj od tega šest let
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih.
Ob prijavi na razpis morajo kandidati
predložiti načrt razvoja knjižnice za dobo
pet let.
Direktor/ica opravlja funkcijo poslovnega
in programskega direktorja.
Mandat direktorja/ice traja pet let.
Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo v osmih
dneh po objavi tega razpisa v zaprti kuverti
z označbo »razpis za direktorja/ico Knjižnice

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Toneta Seliškarja Trbovlje« – Ne odpiraj –
na naslov: Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, Ulica 1. junija 19, 1420 Trbovlje.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Knjižnice Toneta Seliškarja
Trbovlje
Št. 110-31/2010
Ob-1905/10
Na podlagi drugega odstavka 30. člena
Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in št. 77/09) Ministrstvo za pravosodje
po uradni dolžnosti razpisuje
prosto mesto generalnega državnega
pravobranilca.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev po Zakonu
o državnem pravobranilstvu (Uradni list
RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo
in št. 77/09), sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-1925/10
Svet zavoda Osnove šole Vrhovci, Cesta
na Bokalce 1, 1000 Ljubljana, 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.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati
splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08,
58/09, 64/09 in 65/09).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 13. 7. 2010.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za
dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev:
– potrdila o izobrazbi, pridobljenem nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,

– potrdilo sodišča, kjer ima izbrani kandidat prebivališče, da ni v kazenskem postopku (s priloženo osebno izjavo, da pri
kateremkoli drugem sodišču – izven kraja
stalnega prebivališča zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje
zoper spolno nedotakljivost), ki ne sme biti
starejše od 30 dni,
– potrdilo iz kazenske evidence, ki ne
sme biti starejše od 30 dni,
– opis dosedanjih delovnih izkušenj
s kratkim življenjepisom,
– program vodenja zavoda,
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov: Svet zavoda Osnovne šole Vrhovci,
Cesta na Bokalce 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo
o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Vrhovci
Ob-1928/10
Svet zavoda Zdravstveni dom Piran na
podlagi 24. člena statuta JZ Zdravstveni dom
Piran in sklepa 57. redne seje sveta zavoda
z dne 1. 3. 2010, razpisuje delovno mesto
direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Piran.
Poleg splošnih pogojev predpisanih z zakonom, mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno strokovno izobrazbo medicinske, ekonomske ali pravne
smeri;
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta na vodilnem delovnem
mestu;
– da aktivno obvlada slovenski in italijanski jezik;
– da predloži svoj program in razvoj zavoda.
Mandat traja 4 leta in teče od dneva izdaje soglasja ustanovitelja k imenovanju.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljejo kandidati v 15 dneh po objavi na
naslov: JZ Zdravstveni dom Piran, Cesta
solinarjev 1, 6320 Portorož, z oznako »Za
razpis«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonsko določenem roku.
JZ Zdravstveni dom Piran
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Druge objave
Št. 478-22/2010
Ob-1868/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,
100/09) objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, Ljubljana.
2. Opis predmeta oddaje:
a) poslovni prostor za opravljanje dejavnosti prodaje časopisov, revij, otroških edicij,
razglednic, tobačnih izdelkov ter postavitev
igralnih avtomatov in biljarda, dimenzije
7 × 7 m2, ki se nahaja v zidanem objektu –
prostor nad spodnjo restavracijo-Grilom in
se oddaja brez opreme;
b) prostor v naselju in zemljišče na plaži
za postavitev urbane opreme plaže, in sicer
najmanj: (i) 10 kom klopi na plaži, (ii) 2 kom
stojala za kolesa poleg recepcije in (iii) 4
kom preoblačilnic na plaži;
c) prostori za namestitev aparatov za
mini ščetke z zobno pasto in ustnega razpršila v sanitarijah na 13 lokacijah;
d) prostor za postavitev zunanjih otroških
igral na lokaciji med plažo in restavracijo Gril
(zelena površina poleg črpališča), in sicer
najmanj: (i) gugalnica, (ii) stolp, (iii) igralo na
vzmet, (iv) plezalo, (v) tobogan, (vi) vrtiljak,
(vii) peskovnik in (viii) previsna gugalnica;
e) prostor za postavitev zunanjih otroških
igral na lokaciji med jedilnico in nad bungalovi, in sicer najmanj: (i) gugalnica, (ii) igralo
na vzmet, (iii) plezalo, (iv) tobogan in (v)
previsna gugalnica.
Vse lokacije se nahajajo v sklopu Počitniškega doma Debeli Rtič, Jadranska cesta
79, 6280 Ankaran in se oddajajo za obdobje
5 let. Najemnik bo najeti prostor uporabljal
v času od 1. 5. do 30. 9. tekočega leta.
3. Vrsta pravnega posla: oddaja nepremičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.
4. Način in rok plačila: najemnik bo najemnino poravnaval v roku 15 dni od izstavitve računa, ki ga najemodajalec za prvo
leto najema izstavi po sklenitvi pogodbe, za
vsako naslednje leto pa do 15. 1. tekočega
leta. Plačilo najemnine v navedenem roku je
bistvena sestavina pravnega posla.
5. Varščina
Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene.
Varščino se vplača na račun Ministrstva
za notranje zadeve, št. 01100-6370171132
ter sklice, in sicer za najem pod:
a) št. 28 17116-2990008-39902110,
b) št. 28 17116-2990008-39902210,
c) št. 28 17116-2990008-39902310,
d) št. 28 17116-2990008-39902410,
e) št. 28 17116-2990008-39902510.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v najemnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni

po končanem postopku javnega zbiranja
ponudb.
6. Dodatne informacije in ogled nepremičnin:
Ogled nepremičnin, ki so predmet oddaje, je mogoč v petek, 19. 3. 2010, od 10.
do 13. ure po predhodnem dogovoru z Ireno Krek Pejčič, tel. 01/514-72-22, pri kateri
dobite tudi vse dodatne informacije v zvezi
z nepremičninami, ki se oddajajo v najem.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb dobite pri Mojci
Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov
mojca.plesko-grah@gov.si.
7. Oblika ponudbe
Ponujena cena mora biti fiksna, izražena
v EUR, izkazana posebej za posamezno
leto in posebej za petletno obdobje, s posebej prikazanim DDV.
Ponudba mora biti podana v zaprti kuverti, na sprednji strani kuverte mora biti
navedeno:
Predmet: »Ponudba za najem prostorov
v PD Debeli Rtič«.
Številka zadeve: 478-22/2010.
Oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba!«.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
8. Merilo za izbor: merilo za izbor je višina ponujenega zneska za najem posameznega prostora. Izbran bo tisti ponudnik, ki
bo ponudil najvišji znesek za najem posameznega prostora.
9. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje
do 23. 3. 2010 do 12. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
1501 Ljubljana.
10. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo
najmanj 30 dni od dneva javnega odpiranja
ponudb.
11. Drugi pogoji
Ponudnik mora k svoji ponudbi predložiti
podpisano izjavo, s katero sprejema sledeče
pogoje za najem:
pod a):
– izbrani ponudnik je dolžan pred pričetkom uporabe prostora predložiti naročniku
izjavo, da ima ustrezno veljavno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti,
– ponudnik se zavezuje, da bo objekt
uporabljal izključno za dejavnost prodaje
blaga, navedenega v 2. točki tega povabila
k oddaji ponudbe,
– ponudnik je dolžan zagotoviti obratovalni čas vse dni v tednu od 9. do 21. ure,
– ponudnik se zavezuje, da v svojem
prodajnem asortimanu ne bo nudil artiklov:
sladoleda, alkoholnih in brezalkoholnih pijač
in artiklov, ki jih v svojih prodajnih mestih
v PD Debeli Rtič nudi naročnik – MNZ,
– ponudnik se zavezuje, da prevzema
vso odškodninsko odgovornost, ki bi nastala
kot posledica uporabe prostora in opravljanja dejavnosti,
– ponudnik se zavezuje skleniti zavarovanje za primer poškodbe pri uporabi prostora in zaradi opravljanja dejavnosti,
– ponudnik se zavezuje pred začetkom
izvajanja dejavnosti naročniku predložiti kopijo zavarovalne police iz prejšnje alineje,

– ponudnik se strinja, da naročnik ne odgovarja za morebitno krajo ali poškodovanje
skladiščenega blaga in igralnih avtomatov,
– ponudnik je dolžan zaloge blaga in
igralne avtomate zavarovati,
– ponudnik je dolžan skrbeti za red in
čistočo v obratovalnem prostoru in njegovi
okolici,
– ponudnik sam odgovarja za morebitne
reklamacije gostov naselja v zvezi z njegovo
dejavnostjo in jih je dolžan ažurno reševati,
– ponudnik je dolžan upoštevati hišni
red, ki velja v počitniškem naselju in navodila najemodajalca,
– ponudnik zagotavlja, da od 1. 10. –
30. 4. ne bo obratoval,
– ponudbena cena mora biti fiksna, izražena v EUR, izkazana posebej za vsako leto
in posebej za petletno obdobje, s posebej
prikazanim DDV,
– veljavnost ponudbe: najmanj 30 dni od
datuma ponudbenega predračuna;
pod b):
– izbrani ponudnik je dolžan pred pričetkom uporabe prostora in zemljišča predložiti
naročniku izjavo, da ima ustrezno veljavno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– oprema plaže obsega postavitev sledečih elementov:
– minimalno 10 kom klopi na plaži,
– minimalno 2 kom stojal za kolesa
poleg recepcije,
– minimalno 4 kom preoblačilnic (kabin) na plaži,
– ponudnik zagotavlja namestitev opreme na način, ki omogoča njeno varno uporabo in da bodo izdelana in nameščena tako,
da ne bodo ogrožala varnosti gostov,
– vsi elementi opreme plaže morajo zagotavljati varno uporabo ter biti izdelani in
nameščeni tako, da ne ogrožajo varnosti gostov. Elementi opreme plaže ne smejo imeti
grobih, ostrih površin oziroma robov,
– ponudnik se zavezuje, da prevzema
vso odškodninsko odgovornost, ki bi nastala
kot posledica uporabe prostora in zemljišča
ter elementov urbane opreme plaže,
– ponudnik se zavezuje skleniti zavarovanje za primer poškodbe pri uporabi prostora in zemljišča ter urbane opreme plaže,
– ponudnik se zavezuje pred začetkom
izvajanja dejavnosti naročniku predložiti kopijo zavarovalne police iz prejšnje alineje,
– ponudnik zagotavlja redno vzdrževanje elementov opreme plaže in takojšnjo
odpravo morebitnih poškodb oziroma pomanjkljivosti,
– ponudnik prevzema vse stroške v zvezi z namestitvijo in odstranitvijo opreme
plaže,
– ponudnik se strinja, da naročnik ne odgovarja za morebitno krajo ali poškodovanje
opreme plaže,
– ponudnik je dolžan upoštevati hišni
red, ki velja v počitniškem naselju in navodila najemodajalca,
– ponudnik zagotavlja, da od 1. 10. –
30. 4. ne bo obratoval,
– ponudbena cena mora biti fiksna, izražena v EUR, izkazana posebej za vsako leto
in posebej za petletno obdobje, s posebej
prikazanim DDV,
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– veljavnost ponudbe: najmanj 30 dni od
datuma ponudbenega predračuna,
– naročnik dovoljuje ponudniku, da nameščeno opremo uporablja za oglaševanje
na način, da ne kazi izgleda plaže ter, da ne
zmanjšuje funkcionalnosti opreme;
pod c):
– izbrani ponudnik je dolžan pred pričetkom uporabe prostorov predložiti naročniku
izjavo, da ima ustrezno veljavno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti,
– ponudnik zagotavlja namestitev aparatov in opreme na način, ki omogoča njeno
varno uporabo in da bodo izdelana in nameščena tako, da ne bodo ogrožala varnosti
gostov,
– ponudnik prevzema vse stroške v zvezi z namestitvijo in odstranitvijo aparatov in
opreme,
– ponudnik se strinja, da naročnik ne odgovarja za morebitno krajo ali poškodovanje
aparatov in opreme,
– ponudnik se zavezuje, da prevzema
vso odškodninsko odgovornost, ki bi nastala
kot posledica uporabe prostorov, aparatov
in opreme,
– ponudnik se zavezuje skleniti zavarovanje za primer poškodbe pri uporabi prostorov, aparatov in opreme,
– ponudnik se zavezuje pred začetkom
izvajanja dejavnosti naročniku predložiti kopijo zavarovalne police iz prejšnje alineje,
– ponudnik je dolžan upoštevati hišni
red, ki velja v počitniškem naselju in navodila najemodajalca,
– ponudnik zagotavlja, da od 1. 10. –
30. 4. ne bo obratoval,
– ponudbena cena mora biti fiksna, izražena v EUR, izkazana posebej za vsako leto
in posebej za petletno obdobje, s posebej
prikazanim DDV,
– veljavnost ponudbe: najmanj 30 dni od
datuma ponudbenega predračuna,
– po odstranitvi opreme mora ponudnik
na svoj strošek vzpostaviti prvotno stanje in
sanirati morebitne poškodbe;
pod d):
– izbrani ponudnik je dolžan pred pričetkom uporabe prostora predložiti naročniku
izjavo, da ima ustrezno veljavno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti,
– ponudnik zagotavlja namestitev minimalno naslednjih igral:
– gugalnica,
– stolp,
– igralo na vzmet,
– plezalo,
– tobogan,
– vrtiljak,
– peskovnik,
– previsna gugalnica,
– ponudnik zagotavlja namestitev opreme na način, ki omogoča njeno varno uporabo in da bodo izdelana in nameščena tako,
da ne bodo ogrožala varnosti gostov,
– ponudnik zagotavlja redno vzdrževanje igral in takojšnjo odpravo morebitnih poškodb in pomanjkljivosti igral ter čiščenje
najetega prostora,
– ponudnik se zavezuje, da prevzema
vso odškodninsko odgovornost, ki bi nastala
kot posledica uporabe prostora in igral,
– ponudnik se zavezuje skleniti zavarovanje za primer poškodbe pri uporabi prostora in igral oziroma v celoti prevzema odgovornost za primer poškodbe pri uporabi
prostora in igral,
– ponudnik se zavezuje pred začetkom
izvajanja dejavnosti naročniku predložiti kopijo zavarovalne police iz prejšnje alineje,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– ponudnik prevzema vse stroške v zvezi
z namestitvijo in odstranitvijo igral,
– ponudnik se strinja, da naročnik ne
odgovarja za morebitno krajo ali poškodovanje opreme,
– ponudnik je dolžan upoštevati hišni
red, ki velja v počitniškem naselju in navodila najemodajalca,
– ponudnik zagotavlja, da od 1. 10. –
30. 4. ne bo obratoval,
– ponudbena cena mora biti fiksna, izražena v EUR, izkazana posebej za vsako leto
in posebej za petletno obdobje, s posebej
prikazanim DDV,
– veljavnost ponudbe: najmanj 30 dni od
datuma ponudbenega predračuna,
– naročnik dovoljuje ponudniku, da namesti opremo tako, da ne poškoduje ali kazi
izgleda prostora;
pod e):
– izbrani ponudnik je dolžan pred pričetkom uporabe prostora predložiti naročniku
izjavo, da ima ustrezno veljavno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti,
– ponudnik zagotavlja namestitev minimalno naslednjih igral:
– gugalnica,
– igralo na vzmet,
– plezalo,
– tobogan,
– previsna gugalnica,
– ponudnik zagotavlja namestitev opreme na način, ki omogoča njeno varno uporabo in da bodo izdelana in nameščena tako,
da ne bodo ogrožala varnosti gostov,
– ponudnik zagotavlja redno vzdrževanje igral in takojšnjo odpravo morebitnih poškodb in pomanjkljivosti igral ter čiščenje
najetega prostora,
– ponudnik se zavezuje, da prevzema
vso odškodninsko odgovornost, ki bi nastala
kot posledica uporabe prostora in igral,
– ponudnik se zavezuje skleniti zavarovanje za primer poškodbe pri uporabi prostora in igral oziroma v celoti prevzemajo
odgovornost za primer poškodbe pri uporabi
prostora in igral,
– ponudnik se zavezuje pred začetkom
izvajanja dejavnosti naročniku predložiti kopijo zavarovalne police iz prejšnje alineje,
– ponudnik prevzema vse stroške v zvezi
z namestitvijo in odstranitvijo igral,
– ponudnik se strinja, da naročnik ne
odgovarja za morebitno krajo ali poškodovanje opreme,
– ponudnik je dolžan upoštevati hišni
red, ki velja v počitniškem naselju in navodila najemodajalca,
– ponudnik zagotavlja, da od 1. 10. do
30. 4. ne bo obratoval,
– ponudbena cena mora biti fiksna, izražena v EUR, izkazana posebej za vsako leto
in posebej za petletno obdobje, s posebej
prikazanim DDV,
– veljavnost ponudbe: najmanj 30 dni od
datuma ponudbenega predračuna,
– naročnik dovoljuje ponudniku, da namesti opremo tako, da ne poškoduje ali kazi
izgleda prostora;
ter
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje,
– ponudniki bodo o izidu javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v osmih dneh
od odpiranja prispelih ponudb,
– izbrani ponudnik je dolžan najpozneje
v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti z naročnikom najemno
pogodbo,

– če izbrani ponudnik ne bo sklenil najemne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, vplačana varščina bo zadržana,
– če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija oziroma
oseba, pooblaščena za izvedbo postopka
opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna
pogajanja.
12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo dne 24. 3.
2010 ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Služba za javne razpise,
Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.
13. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko do
sklenitve pravnega posla postopek prodaje
ustavita, pri čemer se ponudnikom povrnejo
stroški v višini izkazanih stroškov.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-1822/10
Na podlagi 8. člena Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj Kemijskega inštituta, Komisija za Preglove nagrade Kemijskega inštituta razpisuje
natečaj
za Preglovo nagrado Kemijskega
inštituta za izjemne dosežke
in poziva ugledne raziskovalce s področja kemije in sorodnih ved, da nominirajo
kandidate za nagrade.
I. Nagrada se podeljuje raziskovalcem
iz Slovenije ali raziskovalcem, ki so večji
del raziskav, na katere se nanaša nagrada,
opravili v Sloveniji. Nagrada se podeljuje za
izjemne dosežke na področju osnovnih ali
uporabnih raziskav s področja kemije in sorodnih ved, ki so odmevni tudi v svetovnem
merilu, za obdobje zadnjih petih let.
Nagrada se podeljuje posameznikom ali
skupini raziskovalcev, ki so bistveno prispevali k izjemnemu dosežku, za katerega se
podeljuje priznanje.
II. V skladu s Pravilnikom o podeljevanju nagrad in priznanj Kemijskega inštituta
se v letu 2010 podelita največ dve Preglovi nagradi Kemijskega inštituta za izjemne
dosežke.
III. Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemne dosežke obsega denarno
nagrado v vrednosti 3.000 EUR in medaljo
z vgraviranim portretom Friderika Pregla.
IV. Obvezne sestavine vloge za predloge
kandidatov za nagrade so:
– bibliografija kandidata,
– kratka utemeljitev s podpisom predlagatelja in z enim priporočilnim pismom (tako
predlagatelj kot pisec priporočilnega pisma
lahko predlagata le enega kandidata),
– soglasje kandidata za kandidaturo,
– kopije izvirnih člankov in dokazila o odmevnosti za omenjena dela,
– kratek opis in navedba virov petih najpomembnejših dosežkov oziroma prejetih
nagrad, ki po predlagateljevem mnenju kažejo na izjemnost kandidata.
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Vloga mora biti vložena v enem izvodu
(poleg tiskane oblike je zaželena tudi vloga
v elektronski obliki (pdf format)).
V. O izboru kandidatov za nagrade odloča komisija, ki jo je Znanstveni svet Kemijskega inštituta imenoval izmed slovenskih raziskovalcev na področju kemije in
sorodnih ved v naslednji sestavi: predsednik
prof. dr. Albin Pintar in člani doc. dr. Janez
Mavri, prof. dr. Boris Pihlar, prof. dr. Damjana Rozman in prof. dr. Boris Žemva.
Odločitev komisije bo objavljena na slovesni razglasitvi nagrajencev, ki bo predvidoma v mesecu juniju 2010 na Kemijskem
inštitutu. Dobitniki nagrad bodo svoje dosežke predstavili na predavanju na Kemijskem
inštitutu.
VI. Vloge za Preglove nagrade Kemijskega inštituta je potrebno poslati do 12. aprila
2010, v enem izvodu na Kemijski inštitut,
Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana, z oznako
»Ne odpiraj – predlog za Preglovo nagrado
Kemijskega inštituta za izjemne dosežke«,
z navedbo pošiljatelja.
Nepravočasne vloge ne bodo obravnavane.
VII. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so do zaključka natečaja na voljo pri kontaktni osebi Kemijskega inštituta,
Brigiti Pirc, na elektronskem naslovu: brigita.pirc@ki.si in tel. 01/47-60-225.
Kemijski inštitut
Ob-1823/10
Na podlagi 2, 19. in 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) ter v skladu
s 44. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – odl. US RS in
100/09) Žale Javno podjetje, d.o.o. objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Žale Javno podjetje, d.o.o.,
Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje:
Predmet prodaje je stanovanje – garsonjera, v skupni izmeri 37,5 m2, v 4. etaži
večstanovanjske stavbe, na naslovu Breg
16, Ljubljana (del. parc. št. *206/1, k.o. Ljub
ljana mesto, ZKV 209).
Stanovanje v skupni izmeri 37,5 m2 predstavlja:
– soba: 24,30 m2,
– kuhinja: 10,35 m2,
– shramba: 1,80 m2,
– wc: 0,68 m2,
– klet v skupni rabi, v izmeri 0,39 m2.
Stavba, v kateri se stanovanje – garsonjera nahaja je locirana v ožjem mestnem
jedru Ljubljane (Breg). Stavba ima pritličje in
štiri nadstropja; v pritličju so poslovni prostori in trgovski lokal, v nadstropjih so stanovanja. Stavba nima dvigala – etaže so dostopne po stopnicah. Stanovanje je orientirano
na cestno stran.
Nepremičnina, ki je predmet ponudbe je
last Žale Javno podjetje, d.o.o. Nepremičnina je trenutno prosta – nezasedena.
Etažna lastnina za navedeno nepremičnino še ni urejena in jo ureja kupec sam,
zato se nepremičnina prodaja kot solastniški
delež v višini 1/13 na celotni nepremičnini.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – prodajna
pogodba.

4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene
cene. Varščino so dolžni ponudniki vplačati/nakazati na transakcijski račun Žale Javno
podjetje d.o.o., št. 03100-1000003073, pri
SKB d.d., s pripisom »varščina za nakup
nepremičnine – stanovanje Breg 16«. Položena varščina se izbranemu ponudniku
oziroma kupcu všteje v kupnino, neizbranim
ponudnikom pa bo varščina vrnjena, brez
obresti, v roku 8 dni od dneva odpiranja
ponudb, na njihov osebni oziroma transakcijski račun.
5. Oblika in pogoji, pod katerimi mora
kupec predložiti ponudbo oziroma elementi,
ki naj jih ponudba vsebuje:
– V postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko pridobijo
lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.
– Nepremičnina se prodaja oziroma kupuje po načelu videno – kupljeno.
– Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe
v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine – stanovanje
Breg 16«. Na hrbtni strani kuverte mora biti
navedeno ime oziroma naziv ter točen naslov oziroma sedež pošiljatelja. Ponudniki
ponudbe predložijo v tajništvu Žale Javno
podjetje, d.o.o., Ljubljana ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Žale Javno
podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljub
ljana.
– Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
– ime in priimek oziroma firmo ponudnika ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika,
– navedbo nepremičnine, ki jo želi ponudnik kupiti,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene,
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno številko osebnega oziroma
transakcijskega računa ter navedbo banke,
pri kateri je le-ta odprt za primer vračila
varščine,
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke
(fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetnik
posameznik) oziroma sklep o vpisu v poslovni register,
– izpis iz sodnega registra, ki ni starejši
od 3 mesecev (pravne osebe),
– pooblastilo, overjeno pri notarju,
v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
– izjavo ponudnika o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb,
– izjavo, da je ponudnik seznanjen,
da etažna lastnina za nepremičnino, ki je
predmet prodaje še ni urejena ter da je seznanjen, da kupuje solastniški delež v višini
1/13 na celotni nepremičnini parc. št. *206/1,
k.o. Ljubljana mesto, ZKV 209,
– izjava ponudnika o vezanosti na ponudbo do sklenitve prodajne pogodbe.
– Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
po prejemu pisnega sklepa o izbiri in poziva
k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene prodajne
pogodbe v navedenem roku, se njegova
varščina zadrži in velja, da je odstopil od
pogodbe.
– Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Pri izbiri
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najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine
– najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno kupnino.
– V primeru, da je podanih več (pravočasnih in popolnih) ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno si Žale Javno podjetje, d.o.o. pridržuje pravico, da s ponudniki
opravi dodatna pogajanja.
– Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo, bo pozvan k dopolnitvi, če bo ponudba sicer vsebovala vse elemente ponudbe,
imela pa bo pomanjkljivo dokumentacijo.
Kolikor ponudba z dnem, določenim za dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec ne
bo upošteval ter jo bo kot nepopolno izločil
in o tem obvestil ponudnika.
– Če v postopku javnega zbiranja ponudb v za to določenem roku ne prispe nobena ponudba oziroma nobena ponudba ni
pravočasna ali popolna ali ne bo dosežena
vsaj izhodiščna cena za nepremičnino, ki je
predmet prodaje, se šteje, da je bilo javno
zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem
javnem zbiranju ponudb bodo morebitni ponudniki pisno obveščeni v 8 dneh od dneva
odpiranja prispelih ponudb.
6. Izhodiščna cena za nepremičnino, ki je
predmet prodaje je 67.000,00 EUR.
V izhodiščno ceno ni vključen davek na
promet nepremičnin, ki ga je dolžan plačati
izbrani ponudnik oziroma kupec. Kupec nosi
tudi vse preostale stroške pravnega posla.
7. Način in rok plačila kupnine:
Izbrani ponudnik oziroma kupec je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od izstavitve
računa s strani prodajalca – Žale Javno podjetje, d.o.o., katerega bo prodajalec izstavil
na podlagi prodajne pogodbe, podpisane
s strani obeh pogodbenih strank.
Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
8. Rok za oddajo ponudb:
Rok za oddajo ponudb je do torka, 23. 3.
2010, do 10. ure. Ponudbe, ki bodo prispele
po tem roku, bodo neodprte vrnjene ponudnikom kot nepravočasne.
Javno odpiranje ponudb bo potekalo
v ponedeljek, dne 22. 3. 2010 ob 12. uri,
v prostorih Žale Javno podjetje, d.o.o., Med
hmeljniki 2, Ljubljana, v sobi št. 10/1. nadstropje.
O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni
v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
9. Postopek javnega odpiranja ponudb
vodi komisija, imenovana s strani direktorja
Žale Javno podjetje, d.o.o.
10. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: iz ponudbe ponudnika mora biti
razviden čas veljavnosti ponudbe oziroma
čas vezanosti na ponudbo, in sicer mora
biti ponudba veljavna najmanj do vključno
dneva sklenitve prodajne pogodbe.
11. Žale Javno podjetje, d.o.o. si pridržuje pravico, da v postopku javnega zbiranja
ponudb ne izbere nobene izmed prispelih
ponudb oziroma da začeti postopek prodaje
nepremičnine ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.
12. Vsa dodatna pojasnila v zvezi
s prodajo predmetne nepremičnine oziroma
v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb
lahko interesenti dobijo na Javnem podjetju Žale, d.o.o., Med hmeljniki 2, Ljubljana,
Mojca Kuk, tel. 01/420-17-20, e-pošta: mojca.kuk@zale.si ter na spletni strani www.
zale.si
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13. Ogled nepremičnine je možen na
podlagi predhodne najave pri osebi, navedeni v prejšnji točki.
Žale Javno podjetje, d.o.o.
Ob-1861/10
JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana na podlagi 2. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 14/07
z dne 16. 2. 2007) objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo delovnih vozil
1. Predmet prodaje:
– Delovno vozilo MAN 27.343 DFC
z nadgradnjo KROLL RECY cisterna (za čiščenje s povratno vodo), leto izdelave 1997,
moč motorja 250kW,
– Delovno vozilo MAN 14.152 FL-BL
z nadgradnjo KROLL CISTERNA, leto izdelave 1996, moč motorja 114 kW, volumen
cisterne 5,5³,
– Delovno vozilo MAN 8.103 F z nadgradnjo HIAB dvigalo s kesonom, leto izdelave
1994, moč motorja 114 kW,
– Delovno vozilo MAN 8.103 F z nadgradnjo HIAB dvigalo s kesonom, leto izdelave
1994, moč motorja 114 kW,
– Delovno vozilo MAN 10.163 IKI z nadgradnjo HIAB dvigalo s kesonom, leto izdelave 1996, moč motorja 114kW,
– Delovno vozilo MAN 14.232 F z nadgradnjo KROLL ČISTILEC, leto izdelave
1995, moč motorja 169 kW.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.
3. Delovna vozila, ki so predmet prodaje,
bo prodajalec prodal najboljšemu ponudniku (najvišja ponudbena cena). Prodajalec
delovnih vozil ne bo prodajal posamezno
ampak v paketu.
4. Postopek bo vodila Služba za splošne zadeve. Kontaktna oseba za dodatne
informacije glede oddaje ponudb je Franci
Slovša, tel. 031/372-140, elektronski naslov:
fslovsa@vo-ka.si.
5. Ogled delovnih vozil je možen dne
11. 3. 2010 med 12. in 13. uro, na naslovu
CČN Ljubljana, Cesta v Prod 100, Ljub
ljana.
6. Pisna ponudba mora biti dostavljena
v zaprti ovojnici z vidno oznako »Ponudba
za delovna vozila – Ne odpiraj« na sedež
prodajalca JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana, najkasneje
do 19. 3. 2010 do 10. ure. Ponudbe prispele
po navedenem roku se ne bodo upoštevale.
7. Delovna vozila bo prodajalec prodal
le kupcu, ki jih ne bo uporabljal na območju Republike Slovenije. V ta namen mora
kupec ponudbi priložiti izjavo z naslednjo
vsebino: »Kupec _______________ (firma/naziv) pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da delovnih vozil, ki so
predmet kupoprodaje, ne bomo uporabljali
na območju Republike Slovenije.«
8. Ponudba mora vsebovati naslednje
podatke:
– ime in naslov kupca oziroma firma in
sedež družbe,
– ponujeno ceno za vsako delovno vozilo,
– izjavo iz točke 7.
9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. Način izbire je
opisan v 3. točki. Delovno vozilo bo prodano
po načelu videno–kupljeno, zato morebitne
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reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne
bodo upoštevane.
10. Izbrani ponudnik je dolžan v roku
8 dni od prejema podpisati prodajno pogodbo in v nadaljnjih osmih dneh plačati
celotno kupnino. V nasprotnem primeru si
prodajalec pridrži pravico povabiti k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega
ponudnika.
11. Kupec delovnega vozila je dolžan
plačati vse stroške v zvezi s sklenitvijo in
izvedbo pogodbe ter plačati vse pripadajoče
javne dajatve.
12. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter da
lahko, do sklenitve pravnega posla že začeti
postopek, ustavi brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine.
JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
Št. 270-3/2010-1
Ob-1957/10
Kontrola zračnega prometa Slovenije
d.o.o., Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: KZPS, d.o.o.), skladno z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter skladno z Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin objavlja
javni poziv
za predložitev ponudb za sklenitev
najemne pogodbe za poslovne prostore
KZPS, d.o.o., je lastnica poslovnih prostorov – hangarja na letališču Jožeta Pučnika (Brnik Ljubljana) na parc. št. 1381/22,
k.o. Cerklje. Letališki hangar ima notranjo
površino 602,40 m2. Gre za klasično betonsko halo s palično FE strešno konstrukcijo
iz leta 1965 ter dodatno dograjene pomožne površine v dvoetažnem aneksu. Opisane poslovne prostore KZPS, d.o.o., oddaja
v najem.
KZPS, d.o.o., poziva vse zainteresirane
ponudnike, da predložijo ponudbo za sklenitev najemne pogodbe, predmet katere bodo
zgoraj opisani poslovni prostori.
KZPS, d.o.o., bo za zainteresirane ponudnike organizirala ogled poslovnih prostorov.
Zainteresirani ponudniki se za ogled dogovorijo z Vesno Matjašec, tel. 01/23-00-113,
e-mail: vesna.matjasec@sloveniacontrol.si.
Na tem naslovu potencialni ponudniki dobijo
tudi vsa dodatna pojasnila v zvezi s poslovnimi prostori, ki bodo predmet najemne
pogodbe.
Rok za predložitev ponudb za najem poslovnih prostorov je 17. 3. 2010. Ponudniki
ponudbe predložijo na naslov naročnika,
Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o.,
Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana. Ponudba
mora do navedenega datuma že prispeti
v vložišče KZPS, d.o.o.
Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe
upoštevati naslednje:
a) s strani uradnega cenilca po zakonu
znaša ocenjena višina mesečne najemnine
za poslovne prostore 2.756,00 EUR neto;
v tej ceni niso zajeti stroški, ki jih krije najemnik;
b) najemnina za poslovne prostore se
plačuje mesečno za naprej, in sicer vsak
zadnji torek v mesecu za prihodnji mesec;
c) najemnik krije vse obratovalne stroške
in stroške rednega vzdrževanja poslovnih
prostorov;
d) najemnik krije stroške uporabe stavbnega zemljišča;
e) najemnik krije stroške zavarovanja.

Skladno s tretjim odstavkom 21. člena
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin bo KZPS, d.o.o., organizirala pogajanja. KZPS, d.o.o., se bo pogajala
z zainteresiranimi subjekti izključno o višini
mesečne najemnine. KZPS, d.o.o., bo najemno pogodbo sklenila s ponudnikom, ki bo
ponudil najvišjo mesečno najemnino. K pogajanjem bodo povabljeni samo ponudniki,
ki bodo na podlagi tega poziva predložili
ponudbo. Tekom pogajanj bodo ponudniki
lahko spreminjali ponudbo za najem v delu,
kjer se nanaša na višino najemnine.
Kolikor bo KZPS, d.o.o., pridobila zgolj
ponudbo enega ponudnika za najem, se
pogajanja ne izvedejo. O poteku pogajanj
bodo obveščeni ponudniki, ki bodo oddali
ponudbo za najem.
KZPS, d.o.o., sodelujočim ne bo povrnila
nobenih stroškov za sodelovanje v pogajanjih oziroma stroškov za pripravo ponudbe.
Vse stroške, ki potencialnim ponudnikom
nastanejo v postopku sklepanja najemne pogodbe, krijejo potencialni ponudniki sami.
Kontrola
zračnega prometa Slovenije d.o.o.
Št. 0042/2010
Ob-1821/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Ljubljana za leto 2010, ki je priloga
Odloka o proračunu Mestne občine Ljub
ljana za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/10)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb
Prodajalec: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025000, ID št. za DDV: SI67593321.
Organizator javnega zbiranja ponudb:
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb
je naslednja nepremičnina: solastniški delež do 11/12 nepremičnin vpisanih v zk. vl.
št. 85, k.o. Ljubljana mesto, parc. št. 335 –
stavbišče s stavbo, v izmeri 177 m2 in do ½
parc. št. 362 – stavbišče, v izmeri 12 m2, kar
v naravi predstavlja stanovanjski del stavbe
Ciril Metodov trg 16 v Ljubljani, v izmeri
315,01 m2 stanovanjske površine in 63 m2
komunikacijske površine.
2.2. Nepremičnina je prosta vseh bremen.
2.3. Izhodiščna cena: 197.763 EUR.
2.4. Navedena izklicna cena ne vključuje
2% davka na promet nepremičnine, ki ga
plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki zasebne listine.
3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev
predkupne pravice. V nasprotnem primeru
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se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar
ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo
varščino. Če najugodnejši ponudnik v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.4. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi.
3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
4. Način in rok plačila kupnine: kupnino
bo kupec poravnal na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Ljub
ljana št.: 01261-0100000114, sklic na številko 099 – 411200, v roku 15 dni od dneva
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem
znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še pripadajoči 2% davek na
promet nepremičnin, stroške notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime
in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– Podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine).
– Navedbo nepremičnine, na katero se
ponudba nanaša.
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine.
– Priloge iz točke 5.4. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
5.2. Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa je pristojna komisija ne bo upoštevala.
5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
solastniškega deleža nepremičnine Ciril Metodov trg 16« na naslov: Javni stanovanjski
sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova
3, Ljubljana.
5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe);
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki);
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe) ne starejši od 3 mesecev;
– potrdilo o plačani varščini;
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb;
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do
90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo
ponudbe.
6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za
oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša
10% izhodiščne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic
na številko: 099 – 411200, z navedbo »plačilo varščine – javno zbiranje ponudb Ciril
Metodov trg 16«.

6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli v postopku javnega
zbiranja ponudb pa se varščina vrne brez
obresti v roku 30 dni po opravljenem izboru
najugodnejšega ponudnika.
6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
7. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Javnem stanovanjskem
skladu Mestne občine Ljubljana, Zarnikova
3, 1000 Ljubljana, kontaktni osebi Aleš Tomažin tel. 01/306-15-86 ali Tanja Geltar, tel.
01/306-15-49.
Ogled nepremičnine zaradi zelo slabega
stanja stanovanjskih enot v celoti ni možen.
Ogled dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 15. 3. 2010 s pričetkom ob 13. uri na
sedežu organizatorja javnega zbiranja ponudb Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, v sejni
sobi, v III. nadstropju.
8.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko
kupnino, v roku 10 delovnih dni pozvala
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
8.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 15 dni od odpiranja prispelih ponudb.
8.4. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma Komisija Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Ljubljana s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Ljubljana www.jssmol.si in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si, kjer je objavljen tudi osnutek prodajne
pogodbe in obrazci za pripravo ponudbe.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Ob-1841/10
Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran objavlja na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07,
in št. 100/09)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
v lasti Občine Piran
1. Predmet prodaje so sledeče nepremičnine:
a) stavbno zemljišče s parc. št. 1505/2 –
katastrska kultura – njiva 203 m2, vl. št. 1264,
k.o. Piran, izhodiščna (najnižja) vrednost
predmetne nepremičnine je 40.847,00 €;
b) stavbno zemljišče s parc. št. 811/14
– katastrska kultura – travnik 294 m2,
vl. št. 2135, k.o. Portorož, izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne nepremičnine je
58.806,00 €;
c) stavbno zemljišče s parc. št. 84/4 –
katastrska kultura – njiva 202 m2, vl. št. 713,
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k.o. Piran in parc. št. 82/2- katastrska kultura – njiva 96 m2, vl. št. 60, k.o. Piran,
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne
nepremičnine je 39.730,00 €;
d) stavbno zemljišče s parc. št. 535/2 –
katastrska kultura – pot 192 m2, vl. št. 301,
k.o. Sečovlje, izhodiščna (najnižja) vrednost
predmetne nepremičnine je 25.542,00 €;
e) stavbno zemljišče s parc. št. 1556/8
– katastrska kultura – travnik 174 m2,
vl. št. 3293, k.o. Portorož, izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne nepremičnine je
29.739,00 €;
f) stavbno zemljišče s parc. št. 2062/2 –
katastrska kultura – njiva 120 m2, vl. št. 5285,
k.o. Portorož in parc. št. 2064/13 – katastrska kultura – travnik 213 m2, vl. št. 2063,
k.o. Portorož, izhodiščna (najnižja) vrednost
predmetne nepremičnine je 45.119,00 €.
V izhodiščno vrednost ni vključen 20%
DDV oziroma 2% davek na promet nepremičnin. Davek in vsi stroški v zvezi s pripravo zemljišča in v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.
2. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«.
3. Stavbno zemljišče, ki je predmet javnega zbiranja ponudb navedeno v točki 1.
pod črko a, b, c, d, e in f, je že v posesti
fizičnih oziroma pravnih oseb in služi kot
funkcionalna celota k lastniški nepremičnini
fizičnih oziroma pravnih oseb.
4. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali
druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta,
iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež
pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
b) Kolikor se ponudbo odda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno pooblastilo overjeno pri notarju.
c) Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino (kavcijo) v višini 10%
izhodiščne vrednosti nepremičnine brez
DDV, ki se vplača na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran,
št. 01290-0100005871 odprt pri Upravi za
javna plačila, Urad Koper ter k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine. Rok za
plačilo varščine je dne 19. 3. 2010. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta
v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina
vrnjena v roku 8 dni po končanem izboru
najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.
d) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– navedbo davčne in EMŠO številke (pri
fizičnih osebah) oziroma matične številke
(pri pravnih osebah);
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene;
– pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca.
K ponudbi je potrebno priložiti:
– dokazilo o državljanstvu (osebna izkaznica ali potni list) oziroma sedežu pravne
osebe (izpis iz sodnega registra);
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– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– dokazilo o plačani varščini v višini 10%
ponujene cene in številko transakcijskega
računa za vračilo varščine in naziv banke,
v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo
ponudbo.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela v zaprti ovojnici najkasneje do
22. 3. 2010 do 10. ure, na naslov Javno
podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330
Piran, z oznako »Javni razpis za prodajo
nepremičnin – Ne odpiraj!«, ne glede na
datum poštnega žiga. Na ovojnici mora biti
naveden naziv oziroma ime ponudnika. Ponudba veže ponudnika 2 meseca po oddaji
ponudbe.
5. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 4. točke javnega razpisa.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in
popolne ponudbe bo obravnavala Komisija
za nepremičnine v lasti Občine Piran.
6. Odpiranje ponudb bo dne 22. 3. 2010
ob 10,30, v prostorih Občinske uprave Občine Piran v Piranu, Tartinijev trg 2. Odpiranje
ponudb je javno.
7. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku
15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika, najkasneje
v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb.
8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom je
izključena. Župan Občine Piran lahko brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine začeti postopek prodaje, ne
da bi za to navedel razloge.
9. Če je med prejetimi ponudbami več
ponudb, lahko komisija pozove ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali opravi s ponudniki
dodatna pogajanja z namenom dosega čim
višje kupnine.
10. Izbrani najugodnejši ponudnik mora
kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa
o izbiri in poziva k podpisu pogodbe. Če se
izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe
v določenem roku ne odzove, se šteje, da je
od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa
zapade v korist Občine Piran. Kupec mora
plačati kupnino v roku, ki bo določen v pogodbi in sicer 30 dni od sklenitve pogodbe
oziroma izdaje računa. Plačilo kupnine je
bistvena sestavina pogodbe. Kolikor kupec
kupnine ne plača v roku, se pogodba šteje
za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano
varščino. Vpis v zemljiško knjigo se opravi
na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po
plačilu celotne kupnine.
11. Prodajna pogodba vsebuje odkupno
pravico in služnostno pravico v korist Občine
Piran za potrebe izgradnje objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture.
12. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07 in 100/09).
13. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih
prodaje na sedežu Javnega podjetja Okolje
Piran d.o.o., Arze 1b, Piran, Miloška Raktelj,
tel. 05/61-750-33.
Občina Piran
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Ob-1842/10
Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, Kranjska Gora, objavlja na podlagi
21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07), Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2010,
Načrta razpolaganja s stvarnim nepremičnim premoženjem občine za leto 2010 in
sprejetim posamičnim programom razpolaganja s stvarnim nepremičnim premoženjem
na seji občinskega sveta dne 27. 1. 2010,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b,
4280 Kranjska Gora, matična številka:
5874327, identifikacijska številka za DDV:
SI81758006.
2. Opis nepremičnine: stanovanjska
hiša na naslovu Cesta v Radovno 9, Mojstrana s pripadajočim zemljiščem – parc.
št. 1622/4, in 1622/1, obe vpisani pri vl.
št. 426, k.o. Dovje. Po podatkih zemljiškega
katastra parc. št. 1622/1, k.o. Dovje obsega travnik, v izmeri 506 m2, nepremičnina
parc. št. 1622/4 pa stanovanjsko stavbo,
v izmeri 228 m2, gospodarsko poslopje,
v izmeri 49 m2 in dvorišče, v izmeri 403 m2.
Nepremičnina, ki je predmet prodaje, se po
prostorsko planskih aktih Občine Kranjska
Gora nahaja v območju DM SK5 (območje
za stanovanja in kmetije), podrobnejša namenska raba v – vas. Območje se varuje
kot kulturni spomenik (es). Pri nepremičnini parc. št. 1622/4 je vknjižena služnostna
pravica uporabe poti v širini treh metrov,
ki poteka od ceste parc. št. 2042/2 ob meji
parcele 1622/4 do parc. št. 1622/3, vse k.o.
Dovje.
3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
4. Najnižja ponujena cena nepremičnine
znaša 153.000,00 EUR. Navedena cena ne
vključuje davka na promet nepremičnin.
5. Pogoji prodaje:
– Nepremičnina bo prodana ponudniku,
ki bo ponudil najvišjo ceno. V primeru, da
bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo
ceno, se po izteku roka za oddajo ponudbe,
s temi ponudniki izvede dodatna pogajanja.
– Ponudnik mora vplačati varščino
v višini 10% najnižje cene, to je 15.300,00
EUR, na transakcijski račun Občine Kranjska Gora, št. 01253-0100007684, odprt pri
Banki Slovenije.
– Izbranemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, ostalim ponudnikom
pa brezobrestno vrnjena v sedmih dneh po
opravljeni izbiri.
– Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljeni
izbiri. V nasprotnem primeru se šteje, da je
od nakupa odstopil in ima Občina Kranjska
Gora pravico njegovo varščino zadržati.
– Izbrani ponudnik bo moral plačati celotno kupnino v enkratnem znesku v roku
8 dni po overitvi prodajne pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Kupec bo poleg
ponujene kupnine dolžan plačati še stroške
davka na promet nepremičnin (v višini 2%
kupnine) in stroške overitve pogodbe.

– Po plačilu celotne kupnine in poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
– Nepremičnina se proda po načelu videno – kupljeno.
6. Vsebina ponudbe
Ponudba za nakup nepremičnine se
odda v pisni obliki in mora vsebovati:
– ime in priimek ter naslov ponudnika
(če je to fizična oseba) oziroma ime in sedež pravne osebe ter navedbo odgovorne
osebe,
– davčno in matično številka ponudnika
oziroma enotno matično številko za fizične
osebe,
– številko transakcijskega računa, naziv
in naslov banke za vračilo varščine,
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta za fizične osebe, za samostojne podjetnike priglasitveni list, za ostale
pravne osebe pa overjen izpisek iz sodnega
registra, ki ni starejši od treh mesecev,
– izjavo o sprejemu pogojev javne ponudbe,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
najnižje, določene v pogojih prodaje,
– potrdilo o plačani varščini.
7. Ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo je potrebno poslati v zaprti ovojnici,
izključno s priporočeno poštno pošiljko, na
naslov: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska
ulica 1b, 4280 Kranjska Gora, z navedbo
»Ponudba za nakup nepremičnine« in oznako »Ne odpiraj!«, najkasneje v roku 15 dni
od dneva objave. Kot pravočasno se šteje
še ponudbo, ki je oddana priporočeno po
pošti zadnji dan določnega roka. Prepozno
prispele in nepopolne ponudbe se ne bodo
obravnavale.
8. Občina Kranjska Gora na podlagi te
objave ni zavezana skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek prodaje do sklenitve pravnega
posla – prodajne pogodbe, ustavi.
9. Dodatne informacije
Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami na Občini Kranjska Gora,
pri kontaktni osebi: Egidija Košir Mrovlje,
direktni tel. 04/580-98-19 ali preko n.c. tel.
04/580-98-00, po e-pošti: kosir@kranjskagora.si ali preko faksa, tel. 04/580-98-24.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na navedeno telefonsko
številko, ali preko faksa oziroma e-pošte.
Občina Kranjska Gora
Št. 4780-90/2010-4
Ob-1865/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 16/08) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2010
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za
DDV: SI67593321.
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2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb je poslovni prostor št. 4, v izmeri 48,46 m2, ki se
nahaja v visokem pritličju objekta, na naslovu Cigaletova 7, Ljubljana, in je v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisan
z identifikacijsko št. 13.E, pri podvložku
št. 626/4, k.o. Ajdovščina. Poslovni prostor
v naravi predstavlja predprostor, sanitarije
in dve pisarni.
Nepremičnina je prazna in prosta bremen.
Izhodiščna cena: 110.000 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«;
3.2 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika;
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni, po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino;
3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi;
3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
3.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča;
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic na
št. 000-431000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 15. 3.
2010. V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici

z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine Cigaletova 7_P4« na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, Adamič
- Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 6. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine,
dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-85, kontaktna
oseba Damjana Popović Ljubi.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 23. 3. 2010, s pričetkom ob 12. uri
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub
15, Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu, in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana http://www.
ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4780-89/2010-4
Ob-1866/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 16/08) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2010
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za
DDV: SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
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Predmet javnega zbiranja ponudb je poslovni prostor št. 5, v izmeri 97,01 m2, ki se
nahaja v prvem nadstropju objekta, na naslovu Cigaletova 7, Ljubljana, in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisan z identifikacijsko št. 14.E, pri podvložku
št. 626/5, k.o. Ajdovščina. Poslovni prostor
v naravi predstavlja predprostor, sanitarije
in štiri pisarne.
Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas.
Izhodiščna cena: 200.000 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«;
3.2 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika;
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni, po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika,
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino;
3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi;
3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
3.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča;
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic na
št. 000-431000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 15. 3.
2010. V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici
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z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine Cigaletova 7_P5« na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Mestne občine Ljubljana,
Adamič - Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljub
ljana.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 6. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine,
dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-85, kontaktna
oseba Damjana Popović Ljubi.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 23. 3. 2010, s pričetkom ob 11.30,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub
15, Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana http://www.
ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4780-529/2009-10
Ob-1867/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 16/08) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2010
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za
DDV: SI67593321.
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2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb sta zemljišči s parcel. št. 205 – sadovnjak, v izmeri
318 m2, kar v naravi predstavlja zelenico
z drevjem, ki je na delu zemljišča obremenjena z zimskim vrtom in parcel. št. 204/2
– garaža, v izmeri 22 m2, ki v naravi predstavlja garažni objekt. Predmetni zemljišči sta
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani vpisani pri vložni št. 814, k.o. Bežigrad.
Za odstranitev zimskega vrta, ki stoji na delu
zemljišča s parcel. št. 205, k.o. Bežigrad,
bo poskrbel kupec, ki bo v postopku javnega zbiranja ponudb izbran glede na najboljšo ponudbo. Garaža, ki stoji na parcel.
št. 204/2 je obremenjena z najemnikom, ki
ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. Dostop
do omenjene garaže je preko ograjenega
dvorišča enostanovanjske stavbe v privatni lasti oziroma preko zemljišča s parcel.
št. 204/1, k.o. Bežigrad.
Izhodiščna cena: 104.300 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«;
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika;
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni, po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino;
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi;
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča;
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic na
št. 000-431000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni, od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 15. 3.
2010. V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin Jarnikova 4« na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo
nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 6. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine,
dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel.št. 01/306-10-85, kontaktna oseba Damjana Popović Ljubi.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 23. 3. 2010, s pričetkom ob 11. uri
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub
15, Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana
http://www.ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 610-5/2010
Ob-1880/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 96/02, 123/06, 7/07 in 56/08, v skladu z določili Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list
RS, št. 93/05), Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
in 104/05) in Odloka o proračunu Mestne
občine Celje za leti 2009 in 2010 (Uradni
list RS, št. 9/09), Mestna občina Celje, Trg
celjskih knezov 9, Celje (v nadaljevanju:
MOC/ objavlja
javni poziv
za izbiro kulturnih projektov,
ki jih bo sofinancirala
Mestna občina Celje v letu 2010
1. Predmet poziva: predmet poziva je
izbira kulturnih projektov (v nadaljevanju:
projektov), ki jih bo sofinancirala Mestna
občina Celje v letu 2010.
2. Področja poziva
Poziv se nanaša na sofinanciranje projektov na področju:
A/ ljubiteljske kulturne dejavnosti;
in sofinanciranje projektov na naslednjih
področjih:
B/ založniške dejavnosti;
C/ plesne dejavnosti;
D/ vizualne dejavnosti;
3. Pomen izrazov:
Kulturni projekt je posamična aktivnost
kulturnih izvajalcev (gledališka ali plesna
predstava, koncert ipd.), ki jo bo v letu 2010
sofinancirala MOC (7. alineja 2. člena ZUJIK).
Nepridobitne zasebne kulturne organizacije so: kulturna društva, zasebni zavodi in
druge nepridobitne organizacije zasebnega
prava, ki izvajajo kulturne dejavnosti na območju MOC.
Samozaposleni v kulturi so osebe, ki samostojno kot poklic opravljajo kulturno dejavnost in so kot taki registrirani v posebnem
razvidu pri Ministrstvu za kulturo RS.
Predlagatelj projekta je pravna ali fizična
oseba, ki deluje na področju kulture v javnem interesu in katere ustanoviteljica ni lokalna skupnost, kulturno društvo, ki izvaja
ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Upravičena oseba je predlagatelj, katerega vloga izpolnjuje splošne pogoje, določene v besedilu tega poziva. Izpolnjevanje
pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih
dokazil in vloge predlagatelja.
Finančna
uravnoteženost
projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega
projekta v finančni konstrukciji ujemajo
(odhodki=prihodki). Prikazani in navedeni
morajo biti vsi viri financiranja projekta in
njihov obseg.
4. Pogoji za sodelovanje na pozivu:
Za sofinanciranje kulturnih projektov se
lahko prijavijo le predlagatelji projektov, ki
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje poziva:
a/ za vsa področja:
– da so registrirani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju javnega poziva (dokazilo: kopija izpiska iz sodnega
registra oziroma drugega javnega registra
ali kopija potrdila upravne enote ali drugega ustreznega potrdila, iz katerega je
razvidno, da je predlagatelj registriran za
izvajanje predmetne kulturne dejavnosti
v RS in kopija veljavnega statuta ali ustanovitvenega akta),
– da imajo svoj sedež oziroma stalno
bivališče na območju MOC najmanj 3 leta,
vštevši od dneva zaključka pozivnega roka
nazaj. Izjemoma najmanj 1 leto za tiste prijavitelje, ki so v zadnjem triletnem obdobju
dosegli izjemne in vidne ter dokazljive uspehe na področju kulture (Celjski grb, druga
priznanja na nivoju Države in EU),
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– da bodo prijavljene projekte izvedli
v letu 2010 na območju MOC,
– da bodo v svoji prijavi na poziv obvezno podali izjavo in predložili oziroma
predstavili najmanj enkratno brezplačno
predstavitev svojega prijavljenega projekta oziroma dela projekta na lokaciji Starega
mestnega jedra Celja in Celjskega gradu
v letu 2010. Predlagatelji imajo možnost
predstavitve svojega projekta v vsakem
primeru, tudi če ne bodo sofinancirani po
pozivu. Bodo pa za predstavitev projekta
prejeli ustrezne reference,
– da so predložili Poročilo o izvedbi projektov oziroma programov za leto 2009,
če so bili v tem letu sofinancirani s strani
MOC,
– da bo na vseh dogodkih in spremnih
gradivih dogodkov A/, C/ in D/ oziroma
v publikacijah B/ ustrezno z logotipom in
besedilom navedeno, da je projekt sofinancirala MOC;
b/ za področje A/ ljubiteljske kulturne
dejavnosti:
– se lahko prijavijo le ljubiteljska kulturna društva,
– tisti predlagatelji, ki kandidirajo s predlogom na področju A/ ljubiteljske kulturne
dejavnosti, ne morejo kandidirati na ostalih
področjih B/, C/ in D/,
– da so izvedli oziroma priredili v zadnjih 3 letih delovanja najmanj 10 kulturnih
dogodkov;
c/ za področje B/ založniške dejavnosti:
– da imajo svoj sedež oziroma stalno
bivališče (samo za področje B/) na območju MOC najmanj 3 leta, vštevši od dneva
zaključka pozivnega roka nazaj. Izjemoma
najmanj 1 leto za tiste prijavitelje, ki so
v zadnjem triletnem obdobju dosegli izjemne in vidne, dokazljive uspehe na področju kulture (Celjski grb, druga priznanja na
nivoju Države in EU),
– se lahko prijavijo pravne osebe in samozaposleni v kulturi (dokazilo redni izpisek iz sodnega registra ali druge evidence
za pravne osebe oziroma potrdilo o vpisu
v razvid samozaposlenih v kulturi) in druge
fizične osebe, ki stalno prebivajo na območju Mestne občine Celje najmanj 3 leta.
Izjemoma najmanj 1 leto za tiste prijavitelje,
ki so v zadnjem triletnem obdobju dosegli
izjemne in vidne, dokazljive uspehe na področju kulture (Celjski grb, druga priznanja
na nivoju Države in EU);
d/ na področje C/ plesne dejavnosti in
D/ vizualne dejavnosti:
– se lahko prijavijo pravne osebe in samozaposleni v kulturi (dokazilo redni izpisek iz sodnega registra ali druge evidence
za pravne osebe oziroma potrdilo o vpisu
v razvid samozaposlenih v kulturi), ki imajo
svoj sedež oziroma stalno prebivališče na
območju Mestne občine Celje najmanj 3
leta. Izjemoma najmanj 1 leto za tiste prijavitelje, ki so v zadnjem triletnem obdobju
dosegli izjemne in vidne, dokazljive uspehe
na področju kulture (Celjski grb, druga priznanja na nivoju Države in EU).
Predlagatelji oziroma izvajalci kulturnih
projektov se lahko na ta poziv prijavijo izključno en projekt na le eno izmed področij
tega poziva. Eventualne prijave večjega
števila projektov istega predlagatelja oziroma zakonitega zastopnika, ki se pojavlja
v različnih pravih in fizičnih osebah ne bodo
upoštevane.
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5. Kriteriji poziva in maksimalno število
točk:
– kakovost in inovativnost projekta
– dostopnost projekta občanom (znotraj RS, regije, MOC)
– število realiziranih projektov (predstav, razstav, koncertov ipd.) v zadnjih
3 letih (za področje A/, C/ in D/)
– število izdanih knjig, brošur in drugih publikacij oziroma izdanih številk revij
v zadnjih 3 letih (samo za področje B/)
– lastna produkcija predlaganega projekta
– reference predlagatelja (število kritik, nagrad) oziroma medijska odzivnost
za pretekle projekte predlagatelja (kopije objav člankov, mnenja kritikov)
– realno prikazana finančna konstrukcija projekta
– datumsko predviden in opredeljen način predstavitve projekta
– število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pripravo projekta
– projekt se po vsebinski zasnovi in izvajalcih razlikuje od drugih projektov
Skupaj

35 točk
5 točk
10 točk
10 točk
10 točk
10 točk
10 točk
5 točk
5 točk
10 točk
100 točk

Kriteriji so ovrednoteni s točkami, kar je
razvidno iz dokumentacije poziva.
6. Delež sredstev:
V proračunu Mestne občine Celje je za
leto 2010 predvidenih sredstev 120.000,00
EUR na kontu št. 413302 za sofinanciranje
kulturnih projektov, za naslednja področja
v zneskih:
A/ ljubiteljske kulturne dejavnosti:
B/ založniška dejavnost:
C/ plesna dejavnost:
D/ vizualne dejavnosti:
Skupaj:
Za predloge projektov predlagateljev na
vseh področjih poziva (A/ ljubiteljske kulturne dejavnosti, B/ založniške dejavnosti, C/
plesne dejavnosti in D/ vizualne dejavnosti),
ki izpolnjujejo pogoje tega poziva, pa so
sofinancirani s strani Mestne občine Celje
na drugi osnovi za isti projekt, ne morejo biti
sofinancirani skladno s tem pozivom.
Sofinancirani ne bodo projekti, katerih
finančna konstrukcija ne bo realna ali bo
ocenjena tako visoko, da z morebitno finančno podporo Mestne občine Celje ne bi
bili izvedljivi.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
MOC bo z izbranim predlagateljem projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta v letu 2010. Projekt bo sofinancirala
v okviru proračunskih možnosti.
8. Rok, v katerem morajo biti poslane
vloge predlogov poziva:
Poziv se prične z objavo v Uradnem listu RS z dne 5. 3. 2010 in zaključi z dnem
ponedeljek, 5. 4. 2010. V okviru tega roka
se bodo vloge obravnavale kontinuirano po
vrstnem redu prispetja prijave.
9. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
1. Povabilo k oddaji vloge predloga
projekta,
2. Navodila predlagateljem za izdelavo vloge predloga projekta,
3. Podpisan in žigosan obrazec podatkov o predlagatelju predloga projekta
OBR-1,
4. Izjava o sprejemanju pogojev poziva in točnih podatkih – OBR-2,
5. Izjava o nepridobitnem izvajanju
projekta – OBR-3,
6. Predlog projekta – OBR-4,

85.000,00 EUR
9.563,03 EUR
11.810,91 EUR
13.626,06 EUR
120.000,00 EUR

7. Vzorec pogodbe o sofinanciranju
projekta – OBR-5,
8. Vzorec poročila o izvedbi projekta
za leto 2008 – OBR-6.
Razpisno dokumentacijo poziva lahko predlagatelji projektov v roku poziva pridobijo na spletni strani Mestne
občine
Celje
http://moc.celje.si/uprava/cgi/MOC.cgi?page=jn oziroma jo lahko
prejmejo po elektronski pošti (zahtevek se
mora posredovati na elektronski naslov:
vlado.kozel@celje.si).
Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s pozivom, vsak
dan med 9. in 11. uro, ob sredah tudi med
14. in 16. uro, pri višjemu svetovalcu Vladu Koželu, tel. 03/426-58-86, e-mail: (vlado.kozel@celje.si).
10. Vsebina vloge predlogov in način
pošiljanja
Predlagatelj mora pripraviti vlogo predloga v skladu z Navodili predlagateljem
za izdelavo vloge predloga projekta v razpisni dokumentaciji in predložiti vse zahtevane dokumente 4. točke Navodila predlagateljem projektov (rimska I. do VIII.).
Rok za oddajo predlogov projektov je 5. 4.
2010. Predlagatelji morajo oddati predloge
izključno priporočeno po pošti (datum poštnega žiga). Takšna vloga mora prispeti na
Mestno občino Celje, Oddelek za družbene
dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, Celje. Po
tem roku se bodo vloge izločale kot prepozne brez odpiranja.
Vsaka prijavljena vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj
– Kulturni projekti 2010, z navedbo področja poziva, kot npr.: A/ Ljubiteljske kulturne
dejavnosti« – odvisno od tega, za katero
področje poziva predlagatelj oddaja vlogo
predloga in številko objave javnega poziva
v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani ovojnice mora biti obvezno naveden poln naslov
predlagatelja posameznega projekta.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izi
du
Odpiranje vlog predlogov projektov ne
bo javno. Uradna oseba in strokovna komisija za odpiranje vlog Mestne občine Celje
bo odpirala vloge po vrstnem redu prispetja. Odprle se bodo vse vloge, ki bodo prispele v času od začetka pozivnega roka do
zaključka pozivnega roka, tj. do ponedeljka,
5. 4. 2010. Po tem roku se vloge izločajo
kot prepozne brez odpiranja. Osebna oddaja vlog v tajništvo Oddelka za družbene
dejavnosti MOC ne bo mogoča.
Vloga, ki ne bo izdelana v skladu z Navodili predlagateljem za izdelavo vloge predloga projekta v dokumentaciji poziva, se
bo štela za nepopolno vlogo predloga predlagatelja in se kot taka s sklepom zavrže.
Strokovna komisija za presojo in ocenjevanje vlog predlogov projektov bo ovrednotila projekte glede na kriterije v javnem
pozivu in obvestila vsakega predlagatelja,
ki mu je ocenila vlogo, o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe.
Predlagatelji bodo imeli možnost, da se
bodo izjavili o predlogu strokovne komisije
v roku 8 dni po prejemu obvestila. Strokovna komisija bo obravnavala v roku prispele
povratne izjave predlagateljev in oblikovala
končni predlog sofinanciranja projektov.
Predlagatelji projektov bodo o končnem
izidu poziva in znesku sofinanciranja s strani MOC obveščeni z odločbo.
Mestna občina Celje
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Št. 352-2/2010
Ob-1900/10
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07 in spr.) in 44. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/2007 in
spr.) ter 553. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 10. 2009, objavlja
Občina Jesenice
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja
v lasti Občine Jesenice
1. Predmet prodaje so:
1. Stanovanje št. 1, v skupni izmeri
60,29 m2, v 3 etaži, na naslovu Cesta maršala Tita 45, 4270 Jesenice. Izklicna cena
znaša 39.120,00 EUR. Najemnik stanovanja
ima predkupno pravico.
2. Stanovanje št. 13, v skupni izmeri
40,69 m2, v 4 etaži, na naslovu Cesta maršala Tita 45, 4270 Jesenice. Izklicna cena
znaša 29.100,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
3. Stanovanje št. 21, v skupni izmeri
76,33 m2, v 5 etaži, na naslovu Cesta maršala Tita 45, 4270 Jesenice. Izklicna cena
znaša 49.560,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
4. Stanovanje št. 27, v skupni izmeri
40,91 m2, v 6 etaži, na naslovu Cesta maršala Tita 45, 4270 Jesenice. Izklicna cena
znaša 28.800,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
5. Stanovanje št. 34, v skupni izmeri
40,61 m2, v 7 etaži, na naslovu Cesta maršala Tita 45, 4270 Jesenice. Izklicna cena
znaša 28.680,00 EUR. Najemnik stanovanja
ima predkupno pravico.
6. Stanovanje št. 35, v skupni izmeri
76,30 m2, v 7. etaži, na naslovu Cesta maršala Tita 45, 4270 Jesenice. Izklicna cena
znaša 49.560,00 EUR. Najemnik stanovanja
ima predkupno pravico.
7. Stanovanje št. 39, v skupni izmeri
60,76 m2, v 8 etaži, na naslovu Cesta maršala Tita 45, 4270 Jesenice. Izklicna cena
znaša 40.320,00 EUR. Najemnik stanovanja
ima predkupno pravico.
8. Stanovanje št. 11, v skupni izmeri
60,10 m2, v 5 etaži, na naslovu Cesta maršala Tita 47, 4270 Jesenice. Izklicna cena
znaša 39.900,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
9. Stanovanje št. 16, v skupni izmeri
57,48 m2, v 6 etaži, na naslovu Cesta maršala Tita 47, 4270 Jesenice. Izklicna cena
znaša 37.980,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
10. Stanovanje št. 40, v skupni izmeri
57,41 m2, v 12 etaži, na naslovu Cesta maršala Tita 47, 4270 Jesenice. Izklicna cena
znaša 37.080,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
11. Stanovanje št. 22, v skupni izmeri
64,33 m2, v 7 etaži, na naslovu Cesta revolucije 2b, 4270 Jesenice. Izklicna cena
znaša 43.320,00 EUR. Najemnik stanovanja
ima predkupno pravico.
2. Podatki o nepremičnini: nepremičnine,
ki so predmet javnega zbiranja ponudb so
last Občine Jesenice. Najemniki predmetnih
stanovanj imajo predkupno pravico.
3. Pogoji za udeležbo na razpisu
V postopku lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj
predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti

z oznako »Ne odpiraj – ponudba za odkup
nepremičnine – stanovanja (z navedbo naslova in številke stanovanja)« na vložišče
Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na
naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev
6, Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki
navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko
številko, ter e-mail pošiljatelja.
Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni
ponudbi, so pred vložitvijo ponudbe dolžni
položiti varščino, kot garancijo za resnost
ponudbe. Varščina znaša 10% (deset odstotkov) od izhodiščne cene za nepremičnino, za katero kandidira ponudnik. Varščino
so dolžni ponudniki virmansko vplačati na
podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri
Banki Slovenije št.: 01241-0100007593,
sklic 18 75400-2001004-00000010, s pripisom »varščina za nakup stanovanja (z
navedbo stanovanja)«. Plačana varščina bo
izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena
v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
4. Potek razpisa
Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba,
specifični podatki o stanovanju in številka
stanovanja, ki je predmet javne ponudbe,
ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila
za izvedbo javne ponudbe, so razvidni iz
razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini
Jesenice, na Oddelku za okolje in prostor,
pisarna št. P10, vsak delovni dan, od dne
objave javne ponudbe dalje.
Rok za oddajo ponudb je petek, 19. 3.
2010, do 13. ure. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 60 dni od poteka roka za oddajo
ponudb. Do tega datuma so kupci vezani na
svojo ponudbo.
Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo
prispele po 19. 3. 2010 po 13. uri ne bodo
upoštevane.
Občina Jesenice si pridržuje pravico, da
v postopku javne ponudbe ne izbere nobene
izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi.
Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo
na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Marija
Lah, tel. 04/58-69-304.
Občina Jesenice
Ob-1958/10
Na podlagi 57., 58., 61., 62., člena in členov od 100. do 113. Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 94/09) ter Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) Občina
Krško objavlja
javni poziv
za izbor organizatorja programov,
izobraževanja in prireditev preglednega
značaja na področju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti ter izvajanja drugih
prireditev
z oznako JP-K-1-2010
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega poziva so programi, izobraževanja in prireditve preglednega
značaja na področju ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti in organizacija drugih prireditev
na območjih kulturne dediščine.
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3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na poziv se lahko prijavijo:
1. javni skladi, zavodi in društva, ki
niso upravičeni do sredstev iz drugih razpisov in pozivov Občine Krško in niso sofinancirani kot neposredni proračunski uporabniki.
4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost poziva je 24.000,00 EUR.
5. Merila za izbor izvajalca in projektov:
Programi in projekti (v nadaljevanju: projekti):
1. Kakovost in prepoznavnost pro
jekta.
2. Neprofitnost.
3. Realno finančno ovrednotenje in
finančna uravnoteženost.
4. Predvidena dostopnost projekta
javnosti.
5. Prireditve preglednega značaja.
6. Organizacija izobraževalnih programov, ki so namenjeni izobraževanju mentorjev in članov društev Občine Krško.
7. Uresničevanje ciljev, ki so pomembni v občinskem, regijskem ali državnem merilu.
8. Oživljanje območij kulturne dediščine.
Vsak projekt mora biti ocenjen v prvih
štirih točkah in vsaj v dveh merilih od točke
5 do 8.
Izvajalci
Strokovna komisija bo upoštevala tudi
naslednja merila:
– realna možnost izvedbe projekta (kadrovski, finančni, prostorski, časovni pogoji),
– odmevnost programov in projektov, izvedenih v preteklem letu (število obiskovalcev, strokovne kritike),
– dosedanje delo in reference prijaviteljev, vodij programov in udeležencev; prijavitelj že najmanj pet let deluje na področju
poziva na območju Občine Krško (vsaj z delom programa);
– ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa (v preteklem letu je poleg
redne dejavnosti samostojno pripravil in izvedel vsaj en projekt, ki se je vsaj delno
izvajal v Občini Krško).
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na poziv in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi
prijavitelji),
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe
(vsi prijavitelji),
– ocenjevalni list za vsak prijavljeni projekt (vsi prijavitelji).
Prijave na poziv morajo biti popolne, naknadno dopolnjevanje po izteku roka za predložitev prijav ni možno.
Prijave in ostale prijavne obrazce morajo podpisati upravičene osebe – zastopniki
oziroma fizične osebe osebno ali njihovi pooblaščenci.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2010 morajo biti porabljena v letu
2010.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo prispeti najpozneje do
9. aprila 2010, do 12. ure na naslov: Občina
Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
Posamezna prijava na javni poziv mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
iz dokumentacije pozivna naročnika (Občine
Krško).
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Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni poziv JP-K-1-2010«. Na hrbtni strani mora biti
naveden naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila vsako sredo v času trajanja
poziva in najkasneje dan po zaključku poziva, 9. 4. 2010, ob 15. uri v sejni sobi »E«
Občine Krško. Odpiranje prijav je javno. Odpiranja se lahko udeležijo zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim
pooblastilom.
10. Izid poziva
Prijavitelji bodo o izidu javnega poziva
obveščeni najpozneje v 30 dneh od zadnjega datuma odpiranja prijav.
Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila
pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.
11. 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 Krško www.krsko.si
ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur, na Oddelku za
družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14,
8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Alenka
Černelič Krošelj, tel. 07/498-12-84, e-mail:
alenka.cernelic-kroselj@krsko.si, v času
uradnih dni od 8. do 10. ure.
Občina Krško
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Evidence sindikatov
Št. 101-1/2010
Ob-1439/10
Pravila o organiziranju in delovanju SKEI
– Sindikalne podružnice FORI Velenje,
sprejeta na ustanovnem zboru članov dne
16. 1. 2010, se shranijo pri RS – Upravni
enoti Velenje.
Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod št. 107, dne 3. 2. 2010.
Št. 101-2/2010-4
Ob-1615/10
Sindikat Glosa – Sindikalna skupina
Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, Območne enote Nova Gorica,
s sedežem v Novi Gorici, Delpinova 16,
katerega pravila so bila sprejeta v hrambo z odločbo št. 013-31/93-1, z dne 3. 5.
1994 in so bila vpisana v evidenco statutov
sindikatov, vodeno na Upravni enoti v Novi
Gorici, pod zaporedno št. 9, se z dnem 5. 2.
2010 izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-9/2009-2
Ob-1786/10
1. Upravna enota Ptuj preneha hraniti
Pravila Osnovne organizacije zveze svobodnih sindikatov Slovenije – Pleskar
d.d., Ulica Heroja Lacka 5, 2250 Ptuj.
2. Pravila, navedena v prvi točki tega
izreka, ki se nahajajo v evidenci statutov
pod zaporedno številko 110, se vzamejo iz
hrambe in se izbrišejo iz evidence statutov
sindikatov z 22. 12. 2009.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1860/10
Ime medija: Radio Fantasy Celje, Radio
Fantasy Velenje, Radio Fantasy Maribor.
Izdajatelj: Šprah d.o.o., Škofja vas 51b,
3211 Škofja vas.
Direktor: Robert Šprah.
Lastnik: Robert Šprah, Škofja vas 51b,
3211 Škofja vas, Pet Pet d.o.o., Celovška 150, 1000 Ljubljana, Optimedia d.o.o,
Celovška 150, 1000 Ljubljana, Robert Mastnak, Plečnikova 20a, 3000 Celje.
Ob-1864/10
Ime radijskega programa: Radio Univox.
Izdajatelj radijskega programa: Univox
d.o.o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.
Lastniki z več kot 5% kapitala oziroma
upravljalskih pravic: Novak Uroš, Bračičeva
20, 1330 Kočevje, 42%, Vlašič Dušan, Breg
9a, 1332 Stara Cerkev, 20%, Kosten Andrej,
Breg 12, 1332 Stara Cerkev, 29%.
Organi upravljanja: Skupščina družbenikov (lastnikov) in direktor.
Direktor: Novak Uroš.
Odgovorni urednik: Gavranič Tomislav.
Ob-1883/10
Ime medija: Radio Geoss.
Izdajatelj: Mahkovec Š&D, d.n.o., Valvazorjev trg 3, 1270 Litija.
Direktor: Jože Mahkovec.
Lastniki: Mija Mahkovec, Breg 7, Litija,
Jože Mahkovec, Breg 7, Litija.
Ob-1884/10
Ime medija: Radio Goldi.
Izdajatelj: Radio Goldi Savinjski val
d.o.o., Mestni trg 5, 3310 Žalec.
Direktor:Sergeja Hajnšek.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11 B,
1000 Ljubljana.
Ob-1885/10
Ime medija:
Radio 1 Štajerska, ENA MB,
Radio 1 Krvavec, ENA KR,
Radio 1 Gorenjska, ENA GOR,
Radio 1 Obala, ENA KP,
Radio 1 Portorož, ENA PO,
Radio Klasik.
Izdajatelj: Radio 1 d.o.o., Stegne 11 B,
1000 Ljubljana.
Direktor: Boštjan Protner, Leo Oblak.
Prokurist: Andrej Vodušek.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11 B,
1000 Ljubljana, Rok Šonc, Tomaj 13, 6221
Dutovlje, Darja Kocmut Žižek, Ulica Frankolovskih žrtev 26a, 3000 Celje, Enimar d.o.o.,
Cesta na Markovec 57, 5000 Koper.
Ob-1886/10
Ime medija:
Radio Belvi Kranj,
Radio Belvi Gorenjska,
Radio 4.
Izdajatelj: Radio Belvi d.o.o., Šuceva ulica 25, 4000 Kranj.
Direktor: Boštjan Žagar.
Prokurist: Leo Oblak.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11 B,
1000 Ljubljana.

Ob-1887/10
Ime medija: Radio Orion.
Izdajatelj: Interteh d.o.o., Požarnice
78h, Brezovica pri Ljubljani.
Direktor: Damjan Rus, Tomaž Čop.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne
11 B, 1000 Ljubljana, Leo Oblak, Tomaj
33, 6221 Dutovlje.
Ob-1888/10
Ime medija: Radio Bakla.
Izdajatelj: Radio 1 CE d.o.o., Mestni
trg 5, 3310 Žalec.
Direktor: Leo Oblak, Sergeja Hajnšek.
Prokurist: Andrej Vodušek.
Lastniki: Infonet Media d.d., Stegne
11 B, 1000 Ljubljana.
Ob-1889/10
Ime medija: Radio 1 Dolenjska, ENA
NM.
Izdajatelj: Radio Pro 1 d.o.o., Rozmanova cesta 34, 8000 Novo mesto.
Direktor: Tomaž Čop.
Prokurist: Andrej Vodušek.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne
11 B, 1000 Ljubljana.
Ob-1890/10
Ime medija: Radio Urban.
Izdajatelj: Radio Urban d.o.o., Šeškova
ulica 14, 1310 Ribnica.
Direktor: Robert Škantelj, Anton Prus.
Lastniki: Infonet Media d.d., Stegne
11 B, 1000 Ljubljana, Robert Škantelj, Mali
Osolnik 17, 1311 Turjak, Antoni Tos d.o.o.,
Gorenjska cesta 10, 1310 Ribnica.
Ob-1891/10
Ime medija: Radio Robin.
Izdajatelj: Radio Robin d.o.o., Ulica tolminskih puntarjev 12, 5000 Nova Gorica.
Direktor: Tomaž Čop.
Prokurist: Črtomir Špacapan.
Lastniki: David Šuligoj, Podmark 2A,
5290 Šempeter pri Gorici, Alfred Šuligoj,
Podmark 2A, 5290 Šempeter pri Gorici, Črtomir Špacapan, Ulica tolminskih puntarjev
4, 5000 Nova Gorica, Darja Gregorič, Rutarjeva ulica 8, 5000 Nova Gorica, Infonet
media d.d., Stegne 11 B, 1000 Ljubljana.
Ob-1892/10
Ime medija: Radio 1 Primorska,
ENA NG, Radio Informativni val, Radio
Šport.
Izdajatelj: Quadrum d.o.o., Tomaj 33,
6221 Dutovlje.
Direktor: Leo Oblak.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne
11 B, 1000 Ljubljana.
Ob-1893/10
Ime medija: Radio Antena.
Izdajatelj: Radio Antena d.o.o., Stegne
11 B, 1000 Ljubljana.
Direktor: Leo Oblak, Andrej Vodušek.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne
11 B, 1000 Ljubljana.

Ob-1894/10
Ime medija: Radio 1 107,9; ENA LJ.
Izdajatelj: Radio Šport d.o.o., Stegne
11 B, 1000 Ljubljana.
Direktor: Leo Oblak.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11 B,
1000 Ljubljana.
Ob-1895/10
Ime medija: Radio Odeon.
Izdajatelj: Artist d.o.o., Semiška cesta 4,
8340 Črnomelj.
Direktor: Aleksander Riznič.
Lastnik: Aleksander Riznič, Semiška cesta 4, 8340 Črnomelj.
Ob-1897/10
Ime medija: Radio Radlje.
Izdajatelj: Radio Radlje d.o.o., Mariborska cesta 8A, 2360 Radlje ob Dravi.
Direktor: Štefan Jambrošič, pravnik.
Lastniki: 100%, Cvetka Jambrošič, Grčarjeva ulica 26, 2000 Maribor.
Ob-1898/10
Ime medija: Radio Brezje.
Izdajatelj: Radio Brezje d.o.o., Ulica borcev 1b, 2000 Maribor.
Direktor: Štefan Jambrošič, pravnik.
Lastniki: 100%, Štefan Jambrošič, Grčarjeva ulica 26, 2000 Maribor.
Ob-1907/10

TV.

Ime medija: Vreme TV, Risanka

Izdajatelj: Povračilo škode d.o.o.,
Ljubljanska cesta 3/a, 1236 Trzin.
Direktor: Manuel Ferfoglia.
Prokurist: Barbara Novak.
Lastnik: Manuel Ferfoglia, Repen
93, 34016 Repen, Trst, Italija.
Ob-1908/10
Ime medija: i-TV.
Izdajatelj: Kabelska produkcija d.o.o.,
Sattnerjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.
Direktor: Janko Tori.
Lastnik: Povračilo škode d.o.o., Ljub
ljanska cesta 3 A, 1236 Trzin.
Ob-1930/10
V skladu z Zakonom o medijih (prvi odstavek 64. člena) objavljamo podatke o fizičnih in pravnih osebah, ki imajo v premoženju
podjetja Radia Štajerski val najmanj 5%
premoženjski delež oziroma najmanj 5% delež glasovalnih pravic:
– FM NET, d.o.o., podjetje za radijsko in
televizijsko dejavnost, Celovška cesta 206,
1000 Ljubljana, (27,21%),
– KD, Kmečka družba holding – Finančna družba d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana,
(20%),
– Roman Moškotevc, Stopče 31, 3231
Grobelno, (26,40%),
– Damjan Gobec, Celjska cesta 33, 3240
Šmarje pri Jelšah, (26,40%).
Direktor družbe je Damjan Gobec, nadzorni organ organa upravljanja je skupščina
družbe.
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Ob-1933/10
V skladu z Zakonom o medijih (prvi odstavek 64. člena) objavljamo podatke o fizičnih in pravnih osebah, ki imajo v premoženju
podjetja Radia Celjski val najmanj 5% premoženjski delež oziroma najmanj 5% delež
glasovalnih pravic:
– Roman Moškotevc, Stopče 31, 3231
Grobelno (100%).
Direktor družbe je Roman Moškotevc,
nadzorni organ organa upravljanja je skupščina družbe.
Ob-1955/10
Medij: D1.
Izdajatelj: Digitalna TV d.o.o.
Naslov: Loška ulica 13, 2000 Maribor.
Zvrst medija: Televizijski program.
Način razširjanja programskih vsebin:
Kabelsko-distribucijski sistem, IP omrežja.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe, ki ima v njegovem premoženju
najmanj 5% delež kapitala ali najmanj 5%
delež upravljalskih oziroma glasovnih pravic: Jakob Stramšak, Osterčeva ulica 13,
2000 Maribor.
Ime, priimek in stalno prebivališče odgovorne osebe direktorja: Jakob Stramšak,
Osterčeva ulica 13, 2000 Maribor.
Ime, priimek in stalno prebivališče prokurista: Samo Krajnc, Dvorakova 12, 2000
Maribor.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 02112-144/2010-3
Ob-1929/10
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona
o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni
list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US)
poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlem Naglos Jožefu
pok. Matije, Cormons, Italija, lastniku parcele 1108 v katastrski občini 2314 Vogrsko, da
se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica
in vstopijo v postopek evidentiranja urejene
meje, št. zadeve 02112-144/2010.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 1. 3. 2010
Št. 02112-91/2010-5
Ob-1932/10
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona
o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba
US) poziva osebe, ki menijo, da so pravni
nasledniki po verjetno umrlem Baša Albertu, Castello, Venezia, Italija, lastniku parcele št. 1821, k.o. Dornberk, da se javijo
v 30 dneh od dneva objave oklica in vstopijo v postopek evidentiranja urejene meje,
št. 02112-91/2010.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 19. 2. 2010
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Objave gospodarskih družb
Ob-1844/10
Direktor družbe Svet nepremičnine družba za poslovanje z nepremičninami, d.o.o.,
Kamniška ulica 47, 1000 Ljubljana, matična
številka: 5926157000, obveščam družbenike, upnike in svet delavcev, da je postopek
nameravane delitve družbe po postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 102/2009
z dne 11. 12. 2009, preklican.
Delitev družbe na podlagi delitvenega načrta Svet nepremičnine d.o.o. z dne
30. 11. 2009, ki je predložen registrskemu
sodišču pod Srg številko 2009/36449 in je bil
objavljen na spletnem portalu Ajpes eObjave, dne 10. 12. 2009, ne bo izvedena.
Svet nepremičnine d.o.o.
direktor Petek Vlado
Ob-1852/10
Skladno s 75. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) samostojni podjetnik Imenšek Matej s.p., Ulica Zofke Kukovič
32, 2204 Miklavž na Dravskem polju, mat.
št. 5421769, obvešča upnike in ostale poslovne partnerje, da bo po preteku treh mesecev, šteto od dneva te objave v Uradnem
listu RS, pričel postopek pri reg. sodišču za
prenos dejavnosti samostojnega podjetnika
na prevzemno družbo. Z dnem vpisa prenosa
podjetja v sodni register bo podjetnik prenehal opravljati dejavnost kot s.p., podjetje podjetnika pa bo v skladu s pogodbo o prenosu
podjetja preneseno v družbo Imenšek, družba za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.,
Ulica Zofke Kukovič 32, 2204 Miklavž na Dravskem polju, mat. št. 2065398, po postopku
in na način, kot je opredeljen v ZGD-1.
Imenšek Matej s.p.
Št. 7/2010
Ob-1845/10
Likvidacijski upravitelj za: Razvojni, finančni in nepremičninski Javni sklad občin: Lendava, Črenšovci, Kobilje, Turnišče,
Dobrovnik in Velika Polana – v likvidaciji,
Kranjčeva ulica 22, 9220 Lendava, mag.
Milorad Vidović, Veščica 6a, 9000 Murska
Sobota v skladu s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti, Srg 2010/5411 z dne
12. 2. 2010 objavlja
obvestilo upnikom in dolžnikom
1. Z dnem 30. 11. 2009 je na podlagi
sklepov Občinskih svetov Lendava, Črenšovci, Kobilje, Turnišče, Dobrovnik in Velika
Polana o uvedbi likvidacije, začet postopek
likvidacije za: Razvojni, finančni in nepremičninski javni sklad občin: Lendava, Črenšovci, Kobilje, Turnišče, Dobrovnik in Velika
Polana, Kranjčeva ulica 22, 9220 Lendava.
2. Za likvidacijskega upravitelja je imenovan mag. Milorad Vidović, Veščica 6a, 9000
Murska Sobota.
3. Informacije dobe upravičene osebe na
tel. 02/578-93-60, med 10. in 12. uro vsak
delavnik.
poziv upnikom in dolžnikom
Vse upnike za Razvojni, finančni in nepremičninski Javni sklad občin: Lendava,
Črenšovci, Kobilje, Turnišče, Dobrovnik in
Velika Polana – v likvidaciji pozivamo, da

prijavijo svoje terjatve na naslov likvidacijskega upravitelja: Kranjčeva 22, 9220 Lendava v roku 30 dni od dneva objave tega
poziva v Uradnem listu RS. Prijave terjatev
je treba predložiti z ustrezno dokumentacijo
likvidacijskemu upravitelju na naslov likvidacijskega upravitelja.
Dolžnike pozivamo, da takoj poravnajo
svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
Razvojni, finančni in nepremičninski
Javni sklad občin:
Lendava, Črenšovci, Kobilje, Turnišče,
Dobrovnik in Velika Polana –
v likvidaciji – likvidacijski upravitelj
Ob-1858/10
Entrepo trgovina in storitve, d.o.o., Robova cesta 6, Vrhnika, na podlagi sklepa
skupščine o likvidaciji družbe z dne 22. 2.
2010, po likvidacijskem upravitelju Rudolfu
Beckersu objavlja
poziv upnikom
naj likvidacijskemu upravitelju Rudolfu
Beckersu, Petrinje 2, Kozina, prijavijo terjatve, ki jih imajo do družbe Entrepo d.o.o.
Rok za prijavo terjatev je 30 dni od objave
tega poziva ali od objave sklepa o likvidaciji
(ki ga objavi sodišče na spletnih straneh AJPES), če ta rok poteče kasneje. Upniki lahko
pošljejo prijave terjatev na naslov družbe ali
na naslov likvidacijskega upravitelja.
Entrepo d.o.o.
Likvidacijski upravitelj:
Rudolf Beckers

Sklici skupščin
Ob-1824/10
Na podlagi 7.3. točke Statuta delniške
družbe Hypos Muta d.d., sklicujem
sejo skupščine Hypos Muta d.d.,
ki bo v torek 6. 4. 2010, ob 11. uri, v prostorih družbe, na naslovu Koroška cesta
57, Muta.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles skupščine.
2. Letno poročilo Hypos Muta d.d., za
leto 2009.
3. Razrešitev dosedanjih in imenovanje
novih članov nadzornega sveta.
4. Odločanje o razporeditvi bilančnega
dobička za leto 2009.
5. Informacija in obravnava poslovanja
v letu 2010.
6. Razno:
Predlogi sklepov za sprejem na 16.
seji skupščine Hypos Muta d.d., dne 6. 4.
2010.
Ad 1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti ter imenovanje delovnih teles
skupščine
1. Sklep:
Skupščina sprejme dnevni red kot je bil
posredovan z vabilom.
Skupščino vodi Mirko Bandelj. Preštevalca glasov sta Tretjak Andrej in Kitek Bijol

Mateja. Notarska opravila in zapisnik vodi
notarka Sonja Kralj, Francetova cesta 1A,
Slovenj Gradec.
Ad 2.) Letno poročilo Hypos Muta d.d.,
za leto 2009
2. Sklep:
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
za poslovno leto 2009.
3. Sklep:
Skupščina sprejme letno poročilo za leto
2009.
Ad 3.) Razrešitev dosedanjih in imenovanje novih članov nadzornega sveta
4. Sklep:
Skupščina razreši dosedanje člane nadzornega sveta Mlakar Stanislava, Ročnik
Tomaža in Prevorčič Srečka.
5. Sklep:
Za člane nadzornega sveta se imenujejo: Erwin Dorninger, Büchnerstr. 7, 4020
Linz, Republika Avstrija, Michael Knaus,
Kappel / Drau 69, 9162 Strau, Republika
Avstrija, Prevorčič Srečko, Ulica pod gradom 26, 2360 Radlje ob Dravi.
Ad 4.) Odločanje o razporeditvi bilančnega dobička za leto 2009
6. Sklep:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep, da ostane bilančni
dobiček za leto 2009 v višini 1,252.521,80
EUR nerazporejen.
Ad 5.) Informacija in obravnava poslovanja v letu 2010
7. Sklep:
Sprejme se informacija o poslovanju
družbe v letu 2010.
Ad 6.) Razno
8. Sklep:
Sklep bo sprejet na podlagi priglašene
besede navzočih.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so imetniki delnic na dan 2. 4.
2010.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine
pisno zahtevajo dopolnitev dnevnega reda.
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči, če
delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine pošlje družbi razumno utemeljen
predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali
nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov
predlog.
Predlogi sklepov in njihove obrazložitve
ter popolna besedila listin, prilog k posameznim točkam dnevnega reda, so delničarjem
dostopne in jih lahko pridobijo na sedežu
družbe, Koroška cesta 57, Muta.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
svojo pravico do obveščenosti, v ta namen
se poslovodstvo zavezuje dati delničarjem
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zanesljive podatke o zadevah družbe, če
so potrebni za presojo točk dnevnega reda.
Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna
in poslovna razmerja družbe s povezanimi
družbami.
Direktor Hypos Muta d.d.
Stanislav Mlakar
Ob-1825/10
Na podlagi Statuta delniške družbe Žičnice Vogel Bohinj, d.d., Ukanc 6, Bohinjsko jezero, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 7. 4. 2010, ob 10. uri, v prostorih družbe, Ukanc 6, Bohinjsko jezero,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skup
ščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalki glasov pa Marjeta Fujs in Metka Zupančič. Za
sestavo zapisnika bo skupščini prisostvoval
vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev o prejemkih članov organov vodenja in
nadzora v letu 2009.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata, da bilančni dobiček po bilanci stanja za leto 2009 ostane nerazdeljen.
Upravi in nadzornemu svetu se s sprejemom sklepa o uporabi bilančnega dobička
podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem leto 2009. Uprava družbe je delničarje seznanila s prejemki
članov organov vodenja in nadzora, ki so jih
za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.
4. Sprejem sklepa o uskladitvi dejav
nosti družbe z novo standardno klasifikacijo dejavnosti in vpis novih dejavnosti
družbe.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o izbrisu dosedanjih dejavnosti družbe in vpisu
novih dejavnosti v skladu z novo Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti in uskladi besedilo statuta s prejetim sklepom.
5. Sprejem sklepa o uskladitvi besedila
statuta družbe z določili ZGD-1 C in sprejem
prečiščenega besedila statuta.
Predlog sklepa: sprejme se sklep
o uskladitvi besedila statuta družbe z določili
ZGD-1 C in sprejetim sklepom o uskladitvi
dejavnosti pod točko 4., ter sprejme prečiščeno besedilo statuta.
6. Ugotovitveni sklep o prenehanja mandata dosedanjih članov in sprejem sklepa
o imenovanju novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
z dnem 7. 4. 2010 preneha mandat vsem
dosedanjim članom nadzornega sveta. Za
nove člane nadzornega sveta predstavnike
delničarjev se imenujeta Damjan Korošec in
Velislav Žvipelj.
7. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2010 imenuje
revizijsko družbo Roedl&Partner d.o.o., iz
Ljubljane.
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Predlogi sklepov skupščine po tem
dnevnem redu, poročilo nadzornega sveta in letno poročilo, ter čistopis statuta so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
Ukanc 6, Bohinjsko jezero, tri dni po objavi
zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10.
do 13. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD, d.d., deset dni
pred sejo skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini
je prispela na sedež družbe najmanj 3 dni
pred skupščino. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol
ure pred pričetkom skupščine, vpisati v listo
udeležencev.
Žičnice Vogel Bohinj, d.d.
Predsednik uprave
Ob-1870/10
Na podlagi 26. člena Statuta, uprava
družbe Kompas Bled d.d. sklicuje
19. redno skupščino
družbe Kompas Bled d.d.,
ki bo v četrtek, 8. 4. 2010, ob 10. uri
v Hotelu Krim na Bledu.
Predlaga se naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predsedujoči: po Statutu direktor podjetja.
Verifikacijska komisija: Maja Štefe, Biserka Jaklovič.
Zapisnik: Notariat – Stane Krainer – notar.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2009, pisnega poročila nadzornega sveta
k letnemu poročilu, sprejem sklepa o pokritju
izgube in uporabi bilančnega dobička, ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina je seznanjena z letnim poročilom družbe za leto 2009 in pisnim poročilom nadzornega sveta, ki ga je v skladu
z 274.a členom ZGD predložil nadzorni svet
in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil
letno poročilo za leto 2009.
b) Čista izguba poslovnega leta znaša
31.028 EUR, ki se pokriva s prenesenim
čistim dobičkom v višini 21.575 €, in zmanjšanjem kapitalskih rezerv v višini 9.453 €.
c) Potrdi in odobri se delo direktorja in
nadzornega sveta Kompas Bled d.d. v poslovnem letu 2009 ter se direktorju in članom nadzornega sveta na podlagi drugega
odstavka 282.a člena Zakona o gospodarskih družbah podeli razrešnica.
3. Poslovni plan družbe za leto 2010.
Predlog sklepa: potrdi se poslovni plan
družbe za leto 2010.
4. Uskladitev Statuta z Zakonom o gospodarskih družbah.
Predlog sklepa: Statut se uskladi z Zakonom o gospodarskih družbah.
Delničar, ki bi želel razširitev dnevnega
reda, lahko svoj pismeni predlog za obravnavo in predlog sklepa pošlje upravi podjetja
najmanj 3 dni pred skupščino. Le-ta bo odločala o njegovi uvrstitvi na dnevni red.
Fizične osebe morajo pri evidentiranju
prisotnosti dokazati svojo identiteto z osebno izkaznico in potrdilom o vpisu v delniško
knjigo.
Evidentiranje se začne ob 9.30, v Hotelu
Krim Bled.

Prosim vse delničarje, da s svojo prisotnostjo prispevate k uspešni izvedbi skupščine.
Kompas Bled turistično podjetje d.d.
za upravo
direktor Martin Merlak
Ob-1896/10
Na podlagi zahteve delničarja Trnovski
projekt d.o.o. z dne 19. 2. 2010, 13. člena
Statuta družbe Hoja, lepljene konstrukcije
in žaga, d.d., in določil 295. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava
sklicuje
6. redno zasedanje skupščine
družbe Hoja, lepljene konstrukcije in
žaga, d.d.,
ki bo v petek, dne 9. 4. 2010, ob 15. uri,
na sedežu družbe na Žagarski ulici 5, 1291
Škofljica.
I. Dnevni red in predlogi sklepov.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov oziroma delovnih teles skupščine.
Uprava v skladu s predlogom delničarja
predlagatelja skupščine predlaga skupščini
sprejem sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
odvetnik Grega Peljhan, za preštevalki glasov skupščina imenuje Jano Modic in Sonjo
Goršič.
Skupščina se seznani, da je na seji prisotna vabljena notarka Mateja Andrejašič
iz Kranja.
2. Povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki z izključitvijo prednostne
pravice do vpisa in vplačila delnic.
Uprava skupščini predlaga sprejem naslednjega sklepa:
Osnovni kapital družbe, ki je razdeljen
na 96.934 navadnih imenskih kosovnih delnic in znaša 404.214,78 EUR, se poveča
za 299.989,80 EUR, tako da po povečanju
znaša 704.204,58 EUR.
Za povečanje osnovnega kapitala se
izda 71.940 navadnih, prosto prenosljivih
imenskih kosovnih delnic z emisijskim zneskom posamezne nove delnice 4,17 EUR in
s skupnim emisijskim zneskom za vse novoizdane delnice 299.989,80 EUR. Skupno
število novih delnic se poveča v enakem
razmerju kot osnovni kapital družbe, tako da
je celotni osnovni kapital družbe po povečanju osnovnega kapitala družbe razdeljen na
največ 168.874 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic istega razreda,
pri čemer pripada posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu družbe enak pripadajoči znesek. Novo izdane delnice dajejo
njihovemu imetniku naslednja upravičenja
in pravice, ki so enaka kot upravičenja in
pravice obstoječih delnic:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda),
in
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
Ob nakupu nove delnice mora biti za
tako delnico vplačan celotni emisijski znesek posamezne nove delnice.
Nove delnice se ponudijo izključno družbi Trnovski projekt d.o.o., Veselova cesta
II/15, 1290 Grosuplje. Prednostna pravica
preostalih delničarjev do vpisa in vplačila
delnic se izključi. Rok za vpis in vplačilo
novih delnic ter za uveljavitev pravice do
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vpisa novih delnic je 30 dni, od povabila
k vpisu in vplačilu, vendar ne dlje kot 3
leta, od sprejetja zadevnega skupščinskega sklepa.
Povečanje osnovnega kapitala se šteje za uspešno izvedeno, če bo vpisanih in
vplačanih vseh 71.940 delnic.
Delničar, ki bo vpisal in vplačal nove delnice, se vpiše kot imetnik v delniško knjigo
oziroma centralni register.
Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da ustrezno spremeni statut družbe
zaradi uskladitve s sklepi skupščine družbe
in na podlagi ugotovljenega stanja vpisanih
in vplačanih delnic.
3. Sprememba statuta družbe.
Uprava skupščini predlaga sprejem naslednjega sklepa:
Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta v besedilu, ki je priloga in
sestavni del tega sklepa.
Skupščina pooblašča notarko Matejo
Andrejašič, da takoj po skupščini pripravi
in vloži v sodni register prečiščeno besedilo statuta, za katerega izda potrdilo, da je
v skladu s spremembami in dopolnitvami,
sprejetimi na skupščini.
4. Seznanitev z odstopom vseh članov
nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta.
Uprava v skladu s predlogom delničarja
predlagatelja skupščine predlaga sprejem
naslednjega sklepa:
Skupščina se seznani z odstopom vseh
članov nadzornega sveta. Predstavnika
delavcev v nadzornem svetu imenuje svet
delavcev, o njegovem imenovanju bodo delničarji seznanjeni na eni izmed naslednjih
skupščin.
Skupščina za člana nadzornega sveta
izmed predstavnikov kapitala imenuje:
1. Gregor Volk, Puharjeva ulica 8, 1000
Ljubljana, Slovenija,
2. Ivan Berišić, Tarska ulica 24, 10000
Zagreb, Hrvaška,
in sicer za mandatno dobo štirih let.
5. Sejnine članom nadzornega sveta.
Uprava skupščini predlaga sprejem naslednjega sklepa:
Skupščina določa, da se za opravljanje
funkcije nadzora sejnine članom nadzornega sveta ne izplačujejo.
6. Imenovanje revizorja za leti 2009 in
2010.
Uprava v skladu s predlogom delničarja
predlagatelja skupščine predlaga sprejem
naslednjega sklepa:
Za pooblaščenega revizorja za leti 2009
in 2010 se imenuje Ripro družba za revizijo, podjetniško svetovanje in razvoj d.o.o.,
Efenkova cesta 61, 3320 Velenje.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
II. Gradivo
Gradivo za skupščino in dodatna pojasnila v zvezi s sklicem skupščine so delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na
sedežu družbe na Škofljici, Žagarska ulica
5, vsak delavnik od 12. do 14. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
III. Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
vsaj dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
sedem dni po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda,
ki jo posredujejo tajništvu direktorja. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča,

oziroma obrazložitev točke dnevnega reda,
če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa. Uprava družbe
bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena
ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po
objavi tega sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s prvim odstavkom 300. člena
ZGD-1 in 301. členom ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine,
objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo
poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega
sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. Predlog
delničarja se objavi in sporoči na način iz
296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno utemeljen predlog.
Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu 305. členom ZGD-1 uresničuje na skupščini.
IV. Pogoji za udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca, ki
uresničuje njegove glasovalne pravice na
skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najkasneje na dan zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico vsi delničarji njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so
kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo
družbe oziroma v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD do
konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 5. 4. 2010, in bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najpozneje
konec četrtega dne pred dnem zasedanja
skupščine. Pogoj za udeležbo na skupščini
je pisna prijava udeležbe, naslovljena na
tajništvo uprave družbe, ki mora prispeti na
sedež družbe najkasneje do 5. 4. 2010, do
15. ure. Delničarji oziroma njihovi zastopniki
ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom
iz sodnega registra.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 9. 4. 2010, ob
16. uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Hoja, d.d.
uprava
Ob-1906/10
Na podlagi 22. člena Statuta delniške
družbe Kompas Mejni turistični servis d.d.
sklicujem
25. skupščino
delničarjev Kompas Mejni turistični
servis d.d., Pražakova ulica 4, 1000
Ljubljana,
ki bo dne 6. 4. 2010, ob 10. uri, v sejni sobi, na sedežu poslovne enote družbe
v Ljubljani, Vojkova cesta 58, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
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2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: imenujeta se predsednik
skupščine Damjan Škofič in preštevalec glasov Gregor Podreberšek. Na seji skupščine prisostvuje vabljena notarka mag. Nina
Češarek.
3. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predloga sklepov:
3.1. Skupščina z dnem te skupščine odpokliče vse dosedanje člane nadzornega
sveta družbe.
3.2. Skupščina za člana nadzornega
sveta družbe, ki zastopata interese delničarjev, imenuje osebi: Samo Primožič, s prebivališčem Strniševa cesta 15, 1231 Črnuče, in Samo Majhenič, s prebivališčem Vir,
Zoisova ulica 4A, 1230 Domžale. Člana sta
imenovana od dneva te skupščine dalje za
mandatno dobo štirih let. Nadalje skupščina ugotavlja, da svet delavcev v družbi ni
oblikovan. Zato skupščina kot tretjega člana
nadzornega sveta družbe imenuje Lojzko
Legat, s prebivališčem Cesta v Rudovno 7,
4281 Mojstrana. Članica je imenovana od
dneva te skupščine dalje do morebitnega
imenovanja člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev družbe, vendar največ za
obdobje štirih let.
Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic
skupščine in predloge vseh sklepov z utemeljitvami, je delničarjem dostopno v tajništvu poslovne enote družbe v Ljubljani,
Vojkova cesta 58, vsak delovni dan med 10.
in 12. uro, od objave tega sklica v Uradnem
listu RS dalje.
Gradivo je objavljeno tudi na spletni
strani družbe www.kompas-mts.si, kjer so
objavljene tudi izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. člena, 301. in
305. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1).
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini upravi družbe najpozneje do
konca 4. dne pred dnem zasedanja skupščine (2. 4. 2010),
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to
je konec dne 2. 4. 2010 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo
priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo
prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek
iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje
podatke po stanju ob prijavi.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
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s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko prijavo na skupščino in
zahteve za dodatne točke dnevnega reda
družbi pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@kompas-mts.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar - predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Ne glede na prej navedeno, volilnega
predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.
Predlog delničarja se objavi in sporoči
na način iz 296. člena tega zakona le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen
predlog. Delničarji lahko predloge sklepov
in volilne predloge družbi sporočijo tudi po
elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov:
info@kompas-mts.si.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Obrazec pooblastila za uresničevanje
glasovalne pravice v pisni obliki je delničarjem dostopen v tajništvu poslovne enote
družbe v Ljubljani, Vojkova cesta 58, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro, od objave
tega sklica v Uradnem listu RS dalje. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice v elektronski obliki je objavljen
in dostopen na spletni strani družbe www.
kompas-mts.si.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. O vseh predlogih sklepov
je predvideno glasovanje z glasovnicami.
Sejna soba bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja.
Skupščina bo veljavno odločala ne glede
na število prisotnih glasov delničarjev.
Skupno število vseh izdanih delnic družbe Kompas MTS d.d. (KDD oznaka MTSG)
je 594.601. Vsaka delnica daje na skupščini
en glas. Skupno število glasovalnih pravic iz
delnic Kompas MTS d.d. je 594.601.
Kompas Mejni turistični servis d.d.
direktor:
Aleksander Jereb
Ob-1954/10
Na podlagi 8. člena Statuta družbe Kompas d.d. uprava družbe sklicuje
skupščino
delničarjev delniške družbe
Kompas d.d.,
ki bo v torek, 6. aprila 2010, ob 12. uri, na
sedežu družbe, Pražakova 4, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti
skupščine ter ugotovitev, da je na skupščini
prisotna notarka Nada Kumar, ki bo sestavila zapisnik.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
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3. Sprememba sklepa k točki 3. skupščine Kompas d.d. z dne 28. 12. 2009 (Povečanje osnovnega kapitala družbe Kompas
d.d.).
4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlogi sklepov:
Sklep k točki 1: ugotovi se sklepčnost
skupščine in da je na skupščini prisotna vabljena notarka Nada Kumar iz Ljubljane, ki
bo sestavila zapisnik.
Sklep k točki 2: izvolijo se delovna telesa
skupščine. Za predsednika in dva preštevalca glasov se izvolijo osebe po predlogu
uprave oziroma delničarjev na skupščini.
Sklep k točki 3:
Sklep skupščine družb, sprejet pod točko
Tretjič dne 28. 12. 2009 se spremeni tako,
da se drugi krog vpisa novih delnic podaljša
do 30. 6. 2010 in sedaj v celoti glasi:
Osnovni kapital družbe Kompas, turistično podjetje, d.d., Pražakova 4, Ljubljana
sedaj znaša 3.388.069,40 EUR in je razdeljen na 202.992 navadnih kosovnih imenskih
delnic.
Za povečanje osnovnega kapitala se
izda 187.500 navadnih (rednih) kosovnih
imenskih delnic. Skupno število novo izdanih delnic se poveča v enakem razmerju kot
osnovni kapital, tako da je celotni osnovni kapital družbe po povečanju osnovnega kapitala razdeljen na 390.492 kosovnih
delnic.
Novo izdane delnice se vplačujejo v znesku 80,00 EUR po delnici, tako da znaša
skupna vrednost dokapitalizacije 15.000.000
EUR. Na osnovni kapital se prenese za
16,69170426 EUR po delnici kar znaša na
novo vplačane delnice 3.129.694,55 EUR
tako da se obstoječi osnovni kapital dvigne iz
3.388.069,40 EUR na znesek 6.517.763,95
EUR presežek zneska dokapitalizacije v višini 11.870.305,45 EUR pa se prenese na
kapitalske rezerve.
Vse novo izdane kosovne delnice dajejo
njihovim imetnikom upravičenja in pravice,
ki so enaka kot upravičenja in pravice že
obstoječih delnic.
Glede načina in pogojev prenosa novo
izdanih delnic se uporabljajo določila statuta
družbe in Zakona o gospodarskih družbah.
V skladu z Zakonom o gospodarskih
družbah imajo dosedanji delničarji, ki so
3 dni pred zasedanjem skupščine vpisani
v delniško knjigo pri Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, prednostno pravico v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem
kapitalu družbe. Rok za uveljavitev te pravice je od 29. 12. 2009 do 29. 3. 2010.
V primeru, da vsi obstoječi delničarji
prednostne pravice ne bodo izkoristili v celoti, bo družba neprodane delnice iz prvega
kroga prodala zainteresiranim obstoječim
delničarjem družbe, pri čemer imajo prednostno pravico do nakupa delničarji z višjim
deležem v osnovnem kapitalu družbe (drugi
krog).
Vpis novih delnic se izvede na banki
družbe Kompas d.d. za prvi krog od 29. 12.
2009 do 29. 3. 2010. Vpis novih delnic družbe Kompas d.d. za drugi krog se izvede
od 30. 3. 2010 do 30. 6. 2010. Delnice
nove emisije bodo vpisniki vplačali v ustreznem sorazmerju vpisanih delnic, tako da
se vsaka kosovna delnica vplača po ceni
80 EUR.
Uspešnost povečanja osnovnega kapitala: povečanje osnovnega kapitala je uspešno, če so vplačane vse razpisane delnice.

Vpis in vplačilo delnic bo potekal na sedežu družbe in z vplačilom na transakcijski
račun družbe najkasneje naslednji delovni
dan po vpisu.
Delnice se vplačajo v celoti v denarju,
v polnem emisijskem znesku.
V primeru neizdaje delnic zaradi neuspešnega vplačila, se bodo vplačila izplačala
najkasneje v osmih delovnih dneh po končanem drugem krogu prodaje.
Delnice bodo razdeljene in izročene skladno s predpisi o izdaji delnic v nematerializirani obliki.
Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da ustrezno spremeni statut družbe zaradi uskladitve s sklepom skupščine o povečanju osnovnega kapitala, in sicer tako, da
bo možno vpisati v sodni register povečanje
osnovnega kapitala glede na dejansko vplačano število dokapitalizacijskih delnic.
Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD
– Centralno klirinško depotni družbi, d.d..
Delničar, ki bo vpisal in vplačal nove delnice, se vpiše kot imetnik v centralni register
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi,
d.d. Ljubljana.
Izdaja novih delnic bo uspela, če bodo
v rokih, ki so določeni s tem sklepom vpisane in vplačane vse delnice nove emisije. Kolikor ta prag povečanja osnovnega kapitala
z novimi denarnimi vložki ne bo dosežen, bo
uprava družbe najpozneje 9. 7. 2010 sprejela sklep o ugotovitvi, da izdaja delnic ni
uspela. Denarne zneske eventualnih vplačil
bo družba vrnila vplačnikom v roku 8 dni od
ugotovitve neuspešnega vpisa in vplačila.
Sklep k točki 4:
Sprejmejo se naslednje spremembe in
dopolnitve Statuta družbe Kompas d.d.:
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
Družbo zastopa in predstavlja uprava
brez omejitev.
V pravnem prometu zastopa družbo
predsednik uprave posamično in samostojno ter vsak član uprave posamično in samostojno.
Delitev dela med predsednikom in člani
uprave ter pooblastila se določijo v Poslovniku o delu uprave, ki ga sprejme uprava.
Predlagatelja sklepov pod točkami 1, 2,
3 in 4, sta uprava in nadzorni svet.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na
sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev konec četrtega dne
pred zasedanjem skupščine, to je dne 2. 4.
2010.
Delničarji so dolžni kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini na sedežu
družbe prijaviti svojo udeležbo na skupščini
najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
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skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni
predlog) ali predloge sklepov iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog).
Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi
in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1
le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine, družbi poslal predlog za
objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom
ZGD-1.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena tega zakona.
Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim
pooblastilom.
Gradivo za skupščino je dostopno in
brezplačno na vpogled na poslovnem naslovu družbe Pražakova 4, Ljubljana, vsak delavnik od dneva sklica skupščine pa vse do
vključno dneva zasedanja skupščine v času
od 8. do 12. ure, vključno s predlogi sklepov
z navedbo, kateri organ je dal posamezen
predlog, z obrazložitvami točk dnevnega
reda ter drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1. V skladu
s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 se
gradivo objavi tudi na spletnih straneh družbe: www.kompas.si.
Uprava Kompas d.d.
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Zavarovanja terjatev
SV 121/10
Ob-1847/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 121/10 z dne 24. 2.
2010, je bila nepremičnina, poslovni prostor
št. 6, v izmeri 68,58 m2, ki se nahaja v I. etaži objekta E, ki stoji na parc. št. 422/12, k.o.
Melje s pripadajočim delom skupnih površin,
v izmeri 13,44 m2 (hodnik in sanitarije v I.
etaži in stopnišče ter solastniški delež na
skupnih prostorih, delih, objektih in napravah) in k temu etažnemu delu pripadajočem
funkcionalnem zemljišču, parc. št. 422/25
k.o. Melje, v izmeri 37 m2 površine, na naslovu Ulica heroja Jevtiča 5, 2000 Maribor
in katero je zastavitelj pridobil na podlagi
prodajne pogodbe z dne 8. 11. 2008, ki
jo je sklenil s prodajalcem Mlakar Karlom,
EMŠO 3008942500728, zastavljena v korist
banke – upnice: Raiffeisen banka d.d., Zagrebška cesta 076, 2000 Maribor, matična
številka 5706491000 v zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve upnice do
dolžnika – društva: DMSBZT Maribor, Žitna
ulica 15, 2000 Maribor, mat. št. 5010594000,
ki izvira iz Okvirne kreditne pogodbe z dne
9. 11. 2009 v višini 55.500,00 EUR, in v vseh
glavnih in stranskih obveznostih za garancijsko kritje, otvoritev akreditivov, kratkoročni
evrski ali devizni kredit, okvirni kredit na
transakcijskem računu, dolgoročni evrski
ali devizni kredit, odkup terjatev, z možnostjo oziroma upravičenjem banke da odpove kredit po Okvirni kreditni pogodbi z dne
9. 11. 2009, v primerih natančno določenih
v sedmem členu Okvirne kreditne pogodbe
z dne 9. 11. 2009, z vsemi obrestmi in vsemi pripadki, ter morebitnimi stroški, ki bi jih
upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve, z rokom veljavnosti do dne 30. 11. 2014
in do najvišjega zneska 55.500,00 EUR,
in v okviru katerega (na podlagi pogodbe
o kratkoročnem kreditu št. 52/11845/10/108
in aneksa št. 1 k pogodbi o kratkoročnem
kreditu št. 52/11845/10/108) že obstoji posamezna izvedbena terjatev upnice v višini
42.643,79 EUR s pripadki in s pogodbeno
obrestno mero, ki je spremenljiva in enaka
trimesečni Euribor + 3,50% letno; z morebitnimi zamudnimi obrestmi, ki se oblikujejo
v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi;
z vsemi pripadki in morebitnimi stroški, ki bi
jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve; z vračilom do končnega roka do 14. 1.
2011 – oziroma takoj, če se izpolnijo pogoji
iz 9. člena Pogodbe o kratkoročnem kreditu
št. 52/11845/10/108.
SV 187/10
Ob-1848/10
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja
iz Kranja, opr. št. SV 187/10 z dne 24. 2.
2010, je nepremičnina, stanovanje, v izmeri 30,47 m2, po podatkih GURS z ident.
št. 2143-391-1, v 2. etaži večstanovanjske
stavbe z naslovom Balos 5, Tržič, ki stoji na
parc. št. 214/2, k.o. Tržič, last zastaviteljice
Milene Jurkić, Balos 5, Tržič, na temelju pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja št. ST
14/2005, sklenjene dne 27. 5. 2005 s prodajalcem Bombažno predilnico in tkalnico

Tržič, d.d., Predilniška cesta 16, Tržič zastavljeno v korist upnika Abanka Vipa d.d.,
Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka 5026024000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 85.000,00 EUR, z obrestno
mero 6-mesečni Euribor + 2.40 odstotnih
točk letno, z odplačilom kredita v 300 mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade
v plačilo dne 28. 2. 2035.
SV 146/10
Ob-1849/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič,
opr. št. SV 146/10 z dne 25. 2. 2010 je
stanovanje, v izmeri 40,16 m2, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi z naslovom
Koroška cesta 13, 4290 Tržič, stoječi na
parc.št. 315/1, k.o. Tržič, Okrajnega sodišča
v Kranju, s številko stavbe 450 v k.o. Tržič,
v lasti Klavdije Troha (prej Vuković), Koroška cesta 13, 4290 Tržič, na podlagi pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja št. ST
19/2005 z dne 8. 8. 2005, sklenjene s prodajalcem BPT Tržič d.d., zastavljeno v korist
upnice Delavska hranilnica d.d. Ljubljana,
s sedežem v Ljubljani, Miklošičeva 5, 1000
Ljubljana, matična številka 5448557000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
160.000,00 EUR, s pogodbeno obrestno
mero 6 mesečni Euribor + 2,00% letno,
z vračilom v 360 mesečnih anuitetah, od
katerih zadnja zapade 28. 2. 2040, z možnostjo odpoklica zavarovane terjatve ter
z ostalimi pp.
SV 109/2010
Ob-1850/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 109/2010 z dne 25. 2. 2010,
je bilo stanovanje z ident. št. 2175-1013-6,
del stavbe št. 6.E, ki se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu
Cesta 1. maja 26a, Jesenice, k.o. Jesenice,
last zastaviteljice Suzane Nikolić, stanujoče na Jesenicah, Cesta 1. maja 26b, zastavljeno v korist upnice Abanka Vipa d.d.,
matična številka: 5026024000, s sedežem
v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v višini 54.000,00
EUR s pripadki.
SV 116/10
Ob-1856/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane KolencRus iz Trbovelj, opr. št. SV 116/10, opr.št.
DK 5/10 z dne 25. 2. 2010, je bila nepremičnina, stanovanje št. 1, ki se nahaja v pritličju
stanovanjske hiše, na naslovu Keršičeva 37,
Trbovlje in obsega 63,20 m2, last zastaviteljice Ivane Cesar, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 286/93-T z dne 30. 8. 1993,
sklenjene med družbo Spekter d.o.o., kot
prodajalko in Cesar Ivano ter Cesar Alojzem, obema kot kupcema in na podlagi
pravnomočnega sklepa o dedovanju z dne
29. 1. 1998, opr. št. D 410/97 po pokojnem
Cesar Alojzu, zastavljena v korist upnika Krstić Aleksandra, stan. Smrekarjeva ulica 30,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 23.500,00 EUR, z vsemi pripadki
ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnik imel
z uveljavljanjem vračila terjatve.

SV 162/10
Ob-1903/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič
iz Kranja, opr. št. SV 162/10 z dne 26. 2.
2010, je bilo trisobno stanovanje, št. 2, ki se
nahaja v 1. nadstropju stanovanjske stavbe
s številko 156, v k.o. Tržič (2143-156), na
naslovu Ravne 1, 4290 Tržič, stoječe na
parc. št. 390/1, k.o. Tržič, Okrajnega sodišča v Kranju, last Sabihe Smajlović in Edina
Smajlovića, obeh Ravne 1, Tržič, vsakega
do polovice, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 17. 5. 2000, sklenjene s prodajalcema
Andrejem in Gabrijelo Štrukelj, s potrdilom
z dne 27. 12. 2000, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15,
1000 Ljubljana, MŠ: 2211254000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 36.000,00
EUR, s spremenljivo letno pogodbeno obrestno mero 3-mesečni Euribor + 2,900%,
z odplačilom v 180 zaporednih mesečnih
anuitetah, od katerih zadnja zapade 1. 4.
2025, z odpoklicem zavarovane terjatve ter
z ostalimi pp.
SV 293/2010
Ob-1904/10
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marine Ružič
Tratnik, opr. št. SV 293/2010 z dne 26. 2.
2010 je bilo zastavljeno 3-sobno stanovanje
št. 42, v izmeri 62 m2, v tretjem nadstropju
stanovanjske stavbe, na naslovu Jakčeva
ulica 8, Ljubljana, stoječe na parc. št. 297,
296/1, 296/2 in 295, k.o. Štepanja vas, ki kot
etažna lastnina v zemljiško knjigo še ni vpisano, s sorazmernim solastniškim deležem
na skupnih delih stavbe, ki je v lasti Joke
Malešević, na podlagi prodajne pogodbe,
z dne 19. 5. 1999, in sicer v korist upnika
Karel Serini, stanujoč Log pri Brezovici, Pot
na Ferjanko 12, EMŠO 0701965500071,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
142.000,00 EUR s pripadki, s pogodbenimi
obrestmi, ki znašajo 6% letno ter v primeru
zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi,
povišanimi za 50%, in ostalimi pripadki, ki
zapade v plačilo najkasneje dne 26. 2. 2011,
z možnostjo predčasne zapadlosti v primeru
neplačila prvega ali dveh zaporednih obrokov.
SV 305/2010
Ob-1909/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 305/2010 z dne 19. 2.
2010, je dvosobno stanovanje št. 3, v skupni
izmeri 80,57 m², v pritličju stavbe v Mariboru, Krekova 4 – parc. št. 905, k.o. Maribor
Grad, last družbe Geomnia d.o.o., na temelju prodajne pogodbe z dne 4. 12. 2000,
zastavljeno v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve do najvišjega
zneska 37.000,00 EUR.
SV 307/2010
Ob-1910/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opravilna številka SV 307/2010
z dne 19. 2. 2010, je stanovanje številka 12,
v mansardi večstanovanjske stavbe, v Mariboru, Gregorčičeva ulica 12, na parceli številka 1280/2, vl. št. 751, k.o. Maribor-Grad,
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last zastaviteljev Lampelj Maje do ¾ in Kompara Gregorja do ¼ na temelju kupoprodajne pogodbe z dne 22. 12. 2009, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 70.000,00 EUR
s pripadki.
SV 208/10
Ob-1931/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 208/10
z dne 26. 2. 2010, je bilo dvosobno stanovanje št. 1, v pritličju, v izmeri 62,26 m2,
s pripadajočo kletjo, v izmeri 5,51 m2, ki se
nahaja na naslovu Goriška ulica 49 v Ljub
ljani, stoječe na parc. št. 1963/1 k.o. Zgornja
Šiška, zemljiške knjige Okrajnega sodišča
v Ljubljani, last zastavitelja Victory Trade
d.o.o., Groharjeva ulica 6a, Domžale, na
podlagi prodajne pogodbe za stanovanje
z dne 24. 5. 2005, sklenjene z Boštjanom
Mlinarjem kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d. Bančna skupina
Banke Celje, s sedežem v Celju, Vodnikova ulica 2, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 100.000,00 EUR, s pripadki.
SV 213/10
Ob-1959/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 213/10
z dne 1. 3. 2010, je bila nepremičnina, to je
dvosobno stanovanje številka 8, na naslovu Gosposvetska ulica 33, 2000 Maribor,
v izmeri 84,25 m2, v zgradbi na parceli številka 1557/1, pripisani zemljiškoknjižnemu
vložku številka 1881, Koroška Vrata, last
dolžnice – zastaviteljice Irene Simonič, Gosposvetska cesta 33, 2000 Maribor, do celo-
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te, in sicer do 1/2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 18. 1. 2010, in pravnomočnega Sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu,
opravilna številka St 1811/2008, ki ga je dne
9. 2. 2010, izdalo Okrožno sodišče v Mariboru ter do 1/2, na podlagi prodajne številke 862/91, z dne 14. 12. 1991, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Mureck,
eGen, s sedežem v Murecku, Hauptplatz 8,
Republika Avstrija, enolična identifikacijska
številka 1870572, za zavarovanje denarne
terjatve prej navedene upnice do dolžnice
– zastaviteljice Irene Simonič in do dolžnice Martine Simonič, obe stanujoči Gosposvetska cesta 33, 2000 Maribor, v višini
105.000,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo
najkasneje do vključno 31. 1. 2020, oziroma
z zapadlostjo na dan odpoklica upnika.
SV 422/2010
Ob-1960/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-422/2010, z dne 2. 3.
2010, je bila nepremičnina – podstrešje,
v izmeri 50,22 m2, v večstanovanjski hiši,
na naslovu Hradeckega cesta 46, Ljubljana,
stoječi na parc. št. 118/206, vl. št. 69, k.o.
2678 Golovec, last zastaviteljice Valerije
Kutnjak, Ljubljana, Hradeckega cesta 46,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
26. 10. 2005, z zemljiškoknjižnim dovolilom
z dne 13. 12. 2005, in z aneksom z dne
22. 11. 2007, vse sklenjeno s prodajalcem
Sašo Potiskom, Hradeckega cesta 46, Ljub
ljana, zastavljena v korist upnice Raiffeisen
banke d.d., Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor, matična št. 5706491000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 58.000,00 EUR
s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 341/2006
Os-7183/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2006/342 z dne
25. 10. 2006, je bil dne 7. 12. 2006 opravljen
v korist upnika Hippa d.o.o., Podreča 74,
Mavčiče, ki ga zastopa odvetnica mag. Mateja Likozar Rogelj iz Kranja proti dolžniku
Peru Brkiču, Ravne 2, Tržič, zaradi izterjave
8.497,31 € s pripadki, rubež nepremičnine,
to je trisobno stanovanje v pritličju enonadstropne večstanovanjske hiše, na naslovu
Ravne 2, Tržič, ki stoji na parc. št. 390/1 –
stavbišče, v izmeri 287 m2, vl. št. 32, k.o. Tržič, stanovanje meri skupno 100,12 m2 in obsega sobo, v izmeri 24,96 m2, sobo v izmeri
25,35 m2, sobo v izmeri 18,31 m2, kuhinjo
v izmeri 17,65 m2, shrambo v izmeri 3,98 m2,
WC v izmeri 2,05 m2 in predsobo v izmeri
7,82 m2, k stanovanju pa pripada tudi klet
v izmeri 2,62 m2, klet oziroma drvarnica v izmeri 5,12 m2 in lesena drvarnica v izmeri
3,23 m2, ter pravica uporabe skupnih delov
in naprav in skupnih prostorov stanovanjskega objekta ter sorazmerni del stavbišča, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo in katere lastnika
sta dolžnika Brkič Pero in porok Brkič Zoran
na temelju pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja z dne 15. 11. 2001, sklenjene s prodajalcem Bombažna predilnica in tkalnica
d.d. Predilniška cesta 16, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 10. 2009
In 342/2006
Os-7184/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št. In 2006/342
z dne 25. 10. 2006, je bil dne 7. 12. 2006
opravljen v korist upnika Hippa d.o.o., Pod
reča 74, Mavčiče, ki ga zastopa odvetnica
mag. Mateja Likozar Rogelj iz Kranja, proti
dolžniku Peru Brkiču, Ravne 2, Tržič, zaradi izterjave 10.505,74 € s pripadki, rubež
nepremičnine, to je trisobno stanovanje
v pritličju enonadstropne večstanovanjske
hiše, na naslovu Ravne 2, Tržič, ki stoji na
parc. št. 390/1 – stavbišče v izmeri 287 m2,
vl. št. 32, k.o. Tržič, stanovanje meri skupno 100,12 m2 in obsega sobo, v izmeri
24,96 m2, sobo v izmeri 25,35 m2, sobo v izmeri 18,31 m2, kuhinjo v izmeri 17,65 m2,
shrambo v izmeri 3,98 m2, WC v izmeri 2,05 m2 in predsobo v izmeri 7,82 m2,
k stanovanju pa pripada tudi klet v izmeri
2,62 m2, klet oziroma drvarnica v izmeri 5,12 m2 in lesena drvarnica v izmeri
3,23 m2, ter pravica uporabe skupnih delov
in naprav in skupnih prostorov stanovanjskega objekta ter sorazmerni del stavbišča,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo in katere
lastnika sta dolžnika Brkič Pero in porok
Brkič Zoran na temelju pogodbe o prodaji
in nakupu stanovanja z dne 15. 11. 2001,
sklenjene s prodajalcem Bombažna predilnica in tkalnica d.d., Predilniška cesta 16,
Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 10. 2009

In 1135/2004
Os-7141/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Mariboru, opr. št. In 2004/01135
z dne 6. 1. 2005, je bil dne 13. 4. 2004
opravljen rubež nepremičnine, ki obsega
poslovni prostor št. 2.1.01, v izmeri 177 m2,
v drugem nadstropju Trgovsko-poslovnega centra City Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, v vodilnem spisu, opr. št.
In 2003/00472 in velja za opravljanega tudi
v tej izvršilni zadevi v korist upnika City MB,
Družba za upravljanje in promet z nepremičninami d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5,
Maribor, ki ga zastopa Bogomir Kobal, odvetnik v Mariboru, zaradi izterjave 5.417,04
EUR s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 10. 2009
In 220/2004
Os-7142/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Mariboru, opr. št. In 2004/00220
z dne 7. 5. 2004, je bil dne 13. 4. 2004
opravljen rubež nepremičnine, ki obsega
poslovni prostor št. 2.1.01 v izmeri 177 m2,
v drugem nadstropju Trgovsko-poslovnega centra City Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, v vodilnem spisu opr. št.
In 2003/00472 in velja za opravljenega tudi
v tej izvršilni zadevi v korist upnika City MB,
Družba za upravljanje in promet z nepremičninami d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5,
Maribor, ki ga zastopa Bogomir Kobal, odvetnik v Mariboru, zaradi izterjave 5.228,68
EUR s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 10. 2009
VL 2009/146140
Os-1707/10
Izvršitelj Franc Pušenjak je dne 10. 2.
2010 ob 14.10 v izvršilni zadevi, opravilna številka VL 146140/2009, ki se vodi na
Okrajnem sodišču v Murski Soboti, upnika
Komunala d.o.o., Kopališka 2, Murska Sobota, ki ga zastopa odvetnica Tanja KoračinBohar, Slomškova 1, Murska Sobota, proti
dolžnici Györek Dušanki, Lendavska 45b,
Murska Sobota zaradi izterjave 2.005,12
EUR s pp, v navzočnosti dolžnika, opravila
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje št. 3, v 1.
nadstropju večstanovanjske stavbe, stoječe
na parc. št. 272, ki je vpisana pri vl. št. 3903,
k.o. Murska Sobota, identifikator stavbe
1975, na naslovu Lendavska 45b, Murska
Sobota, v skupni izmeri 64,92 m2.
Opravi se zaznamba navedenega rubeža
nepremičnine tudi v izvršilnih zadevah istega upnika in dolžnika, ki se vodijo na Okrajnem sodišču v Murski Soboti, pod opr. št.
In 339/2009, In 340/2009 in In 341/2009.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 17. 2. 2010
VL 161100/2009
Os-1660/10
Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi upnika Terca d.o.o. Šentrupert,
Šentrupert 124, Šentrupert, zoper dolžnika
Honey Moon, izposojanje svečanih oblek
Milica Gačeša s.p., Novi trg 1, Novo mesto, zaradi izterjave 1.611,01 EUR s pp,
na podlagi sklepa opr. št. VL 161100/2009

z dne 6. 11. 2009, po izvršitelju Janku Zorčiču dne 25. 1. 2010 zarubilo nepremičnino,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer
poslovni prostor št. 42, v stavbi št. 671,
v etaži C objekta Trgovsko poslovni center,
na naslovu Novi trg 1 v Novem mestu, ki se
nahaja v 1. nadstropju, v izmeri 28,68 m2 in
je last dolžnika.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 15. 2. 2010
In 176/2003
Os-1550/10
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Velenju pod opr. št. In 176/03 z dne 4. 11.
2003, ki je postal pravnomočen 3. 6. 2004
in rubežnega zapisnika izvršitelja Aleša Pečovnika, z dne 19. 12. 2003, je bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in
sicer 1/2 trisobnega stanovanja št. 5, v izmeri 82,14 m2 v I. nadstropju stanovanjske
stavbe Šlandrova c. 13, Velenje, last dolžnice Majde Konič, zarubljena v korist upnice
Adriatic, d.d., Koper, PE Celje, Lava 7, Celje, zaradi izterjave 1,925.166,50 SIT s pp,
sedaj 8.033,57 € s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 5. 2. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 7241/2009
Os-1667/10
Okrajno sodišče v Celju, je po okrajni
sodnici Ireni Peer, s sklepom z dne 9. 2.
2010, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na
predlog predlagatelja Pavlinc Edvarda,
Vojkova ulica 2, Celje, uvedlo postopek za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 15. 12. 1993,
št. 0403-S-36/1-2858/93, ki sta jo sklenila
Republika Slovenija, kot prodajalka in Srečko Krope, Vojkova 1, Celje, kot kupec, in
sicer za trisobno stanovanje št. 68, v izmeri
69,52 m2, v IX. nadstropju v stanovanjski
hiši, na naslovu Vojkova 1, Celje, sedaj nepremičnina ID. št. 68.E in 73.E, vpisano
v podvložek št. 1474/59, k.o. Medlog.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist osebe
Pavlinc Edvarda, Vojkova ulica 2, Celje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 11. 2. 2010
Dn 7509/2009
Os-1937/10
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog
predlagateljic Senije Metaj, Visoko 49b,
Visoko in Bernarde Beganovič Bremec,
Visoko 49b, ki ju zastopa notarka Polona

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pavlin Bohinc iz Šenčurja, oklicuje začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 5. 9. 1996,
sklenjene med Peko tovarna obutve d.d.,
Tržič in Simono Justin, Muzejska ul. 5, Tržič,
glede garsonjere št 9, v 3. etaži s shrambo
št. 9, v prvi etaži, označene z ident. št. 9.E,
vpisane v vl. št. 1115/9, k.o. Tržič. Vknjižba
lastninske pravice se zahteva v korist Senije
Metaj, roj. 20. 9. 1936, Visoko 49b, Visoko
in Bernarde Beganovič Bremec, roj. 16. 11.
1971, Visoko 49b, Visoko.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagteljev.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 26. 2. 2010

in Bratuž Tatjano, roj. Šporar in Bratuž Petrom, oba stanujoča Rožna dolina, c. VI/17,
Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 37.E, vpisano v podvl.
št. 5673/37, k.o. Trnovsko predmestje.
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

Dn 28620/2009
Os-1853/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Schubert Vande, Linhartova cesta 49, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, parc. št. 1391/6, vpisano v vl.
št. 1926, k.o. Bežigrad, dne 21. 1. 2010,
pod opr. št. Dn 28620/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Ridjić Nikolo, Fabijanijeva
ulica 25, Ljubljana (kot prodajalcem) in Schubert Vando, Linhartova c. 49, Ljubljana
(kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima
sedaj parc. št. 1391/6, vpisano v vl. št. 1926,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 2. 2010

Dn 17432/2009
Os-1934/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Gava Jelice, Steletova ul. 6, Ljubljana, ki
jo zastopa družba Otium d.o.o., Ulica Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino, stanovanje, št. 21,
na naslovu Steletova ulica 6, Ljubljana,
z ident. št. 21.E, podvl. št. 1363/21, k.o.
Štepanja vas, dne 11. 2. 2010, pod opr.
št. Dn 17432/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe št. 362-452/93,
z dne 21. 10. 1993, sklenjene med Republiko Slovenijo, ki jo zastopa predsednik
Stanovanjske komisije Republike Slovenije
Miha Kozinc (kot prodajalec), in Mušič Emina in Mušič Zarif, Steletova 6, Ljubljana (kot
kupec), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 21.E, vpisano v podvl. št. 1363/21, k.o.
Štepanja vas.
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 25. 2. 2010

Dn 19898/2009
Os-1859/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Bratuž Petra, Gradišče nad Pijavo gorico
237, Škofljica, ki ga zastopa notar Uroš
Kos, Cigaletova ulica 7, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 37 v 2. nadstropju, na naslovu Riharjeva ulica 28, Ljubljana, z ident.
št. 37.E, vpisano v podvl. št. 5673/37, k.o.
Trnovsko predmestje, dne 22. 1. 2010,
pod opr. št. Dn 19898/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupne pogodbe št. VS-2/II-10 z dne
6. 6. 1973, sklenjene med Gradbenim podjetjem »Tehnika«, Vošnjakova 8, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Bratuž Tatjano, roj.
Šporar in Bratuž Petrom, oba stanujoča
Rožna dolina, c. VI/17, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 37.E, vpisano v podvl. št. 5673/37, k.o.
Trnovsko predmestje,
– dodatka h kupni pogodbi št. VS-2/II-10
z dne 6. 6. 1973 z dne 10. 8. 1973, sklenjenega med Gradbenim podjetjem »Tehnika«,
Vošnjakova 8, Ljubljana (kot prodajalcem)

Dn 17205/2009
Os-1935/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Šušteršič Jakoba, Podvrh 39, Zabukovje,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino stanovanje št. 14, na naslovu
Clevelandska ulica 47, Ljubljana, z ident.
št. 14.E, vpisana v podvl. št. 389/14, k.o.
Nove Jarše, dne 17. 2. 2010, pod opr. št.
Dn 17205/2009, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe št. MS 12/2
329/80-B, z dne 11. 11. 1980, sklenjene
med Gradbenim industrijskim podjetjem
Gradis, TOZD GE Celje, XIV. divizije 8, Celje, katerega zastopa Staninvest Ljubljana,
TOZD Inženiring, Kersnikova 6, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Mandič Ivanom in Stefanovič Milico, oba stanujoča Proletarska 2,
Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 14.E, vpisano v podvl.
št. 389/14, 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 zgo-
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raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 2010
Dn 17470/2009
Os-1936/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Zakrajšek Elizabete, Šolska ulica 5, Velike Lašče, ki jo zastopa odvetnica Nataša
Čeč Gruden, Prešernova 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice, vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine in vpisa služnosti
stanovanja, za nepremičnino, stanovanje,
št. 26, v 5. etaži, na naslovu Ziherlova
ulica 39, Ljubljana, z ident. št. 25.E, vpisana v podvl. št. 6531/25, k.o. Trnovsko
predmestje, dne 11. 2. 2010, pod opr. št.
Dn 17470/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 298/81, z dne 13. 10.
1981, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Ljubljana Vič Rudnik,
Trg MDB 14, Ljubljana, Zavodom za urejanje stavbnih zemljišč Vič, Tomažičeva 10,
Ljubljana (kot prodajalca) in Oven Aljozem,
Postojnska 11, Ljubljana ter Oven Jožico,
Tržaška 69, Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 25.E, vpisano v podvl. št. 6531/25, k.o. Trnovsko
predmestje,
– dodatka št. 1, k pogodbi št 298, z dne
13. 10. 1981, o vključitvi v gradnjo stanovanjskega objekta »D« ob Ziherlovi ulici
v soseski VS-1 Trnovo, z dne 13. 10. 1981,
sklenjenega med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Ljubljana Vič Rudnik, Trg
MDB 14, Ljubljana, Zavodom za urejanje
stavbnih zemljišč Vič, Tomažičeva 10, Ljub
ljana (kot prodajalca) in Oven Aljozem,
Postojnska 11, Ljubljana ter Oven Jožico,
Tržaška 69, Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 25.E, vpisano v podvl. št. 6531/25, k.o. Trnovsko
predmestje,
– dodatka št. 2/412-118/82-M.G, pogodbi
št 298/81, z dne 13. 10. 1981, o vključitvi
v gradnjo stanovanjskega objekta »D« ob
Ziherlovi ulici v soseski VS-1 Trnovo, z dne
1. 12. 1982, sklenjenega med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Ljubljana Vič
Rudnik, Trg MDB 14, Ljubljana, Zavodom
za urejanje stavbnih zemljišč Vič, Tomažičeva 10, Ljubljana (kot prodajalca) in Oven
Aljozem, Postojnska 11, Ljubljana ter Oven
Jožico, Tržaška 69, Ljubljana (kot kupca), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 25.E,
vpisano v podvl. št. 6531/25, k.o. Trnovsko
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 2010
Dn 36540/2009
Os-1966/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Knežević Radosava, Tržaška cesta 55a, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
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nepremičnino, stanovanje, št. 23, v 3. nadstropju (5. etaži) s shrambo št. 23, v kleti
(1. etaža), na naslovu Tržaška cesta 55/a,
Ljubljana, z ident. št. 109.E, vpisano v podvl. št. 4766/24, k.o. Vič, dne 22. 1. 2010,
pod opr. št. Dn 36540/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe iz leta 1967,
sklenjene med GP Tehnograd, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Borstnar Vinkom, Golo brdo
49, Medvode (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 109.E, vpisano
v podvl. št. 4766/24, 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 24. 2. 2010
Dn 945/2010
Os-1967/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Sintije Hafner Petrovski, Puhova 13, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, garažo št. 52, v 2. kleti v Ljub
ljani, ident. št. 52.E, v podvl. št. 1434/52,
k.o. Brinje I, dne 20. 1. 2010, pod opr. št.
Dn 945/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe št. 123/80 z dne 4. 12.
1980, sklenjene med DO Giposs Inženiring
Ljubljana (kot prodajalcem) in Mahkovec
Darkom, Glinškova ploščad 2, Ljubljana, za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 52.E,
v podvl. št. 1434/52, k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 2010
Dn 16471/2009
Os-1968/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Potočnik Ivana, Kvedrova cesta 5, Ljubljana, ki
ga zastopa Urban d.o.o., Omejčeva ulica 5,
Ljubljana Šentvid, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo v 1. etaži, ob
Ulici Gradnikove brigade v Ljubljani, z ident.
št. 36.E, podvl. št. 386/36, k.o. Nove Jarše,
dne 10. 2. 2010, pod opr. št. Dn 16471/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže z dne 19. 3.
1970, sklenjene med Gradbenim industrijskim podjetjem »Gradis«, Korytkova ulica
2, Ljubljana (kot prodajalcem) in Rakun
Francem, Linhartova 94, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 36.E, vpisano v podvl. št. 386/36, k.o.
Nove Jarše,
– kupoprodajne pogodbe z dne 27. 2.
1998, sklenjene med Rakun Francem, Trzin
Za hribom 11b, Mengeš (kot prodajalcem)
in Potočnik Ivanom, Kvedrova 5, Ljubljana

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 36.E, vpisano v podvl. št. 386/36,
k.o. 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 24. 2. 2010

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 Mariboru
dne 17. 2. 2010

Dn 17573/09
Os-1808/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mitje
Strmšnika, stanujočega Mariborska cesta
1, Selnica ob Dravi, ki ga zastopa odvetnik Nenad Zečević iz Maribora, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini parc.
št. 316/1, pripisani vl. št. 210, k.o. Spodnja
Selnica, pod opr. št. Dn 17573/2009 dne
25. 1. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe opr. št. SV 623/2005
z dne 11. 5. 2005, sklenjene med prodajalcema Marijo Nožinič, roj. 28. 4. 1931,
stanujočo v Mariboru, Trg Dušana Kvedra
10 in Alojzem Potočnikom, roj. 15. 6. 1935,
stanujočim King Goerge Hwy, Surrey, BC,
Kanada in kupcem Mitjo Strmšnikom, roj.
14. 5. 1981, stanujočim Selnica ob Dravi,
Mariborska cesta 1, s katero sta prodajalca
kupcu prodala nepremičnino parc. št. 316/1,
pripisano vl. št. 210, k.o. Spodnja Selnica in
na njej dovolila vknjižbo lastninske pravice
na ime kupca.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 2. 2010

VL 24413/2009
Os-1625/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria,
proti dolžniku Nikši Franiću, Središka ulica
16, Ljubljana, zaradi izterjave 789,40 EUR,
sklenilo:
dolžniku Nikši Franiću, Središka ulica 16,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Mitja Bartenejev, Kotnikova 29, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2009

Dn 1528/2010
Os-1809/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Nebojše Vukotića, stanujočega Panonska ulica 34, Gornja Radgona, ki ga zastopa Idila
nepremičnine, Damijan Kokol s.p., Partizanska cesta 24, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani
podv. št. 2904/16, k.o. Studenci, pod opr.
št. Dn 1528/2010, dne 17. 2. 2010 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 2357/9 z dne 10. 9. 1992 in aneksa
k tej pogodbi z dne 6. 7. 1999, sklenjene
na osnovi določil Stanovanjskega zakona
– SZ med prodajalko Občino Maribor, ki jo
je zastopal predsednik Izvršnega sveta Anton Rous in kupcem Zvonkom Mauričem,
EMŠO: 2303961500362, stanujočim Besednjakova ulica 3, Maribor, s katero je prodajalka kupcu prodala stanovanje št. 16, v II.
nadstropju stanovanjske hiše Besednjakova
ulica 3, Maribor, stoječe na parc. št. 2242/1,
k.o. Studenci in na njem dovolila vknjižbo
etažne lastninske pravice v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih

VL 132252/2009
Os-1627/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Željku
Slijepčeviću, Tovarniška cesta 10, Slovenske Konjice, ki ga zastopa odv. Dragan Dmitrovič, Kotnikova ulica 30, Ljubljana, zaradi
izterjave 98,34 EUR, sklenilo:
dolžniku Željku Slijepčeviću, Tovarniška
cesta 10, Slovenske Konjice, 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.
Dragan Dmitrovič, Kotnikova ulica 30, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 1. 2010
I P 1219/2009
Os-1628/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Martini Colnar v pravdni zadevi tožeče
stranke Lesnina d.d., Cesta na Bokalce 40,
Ljubljana, ki jo zastopa Majda Kmet, odvetnica v Ljubljani, proti toženi stranki Alisi Adrovič, neznan naslov, prej Krtina 50a,
Domžale, zaradi plačila 56,29 EUR s pp,
dne 4. 2. 2010 sklenilo:
toženi stranki Alisi Adrovič, neznanega
prebivališča, se postavlja začasni zastopnik, odvetnik Marjan Jesenko, Kolodvor-
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ska 14a, Ljubljana, ki bo zastopal toženo
stranko v tem postopku zaradi plačila 56,29
EUR s pripadki.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika, toženo stranko pa
bo zastopal od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2010
I P 19/2009
Os-8136/09
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožno sodnici - svetnici mariji Terboča - Zalta,
v pravdni zadevi tožeče stranke: 1. ml. Larisa Čeh Brdnik, ki jo v tem postopku zastopa
skrbnica za posebni primer Silva Pulić, stan.
Prvomajska 6, Slovenska Bistrica, sicer jo
zastopa zakonita zastopnica Lili Brdnik, obe
stan. Tomšičeva 42, Slovenska Bistrica, ki jo
zastopa Vladislav Kitek, odvetnik v Slovenski
Bistrici, zoper toženo stranko: 1. neznane dediče po pokojnem Halilo Haxhoviq, nazadnje
stan. Ulica D. Vukovića, Peč, Srbija in 2. Lili
Brdnik, stan. Tomšičeva 42, Slovenska Bistrica, ki jo zastopa Vladislav Kitek, odvetnik
v Slovenski Bistrici, zaradi izpodbijanja očetovstva, na podlagi določil 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP) sklenilo: prvotoženi stranki, neznani dediči po pokojnem
Halilo Haxhoviq, nazadnje stan. Ulica D. Vukovića, Peč, Srbija, se kot začasni zastopnik
postavi Frančiška Anželj, odvetnica v Mariboru. Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko dokler dediči po njem ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 11. 2009
N 1/2010
Os-1629/10
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni
zadevi predlagatelja MD 3000, nepremičnine d.o.o., Letališka cesta 5, 1000 Ljub
ljana, ki ga zastopa Ivan Ravbar, odvetnik
v Sežani in nasprotnih udeležencev: 1. Ivan
Švara, neznanega bivališča (Avstralija) in
2. Danica Švara, neznanega bivališča, Trst
(Italija), zaradi razdelitve solastnega premoženja, po predlogu predlagatelja, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o nepravdnem postopku nasprotnima udeležencema postavilo začasnega zastopnika,
in sicer odvetnico Lenčko Žefran iz Sežane,
Kraška ulica 6, ki bo nasprotna udeleženca
v tem postopku zastopala vse do takrat, dokler nasprotna udeleženca ali njun pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 10. 2. 2010
P 158/2009
Os-1656/10
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke: Boris Kosič, Pliskovica 80, 6221 Dutovlje, ki jo zastopa odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane zoper toženo
stranko: 1. Antonija Šuc, Pliskovica 76, 6221
Dutovlje, sedaj neznanega bivališča, 2. Andrej Šuc, Pliskovica 76, 6221 Dutovlje, sedaj neznanega bivališča in 3. Karel Rebec,
Pliskovica 27, 6221 Dutovlje, sedaj neznanega bivališča, zaradi pridobitve lastninske
pravice s priposestvovanjem (pcto. 5.000,00
EUR) po predlogu tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika tožencem,

na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem
postopku toženi stranki: 1. Antoniji Šuc, Pliskovica 76, 6221 Dutovlje, sedaj neznanega
bivališča, 2. Andreju Šucu, Pliskovica 76,
6221 Dutovlje, sedaj neznanega bivališča
in 3. Karlu Rebcu, Pliskovica 27, 6221 Dutovlje, sedaj neznanega bivališča s sklepom z dne 5. 2. 2010 postavilo začasnega
zastopnika, in sicer odvetnico Majdo Škrlj,
Kosovelova 4/b, 6210 Sežana, ki bo tožence v tem postopku zastopala vse do takrat,
dokler toženci ali njihov pooblaščenec ne
nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 11. 2. 2010

Oklici dedičem
D 202/2009
Os-8453/09
Pri Okrajnem sodišču v Kamniku je v teku
zapuščinski postopek po pok. Đurđa Čačić,
rojena Juvan, dne 15. 4. 1925, nazadnje
stanujoči Klaićeva 1, Zagreb in umrli 15. 8.
1982 v Zagrebu.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva tiste, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, 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 Kamniku
dne 18. 12. 2009
D 277/2009
Os-8454/09
Pri Okrajnem sodišču v Kamniku je
v teku zapuščinski postopek po pok. Juvan
Josipu, rojenem, dne 9. 2. 1942, nazadnje
stanujočem Vinogradski put 14, Prigorje Brdovačko, Hrvaška in umrlem 26. 2. 1988
v Šibicah.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva tiste, ki mislijo, da imajo
pravice do dediščine, 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 Kamniku
dne 21. 12. 2009
D 109/2009
Os-8505/09
Pred Okrajnim sodiščem v Kamniku je
v teku zapuščinski postopek po pok. Angeli
Jazbinšek, rojeni Lukan, dne 16. 2. 1924,
nazadnje stanujoči Jakšičeva 3, Zagreb, Hrvaška in umrli 5. 12. 1997. Kot zakoniti dediči pridejo v poštev dediči tretjega dednega
reda, in sicer dedi in babice zapustnika oziroma v primeru, da so ti že pokojni, njihovi
potomci (tete in strici, bratranci in sestrične
oziroma nadaljnji potomci teh oseb).
Sodišče poziva vse osebe, ki so v zgoraj
navedenem sorodstvenem razmerju z zapustnico oziroma tudi vse druge osebe, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica. Po poteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 22. 12. 2009
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I D 1621/2009
Os-1742/10
V zapuščinski zadevi po pokojni Gregoriji
Giovannini, roj. Porro, roj. 14. 3. 1915, umrli
27. 9. 2004 v Trstu, Italija, nazadnje stanujoči na naslovu Via P. Zorutti, Trst, Italija, je
naslovno sodišče odredilo oklic.
Pokojna ni napravila oporoke. Po njej
nastopi zakonito dedovanje. Zapustnica
je bila samska brez potomcev, starša sta
umrla pred njo. Imela je dve sestri in enega
brata. Prva sestra Ana Grbec je pokojna in
je zapustila dve hčeri, Ano in Marijo, katerih priimkov in naslovov sodišče ne pozna,
znano je edino to, da živita v Kanadi. Druga
sestra Ivana Ivančič je prav tako pokojna,
zapustila je eno hčer, ki živi nekje v Italiji,
preostali podatki niso znani. Zapustničin
brat Ivan Ivančič je prav tako pokojen in
je zapustil sina in hčer. Njuni podatki niso
znani, znano pa je, da sta pokojna in po
njima obstojita zapustničin nečak Josip
Ivančič, roj. 11. 5. 1942, Podujeva 2, Pula,
Hrvaška in nečakinja Marija Vlakančić, Medovičeva 17, Novo naselje Krnjevo, Rijeka,
Hrvaška.
Sodišče poziva vse zapustničine morebitne dediče, da v roku 1 leta od objave tega
oklica sodišču priglasijo svoje pravice do
zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 2. 2010

Oklici pogrešanih
N 13/2009
Os-1657/10
Ovsec Frančišek, sin Ane in Jakoba, roj.
3. 10. 1898 v Podložu, je pogrešan.
Skrbništvo za posebni primer bo za pogrešanega opravljal Avsec Bojan, roj. 26. 7.
1956, Podlož 13, Stari trg pri Ložu.
Sodišče poziva pogrešanca, da se oglasi
in tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču v treh mesecih
po objavi tega oklica z opozorilom, da bo
po poteku roka pogrešanega razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 29. 1. 2010
N 35/2009
Os-8628/09
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici po okrajni
sodnici mag. Mirjani Reberc v nepravdnem
postopku predlagatelja Romana Štumfa, Jelšane 28, 6254 Jelšane, ki ga zastopa odvetnik Janez Starman iz Kopra, po predlogu
za razglasitev za mrtvega Rudolfa (Matijo)
Štumfa, rojenega 18. 4. 1903, očetu Matiji
in materi Rozaliji v Jelšanah, nazadnje neznanega bivališča v Argentini, prej Jelšane
28, o katerem ni bilo v zadnjih petih letih
nobenega poročila in je glede na datum
njegovega rojstva verjetno, da ni več živ,
vendar listinskega dokaza o njegovi smrti
ni, poziva vse, ki vedo kaj povedati o življenju ali smrti pogrešanega Rudolfa (Matije)
Štumfa, da v roku 3 mesecev od objave
tega oklica to sporočijo sodišču ali skrbnici za poseben primer Ljubici Uljan, Zabiče
30b, 6250 Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče
po izteku navedenega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 4. 1. 2010
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Kolektivni delovni spori
Kd 53/2010
Os-1828/10
Delovno sodišče v Celju na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o delovnih
i socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04 –
ZDSS-1) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor
med predlagateljem Darjo Fišer, Šercerjeva
cesta 1, Velenje, in nasprotnim udeležencem Varstveno delovni center Saša, Kidričeva 19A, Velenje, zaradi zakonitosti volitev
v Svet zavoda.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju,
o katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.
Poravnalni narok in 1. narok za glavno
obravnavo razpisan za dne 11. 3. 2010 ob
8.30, v sobi št. I. Delovnega sodišča v Celju,
Gregorčičeva 6, Celje, se prekliče in preloži na dne 25. 3. 2010 ob 8.30, v sobi št. I.
Delovnega sodišča v Celju, Gregorčičeva
6, Celje.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na sodni deski tega sodišča, dne 23. 2.
2010.
Delovno sodišče v Celju
dne 23. 2. 2010

Sodni preizkusi
menjalnih razmerij
Ng 54/2008
Os-1827/10
Okrožno sodišče v Ljubljani obvešča, da
se pod opr. št. Ng 54/2008 po okrožni sodnici – svetnici Jelki Rozman vodi nepravdni gospodarski postopek za sodni preizkus
menjalnega razmerja – odločitev primerne
odpravnine po predlogu predlagatelja Borisa Aleksandrova, Zavrh, pod Šmarno goro
10D, 1133 Ljubljana – Tacen, delničarja
družbe Avtotehna, zastopanje, trgovina, izvoz – uvoz, servis in proizvodnja d.d., Ljub
ljana, saj po mnenju predlagatelja odpravnina, v višini 111,95 EUR za eno delnico,
določena na skupščini družbe Avtotehna,
zastopanje, trgovina, izvoz – uvoz, servis
in proizvodnja d.d., Ljubljana, dne 20. 5.
2008, ni primerna. Izstopajoči delničarji gospodarske družbe Avtotehna, zastopanje,
trgovina, izvoz – uvoz, servis in proizvodnja
d.d., Ljubljana, ki izpolnjujejo pogoje in 1.
alinee tretjega odstavka 605. člena Zakona
o gospodarskih družbah-1, lahko v enem
mesecu od objave obvestila o vložitvi tega
predloga vložijo svoje predloge za določitev
primerne odpravnine. Po poteku tega roka
takšnega predloga ni dopustno vložiti.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2010
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Baloh Andreja, Viševek 4, Stari trg pri
Ložu, zavarovalno polico, št. 50500045391.
gnk-311086
Brecl Karmen, Prekopa 3, Vransko,
zavarovalno polico, št. 1017822, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gni-311138
Čuk Vladimir, Kokarje 19, Nazarje,
zavarovalno polico, št. POL – 01000027143, izdala zavarovalnica Moja
naložba. gnw-311124
Germauc Sabina, Zg. Duplek 107/b,
Spodnji Duplek, zavarovalno polico, št. 105
77 31, izdala zavarovalnica KD Fond polica
Slovenika. gnz-311096
Povše Damjan, Gorenji Leskovec 16,
Blanca, zavarovalno polico, št. 1056648,
izdala zavarovalnica Slovenica Življenje.
gnq-311080
Štajner Matjaž, Zavodje 1/b, Šoštanj,
zavarovalno polico, št. 41601002228, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnh-311139
Trinet, d.o.o., Ljubljana, Leskoškova
cesta 12, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 40301000793, izdala zavarovalnica
Slovenica Življenje. gnd-311143

Spričevala preklicujejo
Ban Denis, Gradnikova cesta 89, Radovljica, spričevalo 3., 4. letnika in o zaključnem izpitu, Srednje šole Jesenice, izdano
leta 1999, 2000 in 2001. gnm-311109
Bertoncelj Tina, Prvomajska 2, Litija,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Ljubljana, izdano leta 1994, izdano na
ime Holešek Tina. gnb-311095
Bizjak Anja, Ohonica 7, Vrhnika,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2008. gnu-311101
Brolih Tjaša, Drenov grič 133, Vrhnika,
spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazija Ljubljana, izdano leta
2009. gnl-311110
Fejzić Adna, Naselje na Šahtu 15,
Kisovec, maturitetno spričevalo Gimnazije
Trbovlje, izdano leta 2003. gnd-311168
Ferenac Deborah, Opatje selo 80, Miren,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
od 1. do 3. letnika Srednje trgovske in
ekonomske šole v Novi Gorici. gno-311132
Flerin Eva, Karantanska cesta 1,
Domžale, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano
leta 2009. gnj-311112
Fridrih Sabina, Dutovlje 197, Dutovlje,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole
Srečko Kosovel v Sežani, izdano leta 1996
in 1997. gnr-311158
Golob Andrej, Cankarjeva ulica 18,
Domžale, spričevalo 3. letnika Srednje
strojne šole v Ljubljani, izdano leta 2007.
gnd-311118
Gorjanc Jure, Ljubljanska cesta 26/a,
Celje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Celje
Center, izdano leta 2006. gnb-311120

Habjan Stanko, Orlova 11, Ljubljana,
zaključno spričevalo Srednje strojne šole v
Ljubljani. gnp-311156
Halilović Sabina, Željne 11, Kočevje,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje trgovske
šole Kočevje, izdano leta 2004 in 2005.
gny-311122
Hartman Mojca, Žirovnica 34, Žirovnica,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske
šole. gnh-311093
Jeram Mojca, Sestranska vas 16, Gorenja
vas, diplomo Srednje šole za gostinstvo in
turizem Ljubljana, št. 442, izdana leta 1986
– smer natakar. gne-311067
Kajišić Ines, Jurčkova cesta 148,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 2009. gnk-311161
Kajtna Taja, Trg Pohorskega bataljona
23, Kisovec, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje šole za farmacijo, izdano leta 2006,
2007 in 2008. gns-311128
Kastelic Jerca, Podsmreka 2/c, Dobrova,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika v Ljubljani, izdano leta 2009.
gnt-311127
Kastelic Kaja, Štefana Kovača 2,
Murska Sobota, indeks, št. G1000810,
izdala Fakulteta za gradbeništvo Maribor.
gns-311157
Klobučar Davorin, Ratež 60, Brusnice,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Novo mesto, št. 2198,
izdano leta 1997. gnv-311125
Kovačič Dušan, Šentvid pri Stični 51,
Šentvid pri Stični, spričevalo Srednje
lesarske šole v Ljubljani, št. 11-201, izdano
leta 1986. gnw-311174
Kovačič Matej, Staje 9, Ig, spričevalo o
končani OŠ Ig. gng-311165
Leben Dejan, Polje, cesta XXII/21,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Ekonomske
šole v Ljubljani. gnx-311073
Lemezović Alma, Trg revolucije 4,
Trbovlje, spričevalo 4. letnika Srednje šole
Zagorje, izdano leta 2001, izdano na ime
Hasanović Alma. gnf-311141
Lužnik Maruša, Klunova ulica 16,
Ljubljana, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje šole za Farmacijo, kozmetiko in
zdravstvo Ljubljana, izdano leta 2006, 2007
in 2008. gnk-311111
Lužnik Maruša, Klunova ulica 16,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
Ljubljana, izdano leta 2009. gnf-311116
Mahne Marjan, Vrbica 12, Ilirska Bistrica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarske in prometne šole Koper, izdano
leta 1991. gnc-311094
Marič Tina, Šmarska cesta 52, Koper
– Capodistria, spričevalo 4. letnika SEPŠ
Koper, izdano leta 2007. gnj-311137
Markež Aleksandra, Janežovski vrh 41/b,
Destrnik, spričevalo 1. letnika Ekonomske
šole Ptuj. gnn-311133
Markež Aleksandra, Janežovski vrh 41/b,
Destrnik, spričevalo 2. letnika Ekonomske
šole Ptuj. gnm-311134
Markež Aleksandra, Janežovski vrh 41/b,
Destrnik, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole Ptuj. gnl-311135

Markež Aleksandra, Janežovski vrh 41/b,
Destrnik, spričevalo 4. letnika Ekonomske
šole Ptuj. gnk-311136
Maver Dejan, Češnjice pri Zagradcu 19,
Zagradec, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Josipa Jurčiča – ekonomski tehnik, izdano
leta 2007. gnw-311074
Melin Matej, Radovci 50, Grad, spričevalo
o zaključnem izpitu SPTŠ Murska Sobota,
izdano leta 2005. gno-311082
Meljo Polona, Ulica Hermana Potočnik
27, Ljubljana, obvestilo o uspehu pri poklicni
maturi – II del, izdano pri ZARIS (Zavod
za razvoj, izobraževanje in svetovanje
Ljubljana), leta 2006. gng-311065
Mršič Blaženka, Jamska 10, Postojna,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole
v Postojni, izdano leta 2009. gny-311172
Musić Emil, Pod trn 4, Velike
Lašče, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Izobraževalnega zavoda Cene Štupar v
Ljubljani. gnc-311173
Nežmah Petra, Cerovec pod Bočem 24a,
Rogaška Slatina, spričevalo 8. razreda OŠ
Borisa Kidriča Rogaška Slatina, izdano leta
1987. gnb-311099
Omahen Vesna, Mala vas 2/a, Grosuplje,
spričevalo 1. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano
leta 1991, izdano na ime Tomažin Vesna.
gnt-311077
Pečavar Dušan, Bratovševa ploščad 7,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije pedagoške smeri Ljubljana, št.
21/H, izdano leta 1980. gnf-311066
Peterca Darja, Polje c. XII/4, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2006.
gne-311092
Petrović Dragan, Njegoševa 6, Ljubljana,
spričevalo 5. letnika Srednje šole tehničnih
strok Šiška, izdano leta 2006. gnf-311166
Pezdirc Blaž, Ulica borcev za severno
mejo 46, Ljubljana, spričevalo 3. letnika
Srednje šole za elektrotehniko in
računalništvo v Ljubljani, izdano leta 2008.
gnj-311162
Pišlar Blažka, Pot na Koče 2, Škofja Loka,
spričevalo 1. letnika Tehniške gimnazije
Ljubljana, izdano leta 2009. gnz-311121
Plevel Gašper, Tunjice 33, Kamnik,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo Ljubljana,
izdano leta 2008. gnn-311058
Popović Brankica, Gradišče 13a,
Vrhnika, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 2006. gnb-311170
Rozman Marija, Olševek 72, Preddvor,
spričevalo SMIKŠ, izdano leta 2000, izdano
na ime Bakovnik Marija. gng-311140
Rus Jasmina, Trata VII 16, Kočevje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Kočevje,
izdano leta 2000. gnz-311171
Skitek Nina, Bolkova 3/a, Radomlje,
spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega centra
Rudolfa Maistra Kamnik – gimnazija, izdano
leta 1998 in 1999. gnq-311130
Skorič Mojca, Zajelše 16, Dol pri Ljubljani,
maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane v
Ljubljani, izdano leta 1978, izdano na ime
Osojnik Mojca. gnj-311062
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Stražišnik Matej, Remšnik 48, Podvelka,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
elektro-računalniške šole Maribor, izdano
leta 1999. gnx-311098
Stritar Vito, Jeze 9, Šmartno pri Litiji,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
2001, 2002, 2003. gnl-311160
Šinkec Lea, Levstikova ulica 20,
Moravske Toplice, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje poklicne šole Murska Sobota –
konfekcionarni tehnik, izdano leta 1999.
gnj-311087
Taraniš Edina, Šegova ulica 7, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Novo mesto, izdano leta 2003. gnt-311152
Tori Sabina, Cesta Dušana Kvedra 28,
Litija, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole
tiska in papirja, izdano leta 1995, 1996,
izdano na ime Vajdič Sabina. gns-311178
Tori Sabina, Cesta Dušana Kvedar 28,
Litija, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tiska in papirja v Ljubljani, izdano
leta 1996, izdano na ime Vajdič Sabina.
gnr-311179
Ušen Rok, Rakovlje 18, Braslovče,
spričevalo 3. in 4. letnika Šolskega centra
v Celju – Splošna in strokovna gimnazija,
izdano leta 2004 in 2005. gnr-311129
Varl Dejan, Hrušica 121, Hrušica,
spričevalo 3. letnika Strojno tehnične šole
Jesenice. gng-311115
Vasić Koštana, Pokopališka ulica 16,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Prežihov
Voranc Ljubljana, izdano na ime Avdić
Koštana. gnb-311145
Veršič Sergej, Z. Miloša 20, Izola – Isola,
spričevalo o zaključnem izpitu SGTŠ Izola,
izdano leta 1995. gni-311113
Vozel Janez, Kolonija 1. maja 31, Trbovlje,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 2000 in 2001. gnt-311102

Drugo preklicujejo
Amidžić Almir, Prijateljeva 16/A, Celje,
certifikata številka IZO-07/1183, opravljeno
28. 6. 2007. gnv-311100
Arih Ilona, Lončarska steza 8/a, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnm-311084
Atanasković Aleksandra, Drejčetova pot
29, Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
G1006603, Univerze v Mariboru, Fakultete
za gradbeništvo. gny-311072
Bragato Slavica, XXX. divizije 78, Solkan,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
št. 58, izdano leta 1982 pri Ministrstvu za
šolstvo in šport. gnp-311081
Brkinjač Jure, Smrjene 105a, Škofljica,
študentsko izkaznico, št. 21060070, izdala
Fakulteta za družbene vede v Ljubljani.
gnm-311159
Bubnič Ivan s.p., Obrov 61/b, Obrov,
licen, št. 008054, za vozilo z reg. št. LJ F873Y. gnx-311148
Bubnič Ivan s.p., Obrov 61/b, Obrov,
licenco, št. 008054, za vozilo z reg. št. KP
F9-669. gnw-311149
Bušič Tomislav, Liminjanska cesta 93,
Portorož – Portorose, pooblastilo za požarno
varnost, št. AA000533. gnl-311085
Canovas Acosta Juan Francisco, Cesta
27 aprila 27, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 19500607, izdala Univerza v Ljubljani.
gnn-311108
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Cej Andraž, Ulica na Lokvi 26, Šempeter
pri Gorici, študentsko izkaznico, št.
63020018, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko. gne-311117
Cvelbar Tina, Podulce 4, Raka,
študentsko izkaznico, št. 09995640,
izdala Fakulteta za pomorstvo in promet v
Portorožu. gns-311078
Čakš Nastja, Preložnikova ulica 16,
Vojnik, študentsko izkaznico, št. 19502710,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnq-311055
Černigoja Tina, Gregorčičeva 9, Logatec,
študentsko izkaznico, št. 68080444.
gnt-311177
Dolenc Peter, Podhom 3, Zgornje
Gorje, študentsko izkaznico, št. 19467682,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gns-311153
Dolšak Boštjan, Križni Vrh 42, Slovenska
Bistrica, službeno izkaznico, št. 1868, izdana
4. 5. 2005, izdana pri MORS. gnh-311064
F & A Transport, Golica 2, Selca,
dovolilnice št. 661399, za državo Ukrajina,
tranzit, oznaka države 804/03. gns-311103
Geisler Lisa marie, Cesta 27. aprila
31, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
70071305, izdala Fakulteta za družbene
vede v Ljubljani. gnq-311155
Jagodič Gregor, Brnica 3, Hrastnik,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500016099000, izdajatelj Cetis Celje,
leta 2008. gnz-311146
Jankovič Nikolaj s.p., Bedenj 15, Adlešiči,
licenco, št. 007466, za vozilo MAN 26.463 z
reg. št. NM N6-820. gnu-311126
Jenko Marija, Adergas 8, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 19436097,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnr-311154
Košmrl Aleksander, Vrhnika pri Ložu 44,
Stari trg pri Ložu, dijaško izkaznico, izdala
SŠIS Šiška. gnx-311123
Kunaver Klemen, Grintovška ulica
24, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
20030271, izdala Pravna fakulteta Ljubljana.
gnc-311119
Kunčič Hana, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 11090428,
izdala Zdravstvena fakulteta v Ljubljani.
gno-311107
Kvartuh Vinko, Slape 22, Ljubljana,
službeno izkaznico, št. 101471, izdana pri
MNZ – Zasebno varovanje. gnq-311105
Kvartuh Vinko, Slape 22, Ljubljana,
službeno izkaznico, št. 101471-1 izdana pri
MNZ – varnostni manager. gnp-311106
Lukanović Nina, Cesta na Barju
56/c, Škofljica, študentsko izkaznico, št.
41020225, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnz-311071
Mervar Teja, Ulica Slavka Gruma 62,
Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 82,
izdala Fakulteta za socialno delo Ljubljana.
gnh-311089
Mihalič Andrej, Ponova vas 10/a,
Grosuplje, dijaško izkaznico, izdala SŠTŠ
Šiška. gno-311061
Milharčič Kim, Litijska cesta 121/a,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gnn-311083
Mlakar Gregor, Ljubljanska cesta
44, Domžale, študentsko izkaznico, št.
63040267, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko Ljubljana. gnb-311070
Nadumce gradbeništvo d.o.o., Dunajska
224, Ljubljana, delovnega dovoljenja na
ime Alomerović Izo, številka dovoljenja

99289836165, izdal Zavod za zaposlovanje
RS dne 9. 7. 2009. gng-311090
Nadumce gradbeništvo d.o.o., Dunajska
224, Ljubljana, delovnega dovoljenja na
ime Šaćirović Safedin, številka dovoljenja
99289835729, izdal Zavod za zaposlovanje
RS dne 2. 7. 2009. gnf-311091
Nakić Kristjan, Celovška 287, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdal Šolski center za
pošto, ekonomijo in telekomunikacije v
Ljubljani. gni-311163
Omerašević Zenir, IX. korpusa 1, Idrija,
certifikat NPK, št 446. gnd-311068
PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50,
Ljubljana-Petrol, štampiljko z napisom
PETROL 5 Petrol maloprodaja Slovenija
Maloprodaja naftnih derivatov, d.o.o. 1000
Ljubljana, Dunajska 50. gny-311147
Planovšek Robert s.p., Šmartno ob
Dreti 1, Šmartno ob Dreti, izvod licence,
št. 009244/001, izdano 11. 6. 2008 z
veljavnostjo do 17. 7. 2013, serijska št.
0030907. gnm-311059
Planovšek Robert s.p., Šmartno ob Dreti
1, Šmartno ob Dreti, potrdilo za voznika, št.
009244/MJ45-3-2814-2009, izdano na ime
Kedžić Nikola z veljavnostjo do 22. 5. 2010.
gnp-311060
Poklukar Luka, Bohinjska Bela 74,
Bohinjska Bela, študentsko izkaznico, št.
19473581, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnc-311169
Pongrac Filip, Lendavske Gorice 449,
Lendava – Lendva, študentsko izkaznico,
št. 71163975, izdala Pravna fakulteta v
Mariboru. gnr-311079
Praprotnik Anton s.p, Janževa gora
36B, Selnica ob Dravi, izvod licence,
št. 008725/001, ser. št. O0306918, za
vozilo MAN 26411, reg. št. MB 64-49F z
veljavnostjo do 15. 1. 2013. gnc-311144
Rakovec Matjaž, Spodnje Škofije 148/a,
Škofije, študentsko izkaznico, št. 09990614,
izdala Fakulteta za pomorstvo in promet
Portorož. gnh-311114
Reljič Tilen, Rada Simonitija 8, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št. 19475034,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnr-311104
Repše Neža, Pipanova cesta 31, Šenčur,
študentsko izkaznico, št. 21080468, izdala
Fakulteta za družbene vede v Ljubljani.
gny-311097
Rešet, d.o.o., Kranj, Huje 9, Kranj,
dovoljenje za prvo zaposlitev, št.
0318344641, izdano na ime Pajalić Suad od
Zavoda RS za zaposlovanje, z veljavnostjo
do 22. 4. 2009. gne-311142
Rešet, d.o.o., Kranj, Huje 9, Kranj,
dovoljenje za prvo zaposlitev tujca, št.
0318344641, izdano na ime Pajalić Suad, z
veljavnostjo do 22. 4. 2009. gnu-311176
Rojec Blaž, Gmajna 55, Notranje Gorice,
študentsko izkaznico, št. 41055070, izdala
FOV v Kranju. gnh-311164
Speramus d.o.o., Puconci 233, Puconci,
štampiljko pravokotne oblike z napisom
SPERAMUS d.o.o. Puconci 233, 9201
Puconci. gni-311063
Šoba Aljaž, Podpeč 8/c, Preserje, dijaško
izkaznico, izdala Srednja šola tehničnih
strok Šiška. gnv-311175
Štrus Matevž, Preglov trg 10, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21070382, izdala
FDV Ljubljana. gnc-311069
Toni Ana, Utik 48/a, Vodice, študentsko
izkaznico, št. 20202343, izdala Pravna
fakulteta Ljubljana. gni-311088
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Treven Alen, Mlaka 42, Stara Cerkev,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola
tehničnih strok Šiška. gnv-311075
Tuš Andraž, Lokrovec 65, Celje,
študentsko izkaznico, št. 19511090,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gne-311167
Ugrin Tjaša, Spodnji trg 6, Vuzenica,
študentsko izkaznico, št. 12091032, izdala
FDV Ljubljana. gnu-311076
UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška
c. 10, Zreče, štampiljko pravokotne oblike za
napisom UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA
d.d., št. 19. gnv-311150
UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška
c. 10, Zreče, štampiljko pravokotne oblike za
napisom UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA,
št. 17. gnu-311151
Volgemut Dejan, Klavčičeva ulica 9,
Kamnik, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola tehniških strok Šiška. gno-311057
Zukič Maks, Mislejeva ulica 3, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola
tehničnih strok Šiška. gnp-311131
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