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Javni razpisi

Št. 430-00005/2009-4

Ob-2347/10

Ob-2349/10

Sprememba
Javni razpis za sofinanciranje programa
pospeševanja in ohranjanja kmetijstva 2009
v Občini Dobrova – Polhov Gradec (Uradni
list RS, št. 16/09) se v drugem odstavku XI.
točke spremeni in dopolni tako, da upravičenci lahko vlagajo zahtevke za izplačilo
upravičenih sredstev do 30. 11. 2010.
Sprememba datuma za vlaganje zahtevkov velja le za naslednje ukrepe:
1.1. Naložbe v posodobitev kmetij (4. člen
Uredbe Komisije (ES) št.: 1857/2006)
E. prva postavitev ali obnova travniških
sadovnjakov,
F. naložbe v postavitev ali obnovo pašnika ali obore,
G. naložbe v agromelioracijska dela na
kmetijskih zemljiščih,
H. naložbe v dostope do kmetijskih gospodarstev in zemljišč (dovozne poti, poljske poti).
2.2 Izboljšanje gospodarske vrednosti
gozdov (ukrep de minimis)
– naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo
gozdnih vlak.
Občina Dobrova – Polhov Gradec

Popravek
Javna agencija Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije, objavlja popravek javnega razpisa za dodelitev sredstev za izvajanje celovitih podpornih storitev
v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem
nivoju za leto 2010 in leto 2011, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 19/10, dne
12. 3. 2010, Št. 0080/2010, Ob-2051/10.
Točka 6. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu se spremeni tako, da se v poglavju Kadrovski pogoji v 2. alineji pogojev
za svetovalca 2 doda besedilo, ki glasi:
»Svetovalec 2, ki je pridobil tehnične pravice za opravljanje storitev preko sistema
e-VEM pred uveljavitvijo Pravilnika o točkah
VEM (Uradni list RS, št. 17/09), to je pred
5. 3. 2009, ima lahko najmanj višjo strokovno izobrazbo«.
Točka 9. Upravičeni stroški se spremeni
tako, da se v drugem odstavku doda nov
zadnji stavek, ki glasi:
»Izjema je plačilo stroškov dela, prevoza
na in z dela ter prehrane zaposlenim, ki so
nastali v poročanem obdobju in so plačani
po datumu, ki je določen kot rok za prejem
poročila in zahtevka, vendar ne kasneje kot
to določata drugi in tretji odstavek 134. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list
RS, 42/02, 79/06 – ZZZPB-F, 46/07 Odl.
US: U-I-45/07, Up-249/06-22, 103/07, 45/08
– ZArbit, 83/09 Odl. US: U-I-284/06-26). Prijavitelj je dolžan potrdila o plačilu izvajalcu
javnega razpisa posredovati prvi delovni
dan po izplačilu teh stroškov. Kolikor tega
ne stori, bo izvajalec javnega razpisa poročilo zavrnil«.
Točka 9. Upravičeni stroški se spremeni
tako, da se za zadnjo alinejo tretjega odstavka doda nova 5. alineja, ki se glasi:
»– stroški za promocijo podjetniškega
okolja«.
Točka 11. Rok in način oddaje, odpiranja
in dopolnitve vlog se spremeni tako, da se
v 2. alineji drugega odstavka poglavja Oddaja vlog, datum »5. 5. 2010« nadomesti
z datumom »12. 5. 2010«.
Točka 11. Rok in način oddaje, odpiranja
in dopolnitve vlog se spremeni tako, da se
v 2. stavku prvega odstavka poglavja Odpiranje vlog datum »10. 5. 2010« nadomesti
z datumom »17. 5. 2010«.

Št. 6130-178/2010/2

Ob-2348/10

Popravek
V javnem razpisu za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2010,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 19/10
z dne 12. 3. 2010, se popravi in dopolni naslednja točka:
V točki 9. se doda nov zadnji odstavek,
ki se glasi:
»Vloga mora biti poslana na naslov:
JAK, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, do
12. aprila 2010, oziroma najkasneje tega
dne oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na
prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na javni
razpis za sofinanciranje znanstvenih monografij z oznako JR3 – ZM – 2010. Hkrati
mora biti vloga najkasneje tega dne oddana
po elektronski pošti na naslov: znanstvene.monografije@jakrs.si.«
Vse ostale točke objave navedenega
razpisa v Uradnem listu RS, št. 19/10, ostanejo nespremenjene.
Javna agencija za knjigo RS

Točka 11. Rok in način oddaje, odpiranja
in dopolnitve vlog se spremeni tako, da se
v 2. stavku drugega odstavka poglavja Odpiranje vlog število »20« nadomesti s številom »30«.
V skladu s spremembo 9. točke javnega
razpisa se spremeni tudi razpisna dokumentacija, in sicer v 3. točki Upravičeni stroški.
V ostalem ostane besedilo javnega razpisa in razpise dokumentacije nespremenjeno.
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
Št. 143/2010
Ob-2319/10
Na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK),
Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08 in 4/10) ter
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št.
93/05) in Pravilnikom o strokovnih komisijah
(Uradni list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05),
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni ciljni razpis
za izbor knjižničnih projektov
ter projektov nakupa informacijske
in komunikacijske opreme za potrebe
splošnih knjižnic, ki jih bo v letu 2010
sofinancirala Republika Slovenija
iz proračuna, namenjenega za kulturo
(projektni razpis, oznaka
JPR-KOP-2010)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet javnega razpisa ter razpisno področje: predmet javnega razpisa je
sofinanciranje knjižničnih projektov ter sofinanciranje projektov nakupa računalniške
in komunikacijske opreme (dalje: IKT) za potrebe splošnih knjižnic. Razpisno področje je
knjižnična dejavnost splošnih knjižnic.
2. Namen in cilji javnega razpisa
Sredstva se razpišejo z namenom izpeljati nalogo države, da prispeva del sredstev
za podporo usklajenemu razvoju knjižnične dejavnosti in inovativnim storitvam za
uporabnike splošnih knjižnic. Namen razpisa je sofinanciranje knjižničnih projektov
in projektov nakupa IKT v splošnih knjižnicah v skladu z javnim interesom na podro-
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čju kulture, kar zagotavlja razvoj sodobnih
knjižničnih storitev, ki so osredotočene na
kulturne, izobraževalne, informacijske in socialne potrebe okolja, spodbuja informacijsko opismenjevanje, vseživljenjsko učenje
in smotrno izrabo prostega časa, omogoča
uporabo elektronskega gradiva in interneta
ter s tem prispeva k razvoju informacijske
pismenosti, neformalnega izobraževanja in
vsestranske informiranosti uporabnikov. Cilj
razpisa je spodbujati uporabo knjižnic ter
splošno dostopnost informacij in storitev ter
razvoj novih storitev v knjižnični mreži slovenskih splošnih knjižnic.
3. Pomen izrazov
Splošne knjižnice so knjižnice, ki na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS,
št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK) izvajajo knjižnično dejavnost kot javno službo v skladu z 2.
in 16. členom in so samostojne pravne osebe, izjemoma organizacijske enote v okviru
samostojnih pravnih oseb (v nadaljevanju:
knjižnice).
Razpisno področje je delovno področje
predlagatelja, ki večinsko opredeljuje predlagateljevo dejavnost. Razpisno področje,
ki ga pokriva ta razpis, je knjižnična dejavnost.
Predlagatelj projekta je splošna knjižnica, izjemoma druga samostojna pravna oseba, katere organizacijska enota je splošna
knjižnica, in v njenem imenu direktor, ki poslovno predstavlja in zastopa pravno osebo.
Predlagatelj projekta za potrebe splošnih
knjižnic je lahko tudi knjižnični informacijski
servis, ki ga zastopa direktor.
Za upravičene osebe po tem razpisu se
štejejo splošne knjižnice, ki so javni zavodi
in izjemoma druge samostojne pravne osebe, katerih organizacijska enota je splošna
knjižnica, in so navedene v Prilogi 1 k Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št.
73/2003 in 70/08, v nadaljnjem besedilu:
Pravilnik), oziroma njihove pravne naslednice in knjižnični informacijski servis. Te so
upravičene do prijave na razpis in do vseh
razpisnih postopkov.
Sofinancer je občina ustanoviteljica, soustanoviteljica ali pogodbena partnerica predlagatelja.
Projekt je vsebinska celota, ki je dostopna javnosti. Projekt je mogoče razbrati iz
izpolnjenega prijavnega obrazca.
Zaprošeni znesek sofinanciranja projekta
je znesek, za katerega predlagatelj zaprosi
v okviru dovoljenega obsega sofinanciranja
in predvidenih stroškov projekta.
Upravičeni stroški so stroški, ki jih financer priznava kot podlago za sofinanciranje in
se nanašajo na projektne vsebine iz točke 4
in na splošne pogoje iz druge in tretje alineje
točke 5.1 tega javnega razpisa. Upravičeni
stroški za posamezne projektne vsebine so
podrobneje opredeljeni na prijavnih obrazcih. Davek na dodano vrednost se šteje kot
upravičen strošek.
Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih
odhodkov in prihodkov celotnega projekta,
prikazane v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
4. Razpisno področje in razpisani projekti
Razpisno področje obsega možnost prijave naslednjih projektnih vsebin:
1. strokovno in informacijsko usposabljanje,
2. digitalizacija knjižničnega gradiva,
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3. nakup IKT,
4. uvedba inovativnih rešitev, pristopov ali tehnologije, ki približajo knjižnično
gradivo in storitve uporabnikom*
Predmet sofinanciranja pod točko 1) je
organizacija strokovnega usposabljanja
zaposlenih (npr.: informacijsko usposabljanje, organizacija konferenc, delavnic, tečajev ipd.) in organizacija informacijskega
opismenjevanja uporabnikov ter udeležba
zaposlenih na usposabljanju za uporabo interneta in digitalizacijo.
Predmet sofinanciranja pod točko 2) je
izvedba projektov digitalizacije v knjižnicah
(npr.: digitalizacija knjižničnega gradiva,
zlasti domoznanskega, priprava in objava
informacijskih in izobraževalnih vsebin za
promocijo in uporabo digitaliziranega knjižničnega gradiva na spletu).
Predmet sofinanciranja pod točko 3) so
projekti nakupa IKT, in sicer:
a) za vzpostavitev ali posodobitev delovnih postaj z dostopom do interneta za
uporabnike,
b) za vzpostavitev ali posodobitev delovnih postaj za zaposlene za avtomatizirano
izposojo ali za uporabo modulov COBISS3
v sistemu COBISS,
c) za vzpostavitev ali posodobitev knjigomata,
d) za vzpostavitev ali posodobitev informacijske infrastrukture za e-poslovanje
knjižnic,
e) za vzpostavitev e-knjižnice, ureditev
prostora e-knjižnice ter vzpostavitev spletnih
aplikacij (v nadaljnjem besedilu: za vzpostavitev e-knjižnice),
f) za optimalno delovanje sistema in
servisov COBISS v celotni mreži splošnih
knjižnic.
Predmet sofinanciranja pod točko 4) so
projekti, ki ob upoštevanju potreb lokalne
in širše skupnosti podpirajo razširitev knjižničnih storitev z novimi ciljnimi ponudbami
(npr. s področja osebnega in ekonomskega
razvoja, vseživljenjskega učenja, zdravja,
podpore zaposlovanju, storitvam e-uprave,
medgeneracijskega sodelovanja, storitev za
ranljive družbene skupine, preprečevanja
socialne izključenosti itd.), večjo dostopnost
knjižničnih storitev (na primer za uporabnike
s posebnimi potrebami; uporaba novih tehnologij itd.), za promocijo knjižnic in njihovih
storitev v lokalni ali širši skupnosti (npr. za
pridobivanje novih uporabnikov, za povečanje prepoznavnosti ipd.).
5. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
5.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov, ki so upravičene osebe in
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2009, izpolnili vse
obveznosti do ministrstva
(izpolnjevanje pogoja preveri ministrstvo);
– predlagajo projekte, pri katerih zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70%
vseh predvidenih stroškov posameznega
projekta
pogoj ne velja za:
– projekte nakupa IKT za uporabnike
(nakup IKT za vzpostavitev ali posodobitev
delovnih postaj z dostopom do interneta za
uporabnike) in
*
Projekti bralne kulture niso predmet sofinanciranja.

– za projekte, ki jih prijavlja knjižnični
informacijski servis, pri katerih lahko predlagatelj zaprosi za 100% vseh predvidenih
upravičenih stroškov
(obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o nepreseganju zaprošenih zneskov sofinanciranja);
– predlagajo projekte pri katerih:
– skupni zaprošeni znesek za vse
predlagane projekte ne presega 20% vseh
razpisanih sredstev;
– skupni zaprošeni znesek za posamezni projekt ne presega 10% vseh razpisanih sredstev
pogoja ne veljata za:
· projekte, ki jih prijavlja knjižnični
informacijski servis;
– skupni zaprošeni znesek sofinanciranja pri projektih za vzpostavitev e-knjižnice ne sme presegati 10.000 EUR, pri čemer
sredstva za ureditev prostora ne smejo presegati 3.000 EUR in sredstva za vzpostavitev spletnih aplikacij ne smejo presegati
2.100 EUR
(obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o nepreseganju zaprošenih zneskov sofinanciranja);
– zagotavljajo dostopnost projektov javnosti
(obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil
javno dostopnost);
– v primeru prijave projekta nakupa IKT
za vzpostavitev e-knjižnice zagotovijo financiranje povezave do svetovnega spleta
(obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o zagotovitvi financiranja povezave do svetovnega spleta);
– izjavijo, da bo nabavljena IKT skladna
s specifikacijo, določeno v razpisni dokumentaciji, razen v točkah, ki jih posebej obrazložijo oziroma, kjer odstopanja utemeljijo
(obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja, da bo nabavljena IKT oprema
skladna s specifikacijo v razpisni dokumentaciji);
– zagotovijo, da bodo izvedli nakup IKT
in storitev po postopku, kot ga določa zakonodaja o javnem naročanju
(obvezno dokazilo: podpisana izjava o izvedbi nakupa IKT in storitev po postopku,
kot ga določa zakonodaja o javnem naročanju);
– zagotovijo, da bodo podatke o sredstvih, ki jih bodo kot investicijski transfer na
podlagi odobrenega sofinanciranja prejeli od
Ministrstva za kulturo, posredovali pristojni
občini
(obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o zagotovitvi, da bo predlagatelj
pristojni občini posredoval podatke o sredstvih prejetih kot investicijski transfer);
– ne prijavljajo projektov ali programov
oziroma vsebin, za katere so v letih 2009 ali
2010 že prejeli sredstva od Ministrstva za
kulturo v okviru neposrednih pozivov ali drugih javnih razpisov in pozivov (izpolnjevanje
pogoja preveri ministrstvo).
5.2 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih
na ministrstvu, imenuje ministrica. Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno
pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo
dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za
dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna.
Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali
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jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo
izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.
6. Razpisni kriteriji
Strokovna komisija za knjižnično dejavnost bo vloge predlagateljev obravnavala
na podlagi stopnje izpolnjevanja splošnih in
prednostnih razpisnih kriterijev, razen vlog
pod točko f), ki jih bo obravnavala samo na
podlagi splošnih kriterijev, in sicer 1. in 2.
alineje točke 6.1 (končna ocena bo določena tako, da bo dobljeno število točk pomnoženo z dva).
6.1 Splošni razpisni kriteriji
Predvidena kakovost in ustreznost predlaganega projekta:
– celovitost projekta in njegova ustreznost glede na cilje projekta in skladnost
z namenom razpisa,
– ustreznost vsebinske obrazložitve in
utemeljitve projekta oziroma idejnega načrta,
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja s sredstvi občin(-e),
lastnimi sredstvi ali sredstvi iz drugih virov.

Vrednotenje razpisnih kriterijev
Predvidena kakovost in ustreznost predlaganega projekta
Celovitost in ustreznost projekta
– ustrezna
– delno ustrezna
– neustrezna
Ustreznost vsebinske obrazložitve in utemeljitve projekta oziroma idejnega načrta na področju prijavljenega projekta
– ustrezna
– delno ustrezna
– neustrezna
Stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja s sredstvi občin(-e), lastnimi sredstvi ali sredstvi iz drugih
virov
– ustrezna – 50% in več (10% in več – za nakup IKT za uporabnike)
– delno ustrezna – 30-49% (1-9% – za nakup IKT za uporabnike)
– neustrezna – manj kot 30% (0% – za nakup IKT za uporabnike)

Možno število
točk
max 30
10
5
0
10
5
0

10
5
0

6.2 Prednostni razpisni kriteriji
Prednostni razpisni kriteriji so:
6.2.1 Za vloge pod točko 1): projekti strokovnega in informacijskega usposabljanja
– izkazovanje ciljev, ki presegajo interese ene knjižnice,
– izkazovanje ciljev, ki dokazujejo sodelovanje knjižnice z drugimi subjekti v okviru
lokalne skupnosti, območja ali države.
Vrednotenje
1. Izkazovanje ciljev, ki presegajo interese ene knjižnice
– izkazovanje ciljev, ki presegajo interese ene knjižnice: nacionalni projekt
– izkazovanje ciljev, ki presegajo interese ene knjižnice: območni projekt
– izkazovanje ciljev, ki presegajo interese ene knjižnice:
projekt pri katerem sodelujeta vsaj dve knjižnici
2. Izkazovanje ciljev, ki dokazujejo sodelovanje knjižnice z drugimi subjekti v okviru lokalne skupnosti ali države
– sodelovanje knjižnice z drugimi subjekti na nivoju območja, države
– sodelovanje knjižnice z drugimi subjekti na nivoju lokalne skupnosti
6.2.2 Za vloge pod točko 2): projekti digitalizacije knjižničnega gradiva
– izkazovanje ciljev, ki presegajo interese ene knjižnice,
– izkazovanje ciljev, ki dokazujejo sodelovanje knjižnice z drugimi subjekti v okviru
lokalne skupnosti, območja ali države.

max 14
7
5
3
7
5

Stran

638 /

Št.

25 / 26. 3. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Vrednotenje
1. Izkazovanje ciljev, ki presegajo interese ene knjižnice
– Izkazovanje ciljev, ki presegajo interese ene knjižnice: nacionalni projekt
– izkazovanje ciljev, ki presegajo interese ene knjižnice: območni projekt
– izkazovanje ciljev, ki presegajo interese ene knjižnice:
projekt pri katerem sodelujeta vsaj dve knjižnici
2. Izkazovanje ciljev, ki dokazujejo sodelovanje knjižnice z drugimi subjekti v okviru lokalne skupnosti, območja ali
države
– sodelovanje knjižnice z drugimi subjekti na nivoju, območja, države
– sodelovanje knjižnice z drugimi subjekti na nivoju lokalne skupnosti

max 14
7
5
3

7
5

6.2.3 Za vloge pod točko 3): projekti nakupa IKT
a) nakup IKT za vzpostavitev ali posodobitev delovnih postaj z dostopom do interneta za uporabnike
– trenutna stopnja opremljenosti predlagane lokacije z IKT z dostopom do interneta
za uporabnike,
– delež sofinanciranja s strani občin(-e).

Vrednotenje
1. Trenutna stopnja opremljenosti predlagane lokacije z IKT z dostopom do interneta za uporabnike
Knjižnica na predlagani lokaciji še nima IKT z dostopom do interneta za uporabnike (0,0 računalniškega delovnega
mesta za uporabnike na 1000 prebivalcev)
Knjižnica na predlagani lokaciji že ima IKT z dostopom do interneta za uporabnike, vendar je potrebna zamenjava
opreme (neprimerna, zastarela oprema)
Knjižnica na predlagani lokaciji že ima IKT z dostopom do interneta za uporabnike, vendar je potrebna dodatna
oprema
2. Delež sofinanciranja s strani občin(-e)
– 10% in več
– 5-9%
– 1-4%

max 14
7
5
3

7
5
3

b) nakup IKT za vzpostavitev ali posodobitev delovnih postaj za zaposlene za avtomatizirano izposojo ali za uporabo modulov
COBISS3 v sistemu COBISS
– trenutna stopnja opremljenosti predlagane lokacije z IKT za avtomatizirano izposojo ali za uporabo modulov COBISS3,
– delež sofinanciranja s strani občin(-e)
presega 30% vrednosti projekta.
Vrednotenje
1. Trenutna stopnja opremljenosti predlagane lokacije z IKT za zaposlene za avtomatizirano izposojo ali za uporabo
modulov COBISS3
Knjižnica na predlagani lokaciji še nima IKT za zaposlene za avtomatizirano izposojo ali za uporabo modulov
COBISS3
Knjižnica na predlagani lokaciji že ima IKT za zaposlene za avtomatizirano izposojo ali za uporabo modulov
COBISS3, vendar je potrebna zamenjava opreme
Knjižnica na predlagani lokaciji že ima IKT za zaposlene za avtomatizirano izposojo ali za uporabo modulov
COBISS3, vendar je potrebna dodatna oprema
2. Delež sofinanciranja s strani občin(-e)
– 50% in več
– 40-49%
– 36-39%
– 31-35%
c) vzpostavitev ali posodobitev knjigomata
– trenutna stopnja opremljenosti predlagane lokacije s knjigomati,
– delež sofinanciranja s strani občin(-e)
presega 20% vrednosti projekta.

max 14

7
5
3

7
6
5
4
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Vrednotenje

Stran

max 14

1. Trenutna stopnja opremljenosti predlagane lokacije z opremo za samopostrežno izposojo ali vračilo knjižničnega
gradiva
– Knjižnica oziroma enota še nima knjigomata

7

– Knjižnica oziroma enota že ima knjigomat, vendar je potrebna zamenjava opreme

5

– Knjižnica oziroma enota že ima knjigomat, vendar je potrebna dodatna oprema

3

2. Delež sofinanciranja s strani občin(-e)
– 50% in več

7

– 30-49%

6

– 26-29%

5

– 21-25%

4
d) vzpostavitev ali posodobitev informacijske infrastrukture za e-poslovanje knjižnic
– trenutna stopnja opremljenosti z IKT za
e-poslovanje knjižnic,
– delež sofinanciranja s strani občin(-e)
presega 30% vrednosti projekta.

Vrednotenje

max 14

1. Trenutna stopnja opremljenosti knjižnice z IKT za e-poslovanje knjižnic
– Knjižnica še nima informacijske infrastrukture za e-poslovanje knjižnic

7

– Knjižnica že ima informacijsko infrastrukturo za e-poslovanje knjižnic, vendar je potrebna zamenjava opreme

5

– Knjižnica že ima informacijsko infrastrukturo za e-poslovanje knjižnic, vendar je potrebna dodatna oprema

3

2. Delež sofinanciranja s strani občin(-e)
– 50% in več

7

– 40-49%

6

– 31-39%

5

ce

e) nakup IKT za vzpostavitev e-knjižni-

– ustreznost prostora za postavitev
e-knjižnice,
– dostopnost do tehnologij informacijske
družbe,
– predvidena stopnja učinkovitosti izrabe IKT,
– trenutna stopnja opremljenosti z IKT.
Vrednotenje

max 14

– ustreznost prostora za postavitev IKT opreme
velikost
prostor, v izmeri pod 20 m2
prostor, v izmeri od 20-30 m

639

0
2

1

prostor, v izmeri od 30-45 m2

2

prostor, v izmeri od 45-60 m2

3

prostor, v izmeri od 60-75 m2

4

prostor, v izmeri nad 75 m2

5

urejenost
nedostopno za invalide in odsotnost sanitarij

0

dostopno za invalide

2

dostopno za invalide in prisotnost sanitarij

4

dostopno za invalide in prisotnost sanitarij za invalide

5

časovna dostopnost JDT
osrednja in osrednja območna:
najmanj 8 ur dnevno, 5 dni v tednu, ob sobotah 5 ur

5

krajevna knjižnica: več kot 20 ur tedensko

5
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– dostopnost do tehnologij in znanja informacijske družbe
frekventnost obiska.
pod 25 obiskovalcev na dan
od 25 do 50 obiskovalcev na dan
od 50 do 100 obiskovalcev na dan
nad 100 obiskovalcev na dan
število prebivalcev občine
Po podatkih iz banke statističnih podatkov1.
manj kot 2500
med 2500 in 5000
nad 5000
oddaljenost od občinskega središča
na obrobju občine na obrobju naselja
na obrobju občine v središču naselja
v središču občine

0
1
3
5

1
3
5
1
3
5

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva, Ministrstvo za notranje zadeve Direktorat za upravne notranje zadeve. Tabela Prebivalci po občinah in spolu, 30. 6. 2009.

oddaljenost od regijskega središča
Ministrstvo bo točkovalo prijave od 0 – 5 točk in sicer tako, da bo prijavitelj z največjo oddaljenostjo od
regijskega središča, merjeno v km dobil najvišje število točk, razmeroma nižje število točk pa ostali prijavitelji
v isti regiji. Pri izračunu števila točk bo uporabljena naslednja formula:
T = 5 * ODD / ODDmax
ODD = oddaljenost v km posameznega prijavitelja
ODDmax = največja oddaljenost v km izmed vseh prijaviteljev
T = število točk zaokroženo na najbližje celo število
zapostavljenost regij
Obalnokraška in Osrednjeslovenska regija
Goriška in Gorenjska regija
Savinjska, Koroška, Notranjsko-kraška regija in Jugovzhodna Slovenija
Pomurska, Podravska, Zasavska in Spodnjeposavska regija
lokacija: gostota JDT v regiji
Ministrstvo bo točkovalo prijave od 0 – 5 točk in sicer tako, da bodo prijavitelji v regiji z najnižjim številom
JDT/1000 prebivalcev (informacija dostopna na: http://e-tocke.gov.si/), dobili najvišje število točk, razmeroma
nižje število točk pa ostali prijavitelji iz drugih regij. Pri izračunu števila točk bo uporabljena naslednja formula:
T = 5 * JDTRmin / JDTR
JDTR = število JDT/1000 prebivalcev v regiji posameznega prijavitelja
JDTRmin = minimalno število JDT/1000 v regiji izmed vseh prijaviteljev
T = število točk zaokroženo na najbližje celo število

max 5

1
2
4
5

max 5

učinkovita izraba IKT
Predvidene vrste aktivnosti
Ocena je seštevek vseh točk za trditve, ki držijo. Dejavnosti morajo biti razvidne iz opisa projekta:
– predvidena uporaba opreme za dodatne kulturne dejavnosti,
– predvidena uporaba opreme za dodatne umetniške dejavnosti,
– predvidena uporaba opreme za dodatne turistično/informativne dejavnosti,
– predvidena uporaba opreme za dodatne izobraževalne dejavnosti,
– predvidena uporaba opreme za dodatne znanstvene dejavnosti.

1
1
1
1
1

trenutna stopnja informatiziranosti z IKT
opremljenost: število javno dostopnih računalnikov v JDT
več kot 10 obstoječih javno dostopnih računalnikov
med 6 in 10 obstoječih javno dostopnih računalnikov
manj kot 5 obstoječih javno dostopnih računalnikov
brez obstoječih javno dostopnih računalnikov

0
1
3
5

6.2.4 Za vloge pod točko 4): inovativne
rešitve, pristopi ali tehnologije, ki približajo
knjižnične vsebine in dejavnosti uporabnikom
– izkazovanje ciljev, ki dokazujejo sodelovanje knjižnice z drugimi subjekti v okviru
lokalne skupnosti, območja ali države,
– izkazovanje inovativnosti.
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Vrednotenje
1. izkazovanje ciljev, ki dokazujejo sodelovanje knjižnice z drugimi subjekti v okviru lokalne skupnosti, območja ali
države
– sodelovanje knjižnice z drugimi subjekti na nivoju območja, države
– sodelovanje knjižnice z drugimi subjekti na nivoju lokalne skupnosti
– sodelovanje vsaj dveh knjižnic
2. Izkazovanje inovativnosti
– rešitve, pristopi ali tehnologije pomenijo novost v Sloveniji
– uporaba rešitev, pristopov ali tehnologij pomeni bistveno izboljšanje obstoječih storitev
– rešitve, pristopi ali tehnologije že obstajajo, vendar so usmerjeni v nove ciljne skupine
7. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja: razpisni
kriteriji so ovrednoteni s točkami. Na razpisu
bodo izbrani tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje in jih bo ministrstvo
na predlog strokovne komisije uvrstilo na
seznam izbranih projektov v okviru sredstev, namenjenih za razpis. Število izbranih
projektov in višina odobrenih sredstev sta
odvisna od skupne višine prejetih točk in
razpoložljivih sredstev.
Najvišje število prejetih točk po splošnih
in prednostnih razpisnih kriterijih za posamezni projekt je 44 točk. Najvišje število prejetih točk po splošnih kriterijih za posamezni
projekt je 30 točk, najvišje število prejetih
točk po prednostnih kriterijih za posamezni
projekt je 14 točk.
Izjema so projekti pod točko f) nakup
IKT za delovanje sistema COBISS za potrebe splošnih knjižnic, kjer bo končna ocena
določena na podlagi splošnih kriterijev, in
sicer 1. in 2. alineje točke 6.1, tako da bo
dobljeno število točk po splošnih kriterijih
pomnoženo z dva.
Pogoj za uvrstitev v izbor je doseženi
seštevek 22 ali več točk na posameznem
projektu.
Skupna ocena projektov bo opisna po
naslednji opisni vrednostni lestvici: kakovostno (35-44 točk), ustrezno (22-34 točk),
nezadovoljivo (do 21 točk).
8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev: višina razpoložljivih sredstev, ki je
na voljo za sofinanciranje projektov v okviru
projektnega razpisa JPR-KOP-2010, znaša
predvidoma 230.000 EUR.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2010.
10. Razpisni rok: razpisni rok prične teči
26. 3. 2010 in se zaključi 26. 4. 2010.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– izjave predlagatelja projekta o izpolnjevanju splošnih pogojev za sodelovanje
na razpisu,
– prijavne obrazce z navodili in navedbo
obveznih prilog,
– vzorec ocenjevalnega lista.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva ves poslovni čas ministrstva.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo
tudi s spletne strani ministrstva http://www.
gov.si/mk. Ministrstvo je dolžno na pisno
zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati po pošti.
12. Oddaja in dostava vlog
12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene

v besedilu tega razpisa in v razpisni dokumentaciji v slovenskem jeziku.
12.2 Vloga mora biti predložena v vložišču ministrstva na naslov: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
do 26. 4. 2010, oziroma najkasneje ta dan
oddana na pošti kot priporočena pošiljka
v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani:
Ne odpiraj – Prijava na ciljni projektni razpis 2010 z obvezno navedbo razpisnega
področja (Knjižnična dejavnost) in oznako
JPR-KOP-2010. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
12.3 Če prijavitelj prijavi dva ali več projektov, naj vsak projekt pošlje v ločeni kuverti in za vsak projekt priloži popolno razpisno
dokumentacijo.
12.4 Predlagatelj lahko za vsako enoto
knjižnice prijavi samo po en projekt za vsakega od možnih predmetov sofinanciranja
nakupa IKT.
12.5 Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse pogoje in kriterije razpisa.
13. Izločitev vlog
13.1 Ministrstvo bo iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo vse vloge
predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– ki so prepozne ali prepozno dopolnjene;
– ki so nepopolne.
13.2 Za vlogo, ki je ni vložila upravičena
oseba, se šteje vloga predlagatelja, ki ne izpolnjuje pogojev iz četrtega odstavka 3. točke besedila tega javnega razpisa.
13.3 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 26. 4. 2010 oziroma do tega dne ni bila
predložena v vložišču ministrstva.
13.4 Predlagatelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Dopolnjevanje in spreminjanje
formalno nepopolnih vlog je možno v času
trajanja razpisnega roka, po njem pa pet
delovnih dni od vročitve obvestila o formalno
nepopolni vlogi, obvezno z oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Dopolnitev vloge mora biti v roku petih
dni po vročitvi obvestila o nepopolni vlogi
predložena v vložišču ministrstva na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10,
1000 Ljubljana, oziroma najkasneje peti dan
oddana na pošti kot priporočena pošiljka
v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani
z obvezno oznako JPR-KOP-2010 – dopolnitev. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
13.5 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki
je na razpis prispela kot formalno nepopolna
in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet
dnevnem roku.
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7
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14. Pristojni uslužbenec: za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom je pristojen: Marjan Gujtman: tel. 01/369-59-64,
marjan.gujtman@gov.si.
15. Uradne ure: uradne ure ministrstva
so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12.
ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14.
do 16. ure.
16. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresiranim osebam je omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču
ministrstva (Maistrova ulica 10, Ljubljana),
kot je navedeno v točki 11.
17. Odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje: odpiranje vlog se bo pričelo 3. 5.
2010. Strokovno presojo in ocenjevanje bo
izvedla strokovna komisija za knjižnično dejavnost v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05).
Ministrstvo za kulturo
Št. 430-32/2010-1
Ob-2377/10
Na podlagi 3. in 4. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega
znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 68/09) in v zvezi
z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1
in 112/07), Uredbe o ratifikaciji Sporazuma
med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije in
Ministrstvom za izobraževanje in znanost
Republike Bolgarije o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS – MP,
št. 12/08) ter Protokola prvega zasedanja
skupne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike
Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje
in znanost Republike Bolgarije z dne 14. novembra 2008 v Ljubljani, Javna agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko
Bolgarijo v letih 2011–2012
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in
bolgarskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne
znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte).
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Bolgarija.
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3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Bolgarijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in
število gostovanj vrhunskih bolgarskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število
prijav slovenskih raziskovalcev na okvirne
programe Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 41/09).
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in
bolgarski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Republiki Bolgariji: Ministry
of Education and Science of the Republic of
Bulgaria, http://www.minedu.government.bg;
Kontaktna oseba na bolgarski strani je Diana Peeva, e-pošta: d.peeva@mon.bg).
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)
financiranje raziskovalne dejavnosti v letu
2009, poglavje J – Mednarodno znanstveno
sodelovanje, št. 6319-5/2008-1, z dne 3. 3.
2008 in v skladu s sklepom 64. seje ZSA
z dne 16. 3. 2009.
Prednost imajo projekti, ki vključujejo podoktorande.
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(Skupna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in
Republiko Bolgarijo, v nadaljnjem besedilu:
skupna komisija). Sklep o izboru prijav za
sofinanciranje izda Upravni odbor agencije
na podlagi izbire skupne komisije, na katero
je agencija vezana.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2011–2012 znaša okvirno 80.000,00 EUR.
Končni dogovor o številu odobrenih projektov in obsegu financiranja bo sprejet na
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zasedanju skupne komisije, ki bo predvidoma potekalo ob koncu leta 2010.
Sofinanciranje v letih 2011–2012 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Bolgariji;
– stroške bivanja za bolgarske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu
B kategorije (***), vendar največ do 100
EUR dnevno (za kratke obiske – do 14 dni),
ob daljših obiskih pa v primeru zasedenosti
domov največ do 1.252 EUR mesečno;
– dnevnice za bolgarske raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji do višine določene
v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov,
ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni
list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju:
uredba), t.j. 21,39 EUR.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije bolgarskim raziskovalcem,
ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi
obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januarja 2011 do 31. decembra 2012.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo
v letih 2011–2012« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno
agencije. Za pravočasne se štejejo prijave,
ki so pravočasno oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če prispe v glavno pisarno agencije
do 10. 6. 2010, najkasneje do 12. ure. Kot
pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane
priporočeno po pošti iz Slovenije do 10. 6.
2010, najkasneje do 12. ure (poštni žig).
V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko
samo ena prijava.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna
obrazca A (ARRS-MS-BG-03-A/2010) in
B (ARRS-MS-BG-03-B/2010). Obrazca A in
B, poimenovana ARRS-MS-BG-03-A-2010Pr in ARRS-MS-BG-03-B-2010-Pr (s končnico.doc oziroma.pdf), kjer je Pr priimek slovenskega vodje prijavljenega bilateralnega
projekta, morata najkasneje 10. 6. 2010 do
12. ure prispeti tudi po elektronski pošti kot
prilogi na naslov razpis-bolgarija11-12@
arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja
podatkov iz obrazca so zaželjeni obrazci
v wordovem formatu). Elektronske prijave
morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot
pisne, pri čemer je za identičnost obeh prijav
odgovoren prijavitelj.
Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in jih bo neodprte vrnila prijavitelju.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 15. 6. 2010 ob 10. uri,
v prostorih agencije.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2010.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije www.arrs.si, zainteresirani
pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Mariji Šimenec, po tel. 01/400-59-76, vsak delavnik
od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: marija.simenec@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 0079/2010
Ob-2310/10
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, 49/09), Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št.
107/06 – UPB1), Proračuna Republike Slovenije za leto 2010 (Uradni list RS, št. 99/09),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2011
(Uradni list RS, št. 99/09), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07, 61/08, 99/09), 16. in 30. člena Zakona
o državni upravi (Uradni list RS, št. ZDU-1UPB3, 24/05, 48/09), Uredbe o finančnih
spodbudah za tuje neposredne investicije
(Uradni list RS, št. 11/07, 19/09), Programa dela Javne agencije Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije za 2010 in
2011 in Finančnega načrta Javne agencije
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije za leti 2010 in 2011 (sklep Vlade
RS št. 47601-2/2010/3 z dne 21. 1. 2010),
Pogodbo št. JAPTI – 2010/2011 –5343 -MV
o financiranju izvajanja javnega razpisa za
spodbujanje tujih neposrednih investicij
v Republiki Sloveniji v letih 2010 in 2011
z dne 25. 2. 2010 in shemah državne pomoči (številka sheme: BE03-5715334-2007,
BE03-5715334-2007/1, BE04-5715334-2007,
BE04-5715334-2007/1), objavlja Javna
agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova 60, 1000
Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje tujih neposrednih
investicij v letih 2010 in 2011
1.1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
spodbud za začetne investicije, ki jih bodo
prijavitelji – tuje osebe zasebnega prava –
nerezidenti (v nadaljevanju: tuji investitor)
izvajali na ozemlju Republike Slovenije.
Za začetno investicijo se šteje investicija v osnovna opredmetena in/ali neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega
podjetja, širitvi obstoječega podjetja, diverzifikaciji produktov podjetja z novimi dodatnimi produkti ali v bistvene spremembe pro
izvodnega procesa v obstoječem podjetju
v Republiki Sloveniji v predelovalni, storitveni, katere storitve se mednarodno tržijo
ali razvojno-raziskovalni dejavnosti.
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Kot začetna investicija se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki
jih upravičenec do spodbude (v nadaljevanju: prejemnik spodbud oziroma projektno
podjetje) ali z njim povezane pravne osebe v Republiki Sloveniji že proizvajajo, in
povečanje obsega storitev, ki jih prejemnik
spodbud ali z njim povezane pravne osebe
v Republiki Sloveniji že opravljajo.
Spodbude se ne dodelijo za investicije
v naslednje dejavnosti:
– primarna proizvodnja (kmetijstvo) iz
seznama v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi
Evropske skupnosti, proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne pro
izvode ter proizvodov, ki se uvrščajo pod
oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti
izdelki);
– predelava in trženje kmetijskih pro
izvodov, kadar je znesek spodbude določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje, ali kadar je spodbuda pogojena
s tem, da je delno ali v celoti prenesena na
primarne proizvajalce;
– ribištvo in ribogojništvo;
– premogovništvo;
– jeklarstvo;
– promet;
– ladjedelništvo;
– industrija sintetičnih vlaken;
– proizvodnja orožja in streliva.
Spodbude se ne dodelijo za projekte
v dejavnostih trgovine, turizma, gradbeništva, izobraževanja ter zdravstvenega in
socialnega varstva.
Spodbude se tudi ne dodelijo za dejavnosti, povezane z izvozom, ki je neposredno
povezan z izvoženimi količinami, z vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali
z drugimi tekočimi stroški v zvezi z izvozno
dejavnostjo. Prav tako se spodbude ne dodeljujejo v primerih, ko bi se uporabi domačega blaga dajalo prednost pred uporabo
uvoženega blaga.
Spodbude se ne dodelijo podjetjem, ki so
v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije (ES), ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim
trgom Skupnosti.
Spodbude se ne dodelijo za investicije,
katerih upravičeni stroški presegajo 50 milijonov evrov (veliki naložbeni projekt).
1.2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je privabljanje
tujih investitorjev k investiranju na območju Republike Slovenije, katerih investicije
bodo:
– v skladu s ponudbo na trgu dela v Republiki Sloveniji zagotavljale nova delovna
mesta, in sicer predvsem v panogah z višjo
dodano vrednostjo;
– prispevale k prenosu znanja in tehnologij in k sodelovanju znanstveno-raziskovalnih podjetij in ustanov na območju Republike Slovenije s tujimi investitorji;
– prispevale k skladnejšemu regionalnemu razvoju;
– prispevale k povečanju sinergičnih
učinkov povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi podjetji, predvsem na področju dobav tujim investitorjem in izmenjave znanj
in tehnologij.
1.3. Cilj javnega razpisa
Cilj razpisa je odpreti 500 novih delovnih
mest (na letni ravni) najkasneje v treh letih
po zaključku investicij.

vičenih stroškov materialnih in nematerialnih
investicij.
Ustvarjanje novih delovnih mest pomeni
neto povečanje števila zaposlenih, neposredno zaposlenih v nekem podjetju, v primerjavi s povprečjem predhodnih 12 mesecev
pred podpisom pogodbe o sofinanciranju,
pri čemer se sorazmerno upoštevajo zaposlitve s polnim in skrajšanim delovnim
časom. Vsako delovno mesto, izgubljeno
v teh 12 mesecih, je treba zato odšteti od
celotnega števila delovnih mest, ustvarjenih v istem obdobju. Nova delovna mesta
morajo biti odprta najkasneje v treh letih od
datuma zaključka investicije in ohranjena
v regiji najmanj pet let, v primeru srednjih in
malih podjetij pa tri leta po dnevu, ko je bilo
delovno mesto prvič zasedeno.
Kot datum zaključka investicije se šteje
končanje del na investicijskem projektu, ki
mora biti zaključeno v roku treh let od podpisa pogodbe.
Spodbuda se ne dodeli, če
– je investicijski projekt za isti namen, ki
vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinanciran iz drugih javnih sredstev (iz državnega, lokalnega proračuna, virov EU in drugih virov), oziroma če skupna višina prejetih
sredstev iz tega naslova presega najvišje
dovoljene višine sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči;
– je tuji investitor ali prejemnik spodbud
insolventen;
– tuji investitor ali prejemnik spodbud ni
v stanju kapitalske ustreznosti v skladu s 3.
odstavkom 11. člena Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
126/07); podjetje je kapitalsko ustrezno, če
je obseg njegovih dolgoročnih virov financiranja zadosten glede na obseg in vrste
poslov, ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim je
izpostavljen pri opravljanju teh poslov;
– je zoper tujega investitorja ali zoper
prejemnika spodbud s pravnomočno odločbo sodišča začet stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije;
– je prejemnik spodbude ali tuji investitor
na seznamu poslovnih subjektov v Sklepu
o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka
28. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07, 29/08,
55/08 in 91/08);
– ima tuji investitor ali prejemnik spodbud neporavnane obveznosti do Republike
Slovenije;
– je prejemnik spodbude ob oddaji vloge
za dodelitev spodbude v težavah v skladu
s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str.
2) in Zakonom o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št.
44/07). Mala in srednja podjetja, ki delujejo
manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah, razen
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek
po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje
podjetij.
Kumulacija državnih pomoči pomeni, da
se prejete državne pomoči med seboj seštevajo. Namen pravila kumulacije je tako
zagotoviti, da posamezni prejemnik ne bi

1.4. Prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo tuji investitorji, pri čemer morajo imeti tuji investitorji
ali njihove tuje povezane družbe izkušnje iz
opravljanja dejavnosti prejemnika spodbud,
ki morajo biti izkazane v vlogi na razpis za
dodelitev spodbude.
Povezanost družb se presoja po Zakonu
o gospodarskih družbah, ZGD-1 (Uradni list
RS, 65/09 – UPB3).
1.5. Upravičeni prejemniki spodbud
Prejemniki spodbud so le gospodarske
družbe, registrirane v Republiki Sloveniji do
dneva oddaje vloge, v katerih imajo tuji investitorji, ki vložijo vlogo, neposredno najmanj
10% delež.
Za dodelitev spodbud lahko kandidirajo
upravičenci:
– z investicijskimi projekti v predelovalno
dejavnost, na podlagi katerih bo v treh letih
po zaključku investicije zagotovljeno odprtje
najmanj 25 novih delovnih mest. Najnižja
vrednost investicije, za katero se dodelijo
spodbude, znaša 1 milijon EUR;
– z investicijskimi projekti v storitveni dejavnosti, katerih storitve se mednarodno tržijo, na podlagi katerih bo v treh letih po zaključku investicije odprtih najmanj 10 novih
delovnih mest. Najnižja vrednost investicije,
za katero se dodelijo spodbude, znaša 0,5
milijona EUR. Kot storitvena dejavnost, ki se
mednarodno trži se šteje predvsem:
– dejavnost centrov za podporo uporabnikom (angl. Customer Contact Centres),
– dejavnost centrov za skupne storitve
(angl. Shared Services Centres),
– logistično-distribucijska dejavnost
(angl. Logistics and Distribution),
– dejavnost regionalnih centrov za
upravljanje (angl. Regional Headquarters);
– z investicijskimi projekti v razvojno-raziskovalno dejavnost, na podlagi katerih bo
v treh letih po zaključku investicije odprtih
najmanj 5 novih delovnih mest. Najnižja vrednost investicije, za katero se dodelijo spodbude, znaša 0,5 milijona EUR. Kot razvojnoraziskovalna dejavnost se šteje dejavnost,
ki jo izvaja podjetje ali zaključena organizacijska enota, katere osnovna dejavnost je
raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije. Del raziskovalnega
projekta mora v celoti spadati v kategorijo
temeljnih raziskav, industrijskih raziskav ali
eksperimentalnega razvoja. Podjetja, katerih osnovna dejavnost niso raziskave in
razvoj, morajo voditi raziskovalno razvojno
enoto organizacijsko opredeljeno. Razvojno
raziskovalne naloge morajo biti navedene
tudi v sistemizaciji delovnih mest, kolikor
je ta zakonsko obvezna, in internih aktih
podjetja.
Kot najnižja vrednost investicije se šteje
samo investicija v opredmetena osnovna
sredstva (zemljišča, zgradbe in oprema,
komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč, nakup, gradnja in posodobitev zgradb, nakup novih strojev in opreme) in/ali v neopredmetena dolgoročna
osnovna sredstva (nakup patentov, licenc,
know-howa ali nepatentiranega tehničnega
znanja). V primeru malih in srednje velikih
podjetij se za investicijo v opredmetena
sredstva šteje tudi nakup rabljenih strojev
in opreme.
Prejemnik spodbud mora iz lastnih virov
ali z zunanjim financiranjem in v obliki, ki
ni povezana z javnimi sredstvi, zagotoviti
sredstva v višini najmanj 25 odstotkov upra-
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dobil več pomoči kot je dovoljeno. Če je
prejemnik spodbude že dobil tudi druga
sredstva iz državnega, lokalnega ali EU
proračuna, oziroma če skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jo
določajo pravila s področja državnih pomoči ali pa so mu bila odobrena, se pogodba razdre, agencija pa mora zahtevati
vrnitev vseh že izplačanih sredstev, skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne
plačila do dne vračila.
1.6. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, za katere se dodelijo
spodbude, so:
– stroški materialnih investicij (investicije
v opredmetena osnovna sredstva (stavbe in
oprema komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč, nakup, gradnja in posodobitev stavb, nakup novih strojev in opreme,
oziroma v primeru MSP tudi nakup rabljenih
strojev in opreme));
– stroški nematerialnih investicij (investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva
(nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj
(know-howa) in nepatentiranega tehničnega znanja); pri investicijah v velika podjetja
lahko znašajo največ do 50% upravičenih
stroškov cele investicije);
– pri investicijah v mala in srednje velika
podjetja so to lahko tudi stroški pripravljalnih
študij in svetovanja, povezanih z investicijo,
v višini do 50% dejanskih nastalih stroškov.
Upravičeni so le stroški svetovalnih storitev, ki jih izvedejo zunanji svetovalci. Kolikor znesek spodbude za svetovalne storitve
v korist malih in srednjih podjetij iz vseh
virov preseže 2 milijona evrov na podjetje in
na projekt, je potrebna predhodna individualna priglasitev spodbude;
– stroški odpiranja novih delovnih mest,
ki so neposredno ustvarjena z investicijskim
projektom, izračunani za obdobje dveh let
in jih mora prejemnik sredstev dejansko
plačati v zvezi z zadevno zaposlitvijo (t.j.
stroški bruto plač pred obdavčitvijo in obvezni prispevki za socialno varnost (prispevki
podjetja)).
DDV ni upravičen strošek.
Pri izračunu maksimalne dovoljene višine spodbude iz naslova državnih pomoči se
upošteva višji znesek upravičenih stroškov:
ali skupni znesek upravičenih stroškov materialnih in nematerialnih investicij (ter pri
MSP še stroški pripravljalnih študij v višini do 50% dejanskih nastalih stroškov) ali
znesek stroškov odpiranja novih delovnih
mest.
1.7. Formalna popolnost vloge
Vloga se šteje kot formalno popolna, če
vsebuje, v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji, vse izpolnjene in opremljene
obrazce ter priloge.
1.8. Dopolnitev vloge
V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011) v roku
8 dni od odpiranja vlog pozvala prijavitelja
naj v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev vlogo dopolni. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji v roku 8 dni ne bodo dopolnili,
bodo s sklepom zavržene.
Izvajalec javnega razpisa lahko kadarkoli
v obdobju od odpiranja do izbire prijavitelja
pozove k pojasnilu informacij iz vloge. Prijavitelj, ki je bil pozvan k pojasnilu, mora le-to
posredovati v roku 5 dni od prejema poziva.
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Kolikor prijavitelj v roku pojasnil ne posreduje, bo izvajalec javnega razpisa o pomenu
informacije odločil na podlagi razpoložljive
dokumentacije.
Izvajalec javnega razpisa lahko kadarkoli
v obdobju od odpiranja do izbire prijavitelja
pozove k posredovanju dokazil, ki izkazujejo
verodostojnost navedb v vlogi o katerih se
ne vodi uradne evidence. Prijavitelj, ki je bil
pozvan k posredovanju dokazil, mora le-ta
posredovati v roku 5 dni od prejema poziva. Kolikor prijavitelj v roku dokumentov
ne posreduje, izvajalec javnega razpisa teh
navedb v vlogi ne bo upošteval.
Vsebina dispozicije projekta ni predmet
dopolnitve vloge.
1.9. Izpolnjevanje pogojev za dodelitev
spodbude
Pri kandidiranju na javni razpis se ugotavlja izpolnjevanje naslednjih pogojev:
– prijavitelj je tuja oseba zasebnega prava;
– prejemnik spodbude je gospodarska
družba registrirana v Republiki Sloveniji do
dneva oddaje vloge;
– prijavitelj ima v prejemniku spodbude
neposredno vsaj 10% lastniški delež;
– izpolnjen pogoj nujnosti;
– prijavitelj mora imeti izkušnje iz opravljanja dejavnosti prejemnika spodbud;
– investicijski projekt v dejavnost, ki je
upravičena do spodbud po javnem razpisu:
ali predelovalna dejavnost ali storitve, ki se
mednarodno tržijo ali razvojno raziskovalna
dejavnost;
– investicija v predelovalno dejavnost (v
opredmetena osnovna sredstva in/ ali v neopredmetena dologoročna osnovna sredstva)
mora znašati minimalno 1 mio EUR in ustvariti najmanj 25 novih neto delovnih mest;
– investicija v storitve, ki se mednarodno
tržijo (v opredmetena osnovna sredstva in/
ali v neopredmetena dolgoročna osnovna
sredstva) mora znašati minimalno 0,5 mio
EUR in ustvariti najmanj 10 novih neto delovnih mest;
– investicija v razvojno-raziskovalno dejavnost (v opredmetena osnovna sredstva
in/ ali v neopredmetena dologoročna osnovna sredstva) mora znašati minimalno 0,5
mio EUR in ustvariti najmanj 5 novih neto
delovnih mest;
– prejemnik spodbude mora iz lastnih
virov ali z zunanjim financiranjem in v obliki,
ki ni povezana z javnimi sredstvi zagotoviti
sredstva v višini najmanj 25 odstotkov upravičenih stroškov materialnih in nematerialnih
investicij;
– začetna investicija (za začetno investicijo se šteje investicija v osnovna opredmetena in/ali neopredmetena sredstva pri
vzpostavitvi novega podjetja, širitvi obstoječega podjetja, diverzifikaciji produktov podjetja z novimi dodatnimi produkti ali v bistvene spremembe proizvodnega procesa
v obstoječem podjetju v Republiki Sloveniji
v predelovalni, storitveni, katere storitve se
mednarodno tržijo ali razvojno-raziskovalni
dejavnosti).
V primeru, da v vlogi ni navedenih podatkov iz katerih je razvidno izpolnjevanje
posameznega pogoja se šteje, da vloga ne
izpolnjuje tega pogoja in bo s sklepom zavrnjena.
1.10. Merila za ocenjevanje
Vse formalno popolne vloge, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje bo ocenila
ocenjevalna komisija, imenovana s strani
direktorja Javne agencije Republike Slo-
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venije za podjetništvo in tuje investicije, na
podlagi naslednjih meril:
Merilo
1. Položaj tujega investitorja na trgu
2. Delež tujega investitorja v slovenskem podjetju
3. Delež domačih dobaviteljev in vpliv investicije na produktivnost ostalih
domačih podjetij v panogi
4. Trajnostna naravnanost investicije
5. Raziskovalno-razvojni učinki investicije
6. Vpliv investicije na človeški kapital
7. Vpliv na okolje za investicijske projekte za proizvodno dejavnost/Stopnja
mednarodnega trženja storitev za investicijske projekte v storitveno
dejavnost in število trgov na katerih se storitev trži
8. Razvojni učinki projekta v gospodarsko manj razvitih regijah
9. Vrednost investicije
Skupaj
JAPTI bo sofinanciral tista projektna podjetja, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja dosegle prag najmanj 60 točk. Natančnejši opis meril in način dodeljevanja
sredstev je naveden na strani 12 razpisne
dokumentacije.
1.11. Višina sredstev
Skupna višina razpisanih sredstev za leti
2010 in 2011 je 14.496.470,00 EUR in sicer
v letu 2010 znaša 6.496.470,00 EUR, v letu
2011 pa 8.000.000,00 EUR.
Finančna sredstva so rezervirana na proračunski postavki Ministrstva RS za gospodarstvo 5343.
Višina spodbude bo določena na podlagi
meril, števila novo odprtih delovnih mest,
vrednosti investicijskega projekta (od vrednosti upravičenih stroškov materialnih in
nematerialnih investicij) ter v okviru razpoložljivih sredstev, namenjenih za dodelitev
spodbud.
Višina dodeljene spodbude ne sme presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov
naložb ali stroškov ustvarjenih delovnih
mest povezanih z investicijo za velika podjetja. V primeru srednje velikih podjetij višina
dodeljene spodbude ne sme presegati 40%,
v primeru malih podjetij pa 50% upravičenih
stroškov posameznega projekta.
Za določitev velikosti prejemnika spodbude se uporabljajo merila, ki jih opredeljuje
Priloga I 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) (UL
L št. 214/2008 z dne 9. 8. 2008, str. 3).
Za dodelitev spodbude, katere vrednost
presega 2 mio EUR, je potrebno predhodno
soglasje Vlade RS. Kolikor znesek spodbude za svetovalne storitve v korist malih
in srednjih podjetij iz vseh virov preseže 2
mio EUR na podjetje in na projekt, je potrebna predhodna individualna priglasitev
spodbude.
Kadar podjetje prejme pomoč v obliki
tveganega kapitala, ter v prvih treh letih po
prejemu tveganega kapitala, odda vlogo za
sofinanciranje po tem razpisu, znaša najvišja dovoljena stopnja intenzivnosti pomoči
24% upravičenih stroškov naložb ali stroškov ustvarjenih delovnih mest, povezanih
z investicijo za velika podjetja. V primeru
srednje velikih podjetij višina dodeljene
spodbude ne sme presegati 32%, v primeru
malih podjetij pa za 40% upravičenih stroškov posameznega projekta. Za svetovalne
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storitve malim in srednjim podjetjem znaša
v tem primeru najvišja dovoljena stopnja
intenzivnosti pomoči lahko do 40% stroškov
svetovanja.
V primeru, ko bi razlika med najvišjo dovoljeno stopnjo intenzivnosti pomoči (30, 40
ali 50%), in najvišjo stopnjo intenzivnosti pomoči v primeru tveganega kapitala (24, 32
ali 40%), presegla skupni znesek vloženega
tveganega kapitala, se največja dovoljena
višina pomoči, dodeljene po tem razpisu,
zmanjša samo za znesek vloženega tveganega kapitala.
Kolikor bi se po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja upravičenih stroškov
projektov, ki so dosegli prag sofinanciranja,
presega razpisana sredstva, se sredstva
razdelijo glede na višino doseženih točk –
tako, da imajo prednost pri dodelitvi projekti
z višjim številom točk.
V primeru, da je več projektov z enako
oceno, se izbere projekt, ki predvideva večje število novo odprtih delovnih mest; kolikor bi ti projekti ustrezali istemu kriteriju, se
upošteva število točk, ki jih podjetje prejme
v fazi ocenjevanja pri merilu št. 5- Raziskovalno-razvojni učinki investicije.
V primeru, da vrednost dodeljene finančne spodbude, po oceni projekta, presega
višino razpoložljivih sredstev, JAPTI s prejemnikom ne sklene pogodbe.
1.12. Pogoj nujnosti
V primeru dodelitve spodbude malim in
srednje velikim podjetjem mora prijavitelj
vložiti vlogo za dodelitev spodbude, preden
je začelo projektno podjetje izvajati investicijski projekt.
V primeru dodelitve spodbude velikim
podjetjem mora prijavitelj izpolniti pogoj iz
prvega odstavka, hkrati pa mora izpolnjevati
enega ali več naslednjih meril:
– bistvena razširitev velikosti projektnega
podjetja ali dejavnosti zaradi spodbude;
– bistvena razširitev obsega projekta ali
dejavnosti zaradi spodbude;
– bistveno povečanje skupnega zneska,
ki ga je upravičenec porabil za projekt ali
dejavnost zaradi pomoči;
– bistveno povečanje hitrosti zaključka
zadevnega projekta ali dejavnosti;
– v primeru, da spodbuda ne bi bila dodeljena, projekt kot tak v zadevni regiji ne
bi bil izveden.
1.13. Obdobje za porabo sredstev
Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, nastali v obdobju od datuma
podpisa pogodbe o sofinanciranju pa do datuma dostave zahtevka za sofinanciranje, to
je najkasneje do 20. 10. 2010 za pogodbe
sklenjene v l. 2010 in najkasneje do 20. 10.
2011 za pogodbe, sklenjene v l. 2011 in so
bili plačani do predložitve zahtevka. V zahtevku za sofinanciranje lahko prejemnik
spodbude navede tudi upravičene stroške,
ki bodo nastali v obdobju treh let od datuma
podpisa pogodbe o sofinanciranju, vendar
mora za to vrednost predložiti bančno garancijo, s katero banka garantira, da bodo
sredstva porabljena namensko. Vzorec finančnega zavarovanja (garancije) je Priloga
5 na strani 58 in je sestavni del razpisne
dokumentacije.
1.14. Način prijave in razpisni roki
Javni razpis je odprt do 9. 9. 2011 oziroma do porabe predvidenih proračunskih
sredstev. Formalno popolna vloga mora,
v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, prispeti na naslov: Javna agenci-
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ja Republike Slovenije za podjetništvo in
tuje investicije, Verovškova 60, 1000 Ljub
ljana, v zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj – vloga za razpis – spodbujanje TNI
2010/2011« ter polnim naslovom prejemnika spodbude. Prijavitelji morajo izpolnjeno
vlogo oddati v papirni obliki v originalu in
v celoti v slovenskem jeziku ali angleškem
jeziku oziroma v uradnem prevodu, skladno
z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije.
Vsi podatki iz vlog, ki jih ocenjevalna komisija odpre, so javni, razen tistih, ki jih tuji
investitor posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko označi posamezen podatek oziroma del vloge.
Poslovna skrivnost se ne more nanašati na
celotno vlogo.
1.15. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog zaradi pričakovanega velikega števila vlog ne bo javno. Odpiranje bo
potekalo naslednji delovni dan po roku za
prispetje vlog s pričetkom ob 10. uri v prostorih JAPTI.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge,
ki bodo prispele v glavno pisarno JAPTI,
Verovškova 60, 1000 Ljubljana ne glede na
način dostave na dan, kot je določen rok
za prispetje vlog in sicer najkasneje do 12.
ure.
Roki za prispetje vlog v letu 2010 in letu
2011:
– za prvo odpiranje: 14. april 2010, do
12. ure,
– za drugo odpiranje: 9. junij 2010, do
12. ure,
– za tretje odpiranje: 10. september
2010, do 12. ure,
– za četrto odpiranje: 17. november
2010, do 12. ure.
– za peto odpiranje: 9. februar 2011, do
12. ure,
– za šesto odpiranje: 12. april 2011, do
12. ure,
– za sedmo odpiranje: 7. junij 2011, do
12. ure,
– za osmo odpiranje: 9. september 2011,
do 12. ure.
Nepravilno označenih vlog (ni razvidno,
da gre za vlogo na razpis ali na kateri razpis
se nanaša) komisija ne bo obravnavala in
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
Vloge, ki bodo prispele po roku, kot je
določen za prispetje vlog, bodo uvrščene
v naslednje odpiranje. Vloge, ki bodo prispele po zadnjem roku za prispetje vlog
v l. 2011, se kot nepravočasne s sklepom
zavržejo.
1.16. Obvestilo o dodelitvi spodbude
Na podlagi predloga ocenjevalne komisije bodo prejemniki spodbud obveščeni
o rezultatih razpisa s sklepom o dodelitvi
spodbude najpozneje v roku 60 dni od dneva odpiranja vlog.
1.17. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija v slovenskem
in angleškem jeziku je na voljo v glavni pisarni Javne agencije Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova 60, Ljubljana, vsak delovni dan med
9. in 10. uro ali na spletnih straneh: www.
japti.si in www.investslovenia.si. Razpisna
dokumentacija se lahko posreduje tudi po
elektronski pošti, na osnovi prošnje podjetja,
na elektronski naslov: matej.skocir@japti.si.
Za posredovanje dokumentacije po navadni ali elektronski pošti lahko zainteresirani
prijavitelji zaprosijo najkasneje 5 dni pred
določenim rokom za prispetje.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1.18. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo
vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji
so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega
zaprosila, posredovanega na naslov Javna
agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60,
1000 Ljubljana (s pripisom: javni razpis TNI
2010/2011) ali na elektronski naslov: matej.skocir@japti.si (s pripisom: javni razpis
TNI 2010/2011), in sicer najkasneje 8 dni
pred vsakim rokom določenim za prispetje
vlog. Vprašanja zainteresiranih prijaviteljev
in odgovori izvajalca javnega razpisa bodo
najkasneje 3 dni pred vsakim rokom določenim za prispetje vlog objavljeni na spletnem
naslovu www.japti.si. Odgovori in pojasnila
izvajalca javnega razpisa so del razpisne
dokumentacije.
Dodatne informacije so na voljo po tel.
+386/1/58-91-889 pri kontaktni osebi Mateju
Skočirju ali na številki +386/1/53-09-805 pri
vodji razpisa mag. Simoni Novak. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi
po elektronski pošti na elektronski naslov:
matej.skocir@japti.si.
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
Št. 430-13/2010-1
Ob-2374/10
Na podlagi 3. in 4. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega
znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 68/09) in v zvezi
z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1
in 112/07), ter Skupne izjave o sodelovanju
v znanosti in tehnologiji med Ministrstvom
za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje, raziskave in cerkvene zadeve Kraljevine Norveške,
podpisane v Oslu dne 12. maja 1998, Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljub
ljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Kraljevino
Norveško v letih 2011–2012
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in
norveških raziskovalcev, ki izvajajo skupne
znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2011-2012
na naslednjih znanstvenih vedah:
– naravoslovno-matematične vede;
– tehniške vede;
– biotehniške vede;
– medicinske vede;
– družboslovne vede;
– humanistika.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Kraljevina Norveška.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki

Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in
razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma
sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju
raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Kraljevino Norveško,
povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev
in število gostovanj vrhunskih norveških raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število
prijav slovenskih raziskovalcev na okvirne
programe Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo
raziskovalnega projekta, kot jih določa Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja
pogojev za vodjo raziskovalnega projekta
(Uradni list RS, št. 41/09).
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Norveška stran
ne bo objavila javnega razpisa, zato norveške sodelujoče na projektu prijavi samo
slovenski prijavitelj.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Finančno ovrednoten predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer
upošteva ovrednotenje ovrednotenje bilateralnega projekta po Metodologiji ocenjevanja
prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2009, poglavje J – Mednarodno
znanstveno sodelovanje, št. 6319-5/2008-1,
z dne 3. 3. 2008 in v skladu s sklepom 64.
seje ZSA z dne 16. 3. 2009.
Sklep o izboru prijav za sofinanciranje
izda Upravni odbor agencije (odobritev števila izmenjav ali odobritev pripadajočih sredstev) na podlagi izbire strokovne komisije.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2011–2012, znaša okvirno 46.000,00 EUR.
Končni izbor o številu odobrenih projektov
in obsegu financiranja bo objavljen predvidoma ob koncu leta 2010.
Sofinanciranje v letih 2011–2012 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za
navedeni leti ter na zagotovitev namenskih
sredstev za sofinanciranje po predmetnem
javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za slovenske
raziskovalce ob obiskih na Norveškem;
– stroške bivanja za norveške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev
(Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije
(***), vendar največ do 100 EUR dnevno (za
kratke obiske – do 14 dni), ob daljših obiskih
pa v primeru zasedenosti domov največ do
1.252 EUR mesečno;
– dnevnice za norveške raziskovalce ob
obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stro-
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škov v zvezi z delom in drugih dohodkov,
ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni
list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju:
uredba), t.j. 21,39 EUR;
– dnevnice za slovenske raziskovalce ob
obiskih na Norveškem do višine določene
v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil
stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 16/07 ter 30/09), t.j. 55,00
EUR.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne
organizacije norveškim raziskovalcem izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po
uredbi za čas trajanja obiska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januar 2011 do 31. decembra 2012.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško
v letih 2011–2012« morajo prijavitelji dostaviti
v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno agencije.
Za pravočasne se štejejo prijave, ki so pravočasno oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če prispe
v glavno pisarno agencije do 17. 9. 2010,
najkasneje do 12. ure. Kot pravočasne se
štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po
pošti iz Slovenije do 17. 9. 2010, najkasneje
do 12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki
(ovojnici) je lahko samo ena prijava.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna
obrazca A (ARRS-MS-NO-03-A/2010) in
B (ARRS-MS-NO-03-B/2010). Obrazca A in
B, poimenovana ARRS-MS-NO-03-A-2010Pr in ARRS-MS-NO-03-B-2010-Pr (s končnico.doc oziroma.pdf), kjer je Pr priimek slovenskega vodje prijavljenega bilateralnega
projekta, morata najkasneje 17. 9. 2010 do
12. ure prispeti tudi po elektronski pošti kot
prilogi na naslov razpis-norveska2010@
arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja
podatkov iz obrazca so zaželjeni obrazci
v wordovem formatu). Elektronske prijave
morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot
pisne, pri čemer je za identičnost obeh prijav
odgovoren prijavitelj.
Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo
obravnavala in jih bo neodprte vrnila prijavitelju.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 21. 9. 2010 ob 11. uri,
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega
razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2010.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije www.arrs.si, zainteresirani pa
jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti za
mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Katarini Seršen, po tel. 01/400-59-69, vsak delavnik od
9. do 12. ure, ali na e-pošto: katarina.sersen@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije

raziskovalnega projekta, kot jih določa Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja
pogojev za vodjo raziskovalnega projekta
(Uradni list RS, št. 41/09).
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Danska stran
ne bo objavila javnega razpisa, zato danske
raziskovalce na projektu prijavi samo slovenski prijavitelj.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Finančno ovrednoten predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer
upošteva ovrednotenje ovrednotenje bilateralnega projekta po Metodologiji ocenjevanja
prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2009, poglavje J – Mednarodno
znanstveno sodelovanje, št. 6319-5/2008-1,
z dne 3. 3. 2008 in v skladu s sklepom 64.
seje ZSA z dne 16. 3. 2009.
Sklep o izboru prijav za sofinanciranje
izda Upravni odbor agencije (odobritev števila izmenjav ali odobritev pripadajočih sredstev) na podlagi izbire strokovne komisije.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2011–2012, znaša okvirno 46.000,00 EUR.
Končni izbor o številu odobrenih projektov
in obsegu financiranja bo objavljen predvidoma ob koncu leta 2010.
Sofinanciranje v letih 2011–2012 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za
navedeni leti ter na zagotovitev namenskih
sredstev za sofinanciranje po predmetnem
javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za slovenske
raziskovalce ob obiskih na Danskem;
– stroške bivanja za danske raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev
(Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije
(***), vendar največ do 100 EUR dnevno (za
kratke obiske – do 14 dni), ob daljših obiskih
pa v primeru zasedenosti domov največ do
1.252 EUR mesečno;
– dnevnice za danske raziskovalce ob
obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov,
ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni
list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju:
uredba), t.j. 21,39 EUR;
– dnevnice za slovenske raziskovalce ob
obiskih na Danskem do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov za službena potovanja v tujino, Uradni
list RS, št. 16/07 ter 30/09), t.j. 55,00 EUR.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne
organizacije danskim raziskovalcem izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po
uredbi za čas trajanja obiska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januar 2011 do 31. decembra 2012.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko v letih
2011–2012« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno agencije. Za
pravočasne se štejejo prijave, ki so pravoča-

Št. 430-12/2010-1
Ob-2375/10
Na podlagi 3. in 4. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega
znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 68/09) in v zvezi
z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in
112/07), Sporazum med Republiko Slovenijo
in Kraljevino Dansko o razvoju gospodarskega, industrijskega in tehničnega sodelovanja
(Uradni list RS-MP, št. 12/95) in Skupne izjave o sodelovanju v znanosti in tehnologiji
med Ministrstvom za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije in Ministrstvom za raziskave in informacijsko tehnologijo Kraljevine Danske, podpisane v Kopenhagnu dne
24. oktobra 1997, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Kraljevino
Dansko v letih 2011–2012
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov slovenskih in danskih
raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2011–2012 na naslednjih znanstvenih vedah:
– naravoslovno-matematične vede;
– tehniške vede;
– biotehniške vede;
– medicinske vede;
– družboslovne vede;
– humanistika.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Kraljevina Danska.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in
razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma
sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju
raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Kraljevino Dansko,
povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev
in število gostovanj vrhunskih danskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število
prijav slovenskih raziskovalcev na okvirne
programe Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo
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sno oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če prispe v glavno
pisarno agencije do 17. 9. 2010, najkasneje
do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi
prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 17. 9. 2010, najkasneje do 12. ure
(poštni žig). V vsaki poslani pošiljki (ovojnici)
je lahko samo ena prijava.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna
obrazca A (ARRS-MS-DK-03-A/2010) in
B (ARRS-MS-DK-03-B/2010). Obrazca A in
B, poimenovana ARRS-MS-DK-03-A-2010Pr in ARRS-MS-DK-03-B-2010-Pr (s končnico.doc oziroma.pdf), kjer je Pr priimek slovenskega vodje prijavljenega bilateralnega
projekta, morata najkasneje 17. 9. 2010 do
12. ure prispeti tudi po elektronski pošti kot
prilogi na naslov razpis-danska2010@arrs.si
(zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov
iz obrazca so zaželjeni obrazci v wordovem
formatu). Elektronske prijave morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot pisne, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren
prijavitelj.
Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo
obravnavala in jih bo neodprte vrnila prijavitelju.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 21. 9. 2010 ob 10. uri,
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega
razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2010.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije www.arrs.si, zainteresirani pa
jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti za
mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Katarini Seršen, po tel. 01/400-59-69, vsak delavnik od
9. do 12. ure, ali na e-pošto: katarina.sersen@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 430-30/2010-1
Ob-2376/10
Na podlagi 3. in 4. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega
znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 68/09) in v zvezi
z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1
in 112/07), Memorandumom o znanstvenem
sodelovanju med Finsko Akademijo ter Javno
agencijo za raziskovalno dejavnost Republike z dne 28. 1. 2008, Javna agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko
Finsko v letu 2010
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
obiskov finskih raziskovalcev v trajanju največ 14 dni v letu 2010 pri slovenskih raziskovalcih v okviru izvedbe ali priprave skupnih
znanstvenoraziskovalnih projektov.
Na finski strani lahko finski raziskovalec
na podoben način zaprosi za sofinanciranje obiska slovenskega raziskovalca v finski raziskovalni organizaciji pri Finski akademiji, kot je podrobno navedeno na spletni
strani http://www.aka.fi/en-gb/A/For-researcher/Funding/AZ-index/Academy-ResearchFellowships/.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in
razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma
sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju
raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Finsko,
povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev
in število gostovanj vrhunskih tujih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav
slovenskih raziskovalcev na okvirne programe Evropske unije na področju raziskav in
tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega
razpisa: slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09).
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Finančno ovrednoten predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer
upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po Metodologiji ocenjevanja
prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2009, poglavje J – Mednarodno
znanstveno sodelovanje, št. 6319-5/2008-1,
z dne 3. 3. 2008 in v skladu s sklepom 64.
seje ZSA z dne 16. 3. 2009.
Sklep o izboru prijav za sofinanciranje
izda Upravni odbor agencije.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v letu 2010, znaša okvirno
30.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letu 2010 je vezano na
sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih
sredstev za sofinanciranje po predmetnem
javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku
najugodnejše letalske karte za finske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji;
– stroške bivanja za finske raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev
(Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v prime-

ru zasedenosti domov v hotelu B kategorije
(***), vendar največ do 100 EUR dnevno (za
kratke obiske – do 14 dni), ob daljših obiskih
pa v primeru zasedenosti domov največ do
1.252 EUR mesečno;
– dnevnice za finske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov
v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne
vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št.
140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba),
t.j. 21,39 EUR.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne
organizacije finskim raziskovalcem izplačajo
akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo
v enkratnem znesku, v višini dnevnic po
uredbi za čas trajanja obiska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je do
31. decembra 2010.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko v letu
2010« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih
ovojnicah v glavno pisarno agencije. Za pravočasne se štejejo prijave, ki so pravočasno
oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava
je oddana pravočasno, če prispe v vložišče
agencije do 30. 4. 2010 (1. rok) ali do 17. 9.
2010 (2. rok), obakrat najkasneje do 12. ure.
Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do
30. 4. 2010 (1. rok) ali do 17. 9. 2010 (2.
rok), obakrat najkasneje do 12. ure (poštni
žig). V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko
samo ena prijava.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca A (ARRS-MS-FI-03-A/2010) in
B (ARRS-MS-FI-03-B/2010). Obrazca A in B,
poimenovana ARRS-MS-FI-03-A-2010-Pr in
ARRS-MS-FI-03-B-2010-Pr (s končnico.doc
oziroma.pdf), kjer je Pr priimek slovenskega
vodje prijavljenega bilateralnega projekta,
morata najkasneje do 30. 4. 2010 (1. rok) ali
do 17. 9. 2010 (2. rok) do 12. ure prispeti tudi
po elektronski pošti kot prilogi na naslov razpis-finska10@arrs.si (zaradi avtomatičnega
procesiranja podatkov iz obrazca so zaželjeni
obrazci v wordovem formatu). Elektronske
prijave morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot pisne, pri čemer je za identičnost obeh
prijav odgovoren prijavitelj.
Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo
obravnavala in jih bo neodprte vrnila prijavitelju.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma predvidoma 3. 5. 2010 (1.
rok) in 20. 9. 2010 (2. rok) obakrat ob 10. uri,
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega
razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma 14 dni po zaključku roka.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije www.arrs.si, zainteresirani pa
jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti za
mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič
Novak, po tel. 01/400-59-50, vsak delavnik

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: fani.rozicnovak@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-2269/10
Na podlagi 50. in 51. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo,
78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06, 64/07,
33/08, 71/08, 7/09 in 88/09, v nadaljevanju
Pravila) objavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana
javni razpis
za izbiro organizatorjev skupinske
obnovitvene rehabilitacije za leto 2010
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije:
– za osebe s paraplegijo,
– za osebe s paralizo,
– za osebe z multiplo sklerozo,
– za osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi
boleznimi,
– za osebe s cerebralno paralizo,
– za osebe z najtežjo obliko generalizirane psoriaze,
– za otroke z juvenilnim revmatoidnim
artritisom, sladkorno boleznijo in fenilketonurijo,
– za otroke s celiakijo.
Namen javnega razpisa je izbira organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije,
katerim bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) sofinanciral skupinsko obnovitveno rehabilitacijo.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in merila, s pomočjo katerih se med vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev: pogoji za kandidiranje na javnem
razpisu in merila, s pomočjo katerih bo Zavod
med vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, izbral
prejemnike sredstev, so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
3. Višina sredstev, ki so na razpolago za
predmet javnega razpisa: Zavod je v letu
2010 za sofinanciranje programa skupinske
obnovitvene rehabilitacije namenil sredstva
v višini 3.325.736 €, kot je navedeno v Sklepu Upravnega odbora o planu skupinske obnovitvene rehabilitacije za leto 2010 in izvedbi javnega razpisa za izbiro organizatorjev
skupinske obnovitvene rehabilitacije za leto
2010 z dne 18. 3. 2010.
4. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva, dodeljena s tem javnim razpisom, morajo biti porabljena do 31. 12. 2010.
5. Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog
Vloge za dodelitev sredstev morajo biti
Zavodu dostavljene najkasneje do 6. 4.
2010.
Šteje se, da je vloga dostavljena pravočasno, če je zadnji dan roka za predložitev
vlog do 12. ure oddana v vložišču Zavoda,
soba št. 51, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljub
ljana, ali če je zadnji dan roka za predložitev
vlog oddana na pošti kot priporočena poštna
pošiljka.
Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena v zaprti ovojnici na naslov: Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, pritličje,
vložišče, soba št. 51.
Na ovojnici mora biti napisano:
– v desnem spodnjem kotu naziv in naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje

Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljub
ljana;
– v levem spodnjem kotu, vidno označeno: »Ne odpiraj – vloga za javni razpis skupinska obnovitvena rehabilitacija«;
– v levem zgornjem kotu: naziv in naslov
pošiljatelja.
Nepravočasne in nepravilno označene
vloge bodo izločene in po končanem postopku odpiranja vlog neodprte vrnjene vlagateljem.
6. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo
javno.
Javno odpiranje vlog bo v ponedeljek,
12. 4. 2010 ob 8. uri na sedežu Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, sejna soba št.
231, II. nadstropje.
Prisotni predstavniki vlagateljev morajo
pred začetkom javnega odpiranja vlog komisiji za odpiranje vlog izročiti pisna pooblastila za zastopanje na javnem odpiranju vlog,
podpisana in žigosana s strani odgovorne
osebe vlagatelja.
Pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju vlog je lahko izvirnik, overjena ali neoverjena kopija. Zavod si pridržuje pravico,
da od predstavnika vlagatelja, ki ni predložil
pooblastila v izvirniku ali overjene kopije, če
obstaja dvom o pooblastitvenem razmerju
med predstavnikom in vlagateljem, zahteva
izvirnik oziroma overjeno kopijo pooblastila
od predstavnika vlagatelja.
Če predstavnik vlagatelja na naroku za
odpiranju vlog, na izrecno zahtevo komisije
za odpiranje vlog, ne predloži pooblastila za
zastopanje, komisija za odpiranje vlog le-temu ne izroči zapisnika o odpiranju vlog, pač
pa ga pošlje na sedež vlagatelja.
7. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 45 dneh po izteku roka za predložitev
vlog.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka
roka za predložitev vlog dosegljiva na spletni
strani http://www/zzzs.si ali pa jo v tem roku
zainteresirani lahko dvignejo na sedežu Zavoda, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana, v pritličju, vložišče, soba št. 51, vsak delovni dan
Zavoda v času uradnih ur.
9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno
dokumentacijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, lahko potencialni vlagatelj
pošlje Zavodu pisni zahtevek za dodatno pojasnilo najkasneje do 1. 4. 2010.
Potencialni vlagatelj naslovi zahtevek za
dodatno pojasnilo v pisni obliki na naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, s pripisom: »Pojasnila – javni razpis–skupinska
obnovitvena rehabilitacija« ali na elektronski naslov: darja.kusar@zzzs.si, s pripisom:
»Pojasnila – javni razpis–skupinska obnovitvena rehabilitacija«.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-2270/10
Na podlagi 52. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list
RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 78/03,
84/04, 44/05, 86/06, 90/06, 64/07, 33/08,
71/08, 7/09 in 88/09, v nadaljevanju Pravila)
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objavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana
javni razpis
za izbiro organizatorjev zdravstvenih
letovanj otrok in šolarjev za leto 2010
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in
šolarjev v organizirani in strokovno vodeni
zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni.
Namen javnega razpisa je izbira organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v organizirani in strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili večkrat
hospitalizirani ali pogosteje bolni, katerim
bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) sofinanciral
zdravstveno letovanje otrok in šolarjev.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in merila, s pomočjo katerih se med
vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo
prejemniki sredstev: pogoji za kandidiranje
na javnem razpisu in merila, s pomočjo katerih bo Zavod med vlagatelji, ki izpolnjujejo
pogoje, izbral prejemnike sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Višina sredstev, ki so na razpolago za
predmet javnega razpisa: Zavod je v letu
2010 za sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev namenil sredstva v višini 2.099.000 €, kot je navedeno v Sklepu
Upravnega odbora o planu zdravstvenega
letovanja otrok in šolarjev za leto 2010 in izvedbi javnega razpisa za izbiro organizatorjev zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev
za leto 2010 z dne 18. 3. 2010.
4. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva, dodeljena s tem javnim razpisom, morajo biti
porabljena do 31. 12. 2010.
5. Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog
Vloge za dodelitev sredstev morajo biti
Zavodu dostavljene najkasneje do 6. 4.
2010.
Šteje se, da je vloga dostavljena pravočasno, če je zadnji dan roka za predložitev vlog
do 12. ure oddana v vložišču Zavoda, soba
št. 51, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, ali če
je zadnji dan roka za predložitev vlog oddana
na pošti kot priporočena poštna pošiljka.
Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena v zaprti ovojnici na naslov: Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, pritličje,
vložišče, soba št. 51.
Na vsaki ovojnici mora biti napisano:
– v desnem spodnjem kotu naziv in naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljub
ljana;
– v levem spodnjem kotu, vidno označeno: »Ne odpiraj – vloga za javni razpis –
zdravstveno letovanje otrok in šolarjev«;
– v levem zgornjem kotu: naziv in naslov
pošiljatelja.
Nepravočasne in nepravilno označene
vloge bodo izločene in po končanem postopku odpiranja vlog neodprte vrnjene vlagateljem.
6. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo
javno.
Javno odpiranje vlog bo v ponedeljek,
12. 4. 2010 ob 9. uri na pristojni Območni
enoti Zavoda.
Prisotni predstavniki vlagateljev morajo
pred začetkom javnega odpiranja vlog komi-
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siji za odpiranje vlog izročiti pisna pooblastila za zastopanje na javnem odpiranju vlog,
podpisana in žigosana s strani odgovorne
osebe vlagatelja.
Pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju vlog je lahko izvirnik, overjena ali neoverjena kopija. Zavod si pridržuje pravico,
da od predstavnika vlagatelja, ki ni predložil
pooblastila v izvirniku ali overjene kopije, če
obstaja dvom o pooblastitvenem razmerju
med predstavnikom in vlagateljem, zahteva
izvirnik oziroma overjeno kopijo pooblastila
od predstavnika vlagatelja.
Če predstavnik vlagatelja na naroku za
odpiranju vlog, na izrecno zahtevo komisije
za odpiranje vlog, ne predloži pooblastila za
zastopanje, komisija za odpiranje vlog le-temu ne izroči zapisnika o odpiranju vlog, pač
pa ga pošlje na sedež vlagatelja.
7. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najpozneje v 45 dneh po izteku roka za
predložitev vlog.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka roka za predložitev vlog dosegljiva
na spletni strani http://www/zzzs.si ali pa jo
v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na
pristojni Območni enoti Zavoda ali na sedežu Zavoda, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana,
v pritličju, vložišče, soba št. 51, vsak delovni
dan Zavoda v času uradnih ur.
9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno
dokumentacijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, lahko potencialni vlagatelj
pošlje Zavodu pisni zahtevek za dodatno
pojasnilo najkasneje do 1. 4. 2010.
Potencialni vlagatelj naslovi zahtevek za
dodatno pojasnilo v pisni obliki na naslov:
– pristojne Območne enote Zavoda,
s pripisom »Pojasnila – javni razpis zdravstveno letovanje otrok in šolarjev« ali
– Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljub
ljana, s pripisom: »Pojasnila – javni razpis
zdravstveno letovanje otrok in šolarjev« ali
– na elektronski naslov: darja.kusar@zzzs.si, s pripisom: »Pojasnila – javni
razpis zdravstveno letovanje otrok in šolarjev«.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Št. 093-0030/2010
Ob-2245/10
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 47/03 in 67/03), 16. člena
Statuta Občine Puconci in Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev Občine Puconci
društvom, organizacijam ter posameznikom,
katerih delovanje in aktivnosti niso opredeljene v ostalih razpisih Občine Puconci (Uradno prečiščeno besedilo UPB-1, Uradni list
RS, št. 66/07) Občina Puconci, Puconci 80,
9201 Puconci, objavlja
javni razpis
o dodelitvi proračunskih sredstev
Občine Puconci društvom,
organizacijam ter posameznikom,
katerih delovanje in aktivnosti niso
opredeljene v ostalih razpisih
1. Predmet razpisa: Občina Puconci razpisuje sredstva za dejavnost društev, organizacij ter posameznikov ki delujejo na
območju Občine Puconci ter društev katerih

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
člani so občani Občine Puconci ali katerih dejavnost prispeva k promociji in prepoznavnosti Občine Puconci.
2. Cilj razpisa: namen razpisa je finančno
podpreti raznovrstne aktivnosti, prireditve,
projekte, programe ali ekskurzije, ki bodo
popestrili dejavnost društev, organizacij in
drugih ljubiteljskih dejavnosti v Občini Puconci ter pripomogli k promociji in prepoznavnosti občine.
3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
– fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Puconci;
– fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini,
če prireditev organizirajo na območju Občine Puconci;
– pravne osebe s sedežem v drugi občini, če so njihovi člani občani Občine Puconci ali pa prireditev organizirajo na območju
Občine Puconci;
– druge pravne osebe, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k promociji in
prepoznavnosti Občine Puconci.
Do dodelitve proračunskih sredstev niso
upravičene tiste fizične ali pravne osebe,
ki so jim bila za isti namen že odobrena
sredstva iz drugih razpisov Občine Puconci
v tekočem proračunskem letu.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija, ki bo
predlagala tudi zavrnitev vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih
vlog ter vlog predlagateljev, ki ne izpolnjujejo
splošnih razpisnih pogojev.
5. Prijava na razpis mora vsebovati:
– kratko predstavitev prijavitelja, ki se
na razpis prijavlja (obvezno: točen naslov,
kontaktno osebo, telefon TRR, davčno številko),
– podatke o množičnosti oziroma številu
članstva,
– seznam članov iz Občine Puconci,
– predviden obisk ali sodelovanje občanov na tej aktivnosti, prireditvi, programu …,
– natančen opis in predstavitev aktivnosti, dejavnosti, prireditve, projekta, ekskurzije ali tekmovanja, za katero želijo finančno
pomoč,
– lokacijo ter čas dogodka,
– druge elemente povezane z razpisom.
6. Uporaba kriterijev
Komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila posamezno vlogo ter
izločila prepozno prispele, neutemeljene
vloge ter vloge, ki niso v skladu z razpisnimi
pogoji. Prijavitelja nepopolne vloge komisija
pisno pozove, da jo dopolni v roku osem dni
od dneva prejema poziva za dopolnitev.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih prioritetnih meril, ki bodo
upoštevana pri razdeljevanju sredstev:
– prijavitelj deluje na območju Občine
Puconci,
– aktivnost se izvaja na območju Občine
Puconci,
– množičnost članstva ali planiranega
obiska,
– povezanost z Občino Puconci.
7. Obseg finančnih sredstev: vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za
ta razpis znaša 13.000 EUR.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010.

9. Razpisni rok: razpisni rok se prične
z dnem objave v občinskem glasilu Občan
ter na spletni strani Občine Puconci in traja
do 30. 9. 2010.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku pridobijo v sprejemni
pisarni Občine Puconci in na spletni strani
Občine Puconci (www.puconci.si).
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci.
Občina Puconci lahko javni razpis po
svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic
razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.
12. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Mitja
Crnkovič, tel. 02/545-91-09.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: občina bo posamezne prijavitelje, o rezultatih javnega razpisa, obvestila v 30 dneh
po končanem razpisnem roku.
Občina Puconci
Št. 671-0001/2010-11
Ob-2246/10
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98),
8. člena Pravilnika za vrednotenje letnega
programa športa v Občini Prevalje (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 11/07 in 3/08),
sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2010 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2010) in Letnega programa
Športa Občine Prevalje za leto 2010, Občina Prevalje objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev letnega programa
športa v Občini Prevalje v letu 2010
I. Javni razpis: sofinancira se letni program športa v Občini Prevalje za leto 2010.
II. Naročnik javnega razpisa: naročnik
javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a,
2391 Prevalje.
III. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev športnih programov v letu 2010 in
sofinanciranje naslednjih vsebin:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok,
– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja mladine, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– specifične športne panoge,
– športna rekreacija,
– športne in športno rekreativne prireditve.
IV. Na javnem razpisu lahko kandidirajo
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– panožne športne zveze in zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za
posamezna področja oziroma športne pa
noge,
– javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja, s sedežem v Občini
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Prevalje in katerih ustanoviteljica je Občina
Prevalje,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje športnih dejavnosti in so splošno koristne in neprofitne.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.
Pogoji sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja programov
športa imajo izvajalci športnih programov, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da športne programe izvajajo na območju Občine Prevalje,
– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in
imajo v svoji dejavnosti registrirano športno
dejavnost (pogoj ne velja za javne zavode),
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje te športne dejavnosti), organizacijske
in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti,
– da imajo za prijavljene športne programe organizirano redno športno dejavnost
najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru,
ko kandidirajo za sredstva za izvedbo enkratnih športnih prireditev,
– da so registrirani in na območju Občine
Prevalje delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva za
programe, za katere kandidirajo na javnem
razpisu, evidenco o registriranih tekmovalcih ter evidenco o plačani članarini (ne velja
za javne zavode).
V. Merila za sofinanciranje programov
športa: športni programi, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem
razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in
kriterijev Pravilnika za vrednotenje letnega
programa športa v Občini Prevalje (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 11/07 in 3/08).
VI. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje športnih programov
Okvirna višina razpisanih sredstev je:
– za interesno športno vzgojo predšolskih otrok: 4.111 €,
– za interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok: 5.098 €,
– za športno vzgojo otrok, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport: 21.672 €,
– za športno vzgojo mladine, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport: 32.508 €,
– za kakovostni šport: 0 €,
– specifične športne panoge: 420 €,
– za športno rekreacijo: 0 €,
– za športne in športno rekreativne prireditve: 3.600 €.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje letnega programa športa morajo biti porabljena v letu 2010.
VII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Prevalje mora biti
izdelana izključno na obrazcih iz razpisne
dokumentacije.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a,
Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak
delavnik, od 8. do 12. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani
www.prevalje.si.
VIII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: dodatne informacije v zvezi
z javnim razpisom lahko izvajalci športnih

– občinstvu v domači občini,
– enkrat letno na samostojnem koncertu
oziroma javni prireditvi,
– enkrat letno na samostojnem koncertu
oziroma javni prireditvi, ki lahko združuje
več sekcij,
– oziroma, da sodelujejo na protokolarnih in drugih javnih prireditvah v kraju oziroma občini, če scenarij take prireditve to
predvideva,
– da po potrebi sodelujejo na promocijskih prireditvah Občine Prevalje.
V. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov ljubiteljske kulture:
1. kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in
imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno
dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov,
– da na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva ter
evidenco o plačani članarini;
2. javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Prevalje,
katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje,
za kulturne programe, ki presegajo osnovno
dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega
zavoda in niso financirani na podlagi letne
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo
zagotovljene ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za kakovostno izvedbo
programa.
VI. Merila in kriteriji za vrednotenje programov: programi ljubiteljske kulturne dejavnosti, s katerimi posamezni izvajalci
kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo
vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 11/07 in 7/09).
VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture
Sredstva za sofinanciranje programov
ljubiteljske kulture so zagotovljena v sprejetem proračunu občine za leto 2010 na postavki 43181610 Sofinanciranje dejavnosti
ljubiteljske kulture v skupni višini 36.156 €,
od tega sredstva v višini 27.117 € za programe in sredstva v višini 9.039 € za uspešnost
in kvaliteto izvajalcev.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje
programov ljubiteljske kulture morajo biti
porabljena v letu 2010.
VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje programa ljubiteljske kulture v Občini Prevalje mora biti
izdelana izključno na obrazcih iz razpisne
dokumentacije.
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavne obrazce,
– merila in kriterije za dodelitev sredstev,
– vzorec pogodbe.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a,
Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak

programov dobijo na Občini Prevalje, pri
Mariji Orešnik, na tel. 02/82-46-121, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
IX. Rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti osebno v tajništvu občine ali po
pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje
do 14. 4. 2010 na naslov: Občina Prevalje,
Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom »Prijava
na javni razpis – ne odpiraj!« in z oznako:
»Izbor izvajalcev letnega programa športa
v Občini Prevalje za leto 2010«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali tega dne do 14. ure oddana v sprejemno
pisarno Občine Prevalje.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov izvajalca športnega programa
(polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Prevalje).
X. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila
16. 4. 2010 ob 8. uri, v sejni sobi Občine
Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranimi izvajalci športnih programov
bo župan občine sklenil pogodbe o sofinanciranju športnih programov za leto 2010.
Občina Prevalje
Št. 430-0007/2010-11
Ob-2268/10
Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK
– UPB1 (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08 in
4/10), 5. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 11/07 in 7/09)
in sprejetega Odloka o proračunu Občine
Prevalje za leto 2010 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2010) Občina Prevalje
objavlja
javni razpis
za izbor programov ljubiteljske
kulture v Občini Prevalje, ki se
bodo v letu 2010 sofinancirali iz
občinskega proračuna
I. Javni razpis: sofinancirajo se programi
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje za leto 2010.
II. Naročnik javnega razpisa: naročnik
javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a,
2391 Prevalje.
III. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je izbor programov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje, ki se bodo
v letu 2010 sofinancirali iz proračuna Občine
Prevalje.
IV. Področja kulturnih programov, ki so
predmet javnega razpisa
Iz proračuna Občine Prevalje se bodo
v letu 2010 sofinancirali naslednji programi
ljubiteljske kulturne dejavnosti: instrumentalno glasbene, vokalno glasbene, plesne,
gledališke, literarne, likovne, filmske, video,
idr. dejavnosti posameznih izvajalcev na področju ljubiteljske kulture, ki so v javnem
interesu.
Iz občinskega proračuna se sofinancirajo programi ljubiteljske kulture, ki potekajo
redno, organizirano in ustrezno strokovno
vodeno vsaj enkrat tedensko oziroma v strnjenih oblikah in vsaj devet mesecev v posameznem koledarskem letu, pod pogojem,
da so rezultati vadbe predstavljeni:
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delavnik, od 8. do 12. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani
www.prevalje.si.
IX. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko izvajalci programov ljubiteljske kulturne dejavnosti dobijo na Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, na tel. 02/82-46-121,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
X. Razpisni rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti osebno v tajništvu občine ali po
pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do
19. 4. 2010 na naslov: Občina Prevalje, Trg
2/a, 2391 Prevalje, s pripisom »Prijava na
javni razpis – Ne odpiraj!« in z oznako: »Izbor programov ljubiteljske kulture v Občini
Prevalje za leto 2010«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali tega dne do 14. ure oddana v tajništvu
Občine Prevalje.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov izvajalca programa (polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Prevalje).
XI. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila
20. 4. 2010 ob 8. uri, v sejni sobi Občine
Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranimi izvajalci programov ljubiteljske kulturne dejavnosti bo občina sklenila
pogodbe o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2010.
Občina Prevalje
Št. 478-50/2010
Ob-2276/10
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi 19.
in 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, 100/09), Sklepa št.
410-134/2009 o letnem načrtu razpolaganj
z nepremičnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2010 kot sestavnega
dela proračuna Občine Zagorje ob Savi za
leto 2010 (Uradni list RS, št. 110/09), ki ga
je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi
sprejel dne 21. 12. 2009 in Posamičnega
programa ravnanja s stvarnim premoženjem
občine z dne 11. 3. 2010, št. 478-50/2010, ki
ga je sprejel župan, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5,1411 Zagorje ob Savi.
II. Predmet prodaje:
1. Stavbno zemljišče parc. št. 1245/3
njiva, v izmeri 549 m2, vpisano v z.k. vl. št.
574, k.o. Zagorje-mesto, izhodiščna cena
25.418,70 EUR;
2. Stavbno zemljišče parc. št. 1244/1
njiva, v izmeri 456 m2, vpisano v z.k. vl. št.
574, k.o. Zagorje-mesto, izhodiščna cena
21.112,80 EUR;
3. Stavbno zemljišče parc. št. 1245/9
njiva, v izmeri 492 m2, vpisano v z.k. vl. št.
574, k.o. Zagorje-mesto, izhodiščna cena
22.779,60 EUR.
Zemljišča pod tč. 1-3 se nahajajo na območju Dolenje vasi v Zagorju ob Savi in

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
so po Odloku o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za predel Dolenja
vas-zapad, št. 350-6/70-3/2 (Uradni vestnik
Zasavja, št. 3/81) predvidena za individualno stanovanjsko pozidavo. Po citiranem
zazidalnem načrtu je na zgoraj navedenih
zemljiščih predvidena gradnja individualnih
stanovanjskih hiš okvirnih tlorisnih gabaritov
12 × 10 m in višinskih gabaritov-klet, pritličje, mansarda. Po geološko tehničnih elaboratih, ki so bili izdelani v marcu 2008 za
vsako parcelo posebej s ciljem preverjanja
geoloških značilnosti terena, je gradnja na
zemljiščih pod tč. 1-3 možna. Geološko-tehnični elaborati so zainteresiranim kupcem
na vpogled na sedežu prodajalca.
4. Stavbno zemljišče parc. št. 1246/2
travnik, v izmeri 562 m2, vpisano v z.k. vl.
št. 574, k.o. Zagorje-mesto, izhodiščna cena
15.286,40 EUR.
Zemljišče pod tč. 4 se prav tako nahaja
na območju Dolenje vasi v Zagorju ob Savi
in je po Odloku o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za predel Dolenja
vas-zapad, št. 350-6/70-3/2 (Uradni vestnik
Zasavja, št. 3/81) predviden za individualno
stanovanjsko pozidavo. Po geološko tehničnih elaboratih, ki so bili izdelani v marcu
2008 za vsako parcelo posebej s ciljem preverjanja geoloških značilnosti, pa je gradnja
na zemljišču pod tč. 4 odsvetovana. Razlogi
in možnosti posegov na zemljišču pod tč. 4
so razvidni iz geološko-tehničnega elaborata, ki je zainteresiranim kupcem na vpogled
na sedežu prodajalca.
V posamezne izhodiščne cene ni vključen davek in ostali stroški izvedbe kupoprodajne pogodbe v zemljiški knjigi. Davek in
stroške izvedbe kupoprodajne pogodbe plača kupec. V ceno tudi ni vključen komunalni
prispevek, ki ga v primeru gradnje plača investitor ob izdaji gradbenega dovoljenja.
III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne
napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora najkasneje do vključno dne 13. 4. 2010 plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od navedene
izhodiščne cene nepremičnine, za katero
daje ponudbo. Če daje ponudbo za več
nepremičnin, lahko plača varščino z enim
nalogom v skupnem znesku, ki pa mora
vsebovati po 10% izhodiščne cene vsake
nepremičnine, za katero daje ponudbo.
Varščino je potrebno vplačati na račun
proračuna občine št. 01342-0100018358, ki
je odprt pri UJP Ljubljana in fotokopijo dokazila o plačilu priložiti k prijavi na razpis. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana
v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo
sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti
v roku 8 dni po končani izbiri.
3. Uspeli ponudnik-kupec nosi vse stroške kupoprodajne pogodbe (davek, overitev
prodajalčevega podpisa, takse za vpis v zemljiško knjigo).
4. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
oziroma nakupu nepremičnine je 15 dni po
odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v tem roku, se mu lahko podaljša rok
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa prodajalec zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše
pogodbe niti v podaljšanem roku, prodajalec
zadrži njegovo varščino.
Kupnino je kupec-izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 30 dni od skleni-

tve pogodbe oziroma izstavitve računa. Rok
plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Neupoštevanje pogodbenega
roka plačila je razlog za takojšnjo razvezo
kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži vplačano varščino.
5. Obravnavane bodo le pravočasne in
popolne ponudbe. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe bodo izločene, ponudnik, ki
je podal takšno ponudbo pa bo o izločitvi
obveščen.
6. Ponudba mora biti praviloma izdelana
na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je
na voljo brezplačno, vsak delovni dan med
8. in 12. uro na Oddelku za splošne zadeve
občinske uprave Občine Zagorje ob Savi.
Ponudnik lahko tudi sam izdela obrazce,
vendar pa morajo vsebinsko povsem ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije.
7. Na razpisu lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki v roku predložijo ponudbo.
Da se bo ponudba štela kot popolna,
mora vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1) z navedbo
nepremičnine,
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2),
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe,
oziroma fotokopijo izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik
predloži fotokopijo registracije (dokumenti,
ki dokazujejo registracijo pravne osebe ali
s.p. ne smejo biti starejši od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za DDV
za pravne osebe oziroma s.p.,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
predložitve ponudbe (velja le za pravno osebo in s.p.),
– dokazilo o pravočasnem vplačilu varščine za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne cene,
– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
8. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno.
Najnižji znesek višanja izhodiščne cene
v oddani ponudbi je 500,00 EUR.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo enako ceno, si prodajalec pridržuje
pravico, da s temi enakovrednimi ponudniki
izvrši javno dražbo – najnižji znesek višanja
je 500,00 EUR.
9. Postopek javnega razpisa se bo vodil
na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07, 100/09).
10. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajalca vnaprej
izključena. Prodajalec tudi lahko že začeti
postopek prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti,
dolžan pa je v tem primeru vrniti varščino
brez obresti.
11. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik.
IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami
naj ponudniki vročijo (osebno na vložišču
občine ali po pošti) v zaprti ovojnici do dne
14. 4. 2010, do 12. ure na naslov Občina
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Zagorje ob Savi z oznako: »Ne odpiraj –Ponudba na javni razpis – zemljišča v Dolenji
vasi«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja.
Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo
prispele oziroma bodo vročene do prej navedenega datuma in ure. Nepravočasne in
nepravilno označene ponudbe se neodprte
vrnejo pošiljatelju.
Ponudba mora biti praviloma izdelana
na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki
je zainteresiranim ponudnikom brezplačno
na voljo, vsak delovni dan med 8. in 12. uro
v občinski upravi Občine Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi. Ponudnik lahko tudi sam izdela obrazce, vendar pa morajo vsebinsko povsem ustrezati
obrazcem iz razpisne dokumentacije.
Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi, dne
14. 4. 2010 ob 13. uri.
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom,lahko interesenti dobijo v občinski upravi, vsak delovni dan na tel. 03/565-57-02 ali 565-57-14.
Besedilo javne ponudbe je objavljeno
tudi na spletni strani Občine Zagorje ob Savi
http://www.zagorje.si.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 3/2010
Ob-2278/10
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 –
ZJZP), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje (Uradni
vestnik Mestne Občine Velenje, št. 18/2008)
in 17. člena Odloka o predmetu in pogojih za
dodelitev koncesije za opravljanje urejanja
in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št.
2/2010) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
lokalne gospodarske javne
službe urejanja in čiščenja javnih
površin v Mestni občini Velenje
1. Podatki o naročniku/koncedentu: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, ki
jo zastopa župan Srečko Meh.
2. Predmet javnega razpisa in območje
koncesije
Predmet javnega razpisa je lokalna gospodarska javna služba urejanja in čiščenja
javnih površin, ki obsega: urejanje utrjenih
javnih površin, pometanje in čiščenje utrjenih javnih in drugih površin, urejanje in
čiščenje zelenih javnih površin, vzdrževanje
urbane opreme, vzdrževanje vodometov,
vzdrževanje igral in izobešanje zastav.
Opis javne službe in splošni pogoji izvajanja javne službe, ki je predmet tega
javnega razpisa, so opredeljeni z Odlokom
o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije
za opravljanje urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik
Mestne občine Velenje, št. 02/2010), Odlokom o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih
površin v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 02/2010) in
Pravilnikom o standardih storitev opravljanja
lokalne gospodarske javne službe urejanja
in čiščenja javnih površin v Mestni občini Ve-

lenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje,
št. 02/2010). Odloka in pravilnik sta dostopna na spletni strani: www.velenje.si. Dejavnost javne službe se izvaja na celotnem
območju Mestne Občine Velenje. Izbrani
prijavitelj/koncesionar bo pridobil posebno
in izključno pravico za izvajanje dejavnosti
razpisane javne službe.
3. Začetek in čas trajanja koncesije:
koncesija se bo podelila za obdobje 10 let.
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom
koncesijske pogodbe.
4. Jezik, v katerem mora prijavitelj izdelati prijavo: prijava in druga dokumentacija, ki
se nanaša na prijavo, morata biti napisana
v slovenskem jeziku.
5. Prijava
Prijava se bo štela za popolno, če bo
pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala
vse v tem razpisu in razpisni dokumentaciji
zahtevane podatke.
V primeru, da naročnik/koncedent ne bi
pridobil nobene prijave ali bi bile vse prijave
nepopolne, se bo javni razpis ponovil. Javni
razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar ni izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana
za koncesionarja, v predpisanem roku ne bo
sklenjena koncesijska pogodba.
Prijavitelj/koncesionar je lahko pravna ali
fizična oseba (samostojni podjetnik posameznik), ki izpolnjuje pogoje za opravljanje
koncesije. Prijavo lahko predloži tudi skupina
gospodarskih subjektov (skupna ponudba),
ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali
pogodba) o skupni izvedbi koncesije v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru skupne prijave sme biti ista
oseba ali njena povezana družba udeležena
le pri eni (skupni) prijavi. Prijavitelji lahko oddajo prijavo samo za vse razpisane storitve
javne službe. Naročnik/koncedent prijav za
posamezne storitve razpisne gospodarske
javne službe ne bo upošteval.
6. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji: koncesijo za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe iz tega razpisa
lahko pridobijo fizične ali pravne osebe, ki
izpolnjujejo sledeče pogoje:
A) Osnovna in poklicna sposobnost prijavitelja
A. 1.1 Da prijavitelj ali njegov zakoniti
zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku /KZ-1/ (Uradni list RS, št. 55/08):
hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno
dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje
daril za nezakonito posredovanje in dajanje
daril za nezakonito posredovanje; goljufija,
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi
posojila ali ugodnosti in pranje denarja.
A. 1.2. Da kot prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese
Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.
Dokazila:
Izpolnjena, podpisana in žigosana Izjava
za pravne osebe (za prijavitelja – pravna
oseba) ali izjava za samostojnega podjetnika (za prijavitelja – samostojni podjetnik)
in
izpolnjena, podpisana in žigosana Izjava
za fizične osebe (za vse zakonite zasto-
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pnike) o nekaznovanosti, s katero potrdijo,
da niso bili pravnomočno obsojeni v zvezi
z zgoraj navedenimi kaznivimi dejanji
in
izpolnjena, podpisana in žigosana Pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske
evidence (za prijavitelja in vse zakonite zastopnike).
A. 2. Da ima prijavitelj veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki so predmet
javnega razpisa.
Dokazila:
Izpolnjena, podpisana in žigosana Izjava
za pravne osebe (za prijavitelja – pravna
oseba) ali izjava za samostojnega podjetnika (za prijavitelja – samostojni podjetnik).
A. 3. Da ima prijavitelj veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo
svoj sedež, opravljali storitev, ki je predmet
javnega razpisa.
Dokazila:
Izpolnjena, podpisana in žigosana Izjava
za pravne osebe (za prijavitelja – pravna
oseba) ali izjava za samostojnega podjetnika (za prijavitelja – samostojni podjetnik).
A. 4. Da proti prijavitelju ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
poslovanja gospodarskega subjekta.
Dokazila:
Izpolnjena, podpisana in žigosana Izjava
za pravne osebe (za prijavitelja – pravna
oseba) ali izjava za samostojnega podjetnika (za prijavitelja – samostojni podjetnik).
Izpolnjeno, podpisano in žigosano Pooblastilo prijavitelja za pridobitev podatkov iz
uradnih evidenc.
A. 5. Da ima prijavitelj poravnane davke, prispevke in druge zakonsko določene
dajatve.
Dokazila:
Izpolnjena, podpisana in žigosana Izjava
za pravne osebe (za prijavitelja – pravna
oseba) ali izjava za samostojnega podjetnika (za prijavitelja – samostojni podjetnik).
Izpolnjeno, podpisano in žigosano Pooblastilo prijavitelja za pridobitev podatkov iz
uradnih evidenc.
B) Ekonomska in finančna sposobnost
prijavitelja
B. 1. Da prijavitelj nima dospelih neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred izstavitvijo potrdila (BON 2 oziroma
BON 1-SP)
Dokazila:
– Pravna oseba – gospodarska družba
predloži obrazec BON 2.
– Samostojni podjetnik predloži BON
1/SP.
Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni,
šteto od dneva za predložitev prijav.
B. 2. Da ima prijavitelj plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev.
Dokazilo:
Izpolnjena, podpisana in žigosana Izjava
za pravne osebe (za prijavitelja – pravna
oseba) ali izjava za samostojnega podjetnika (za prijavitelja – samostojni podjetnik.
C) Tehnična in kadrovska sposobnost ter
izkušnje
C. 1. Kadrovski pogoj
Da prijavitelj razpolaga z zadostnim številom kadrov z ustrezno izobrazbo in de-
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lovnimi izkušnjami, ki bodo sodelovali pri
izvajanju del.
Najmanjše število zaposlenih za opravljanje nalog: 1 odgovorni vodja urejanja
in čiščenja javnih površin in 10 zaposlenih
(operativni kader) – skupaj 11 zaposlenih.
Zahteve glede izobrazbe in delovnih izkušenj kadra so navedene v razpisni dokumentaciji.
Dokazila
Izpolnjena, podpisana in žigosana Izjava
o ustreznih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih.
Izpolnjen, podpisan in žigosan seznam
delavcev.
C. 2. Tehnični pogoj
C. 2.1 Da prijavitelj razpolaga z najmanj
enim ustreznim objektom za izvajanje razpisanih del (vzdrževalna enota) v oddaljenosti
do 30 km od sedeža občine.
C. 2.2 Da prijavitelj razpolaga z zadostnim obsegom ustrezne opreme in naprav
oziroma potrebnih sredstev za delo. Za
ustrezno opremo se štejejo stroji in oprema za izvajanje urejanja in čiščenja javnih
utrjenih površin z zimsko službo, za pometanje javnih površin in urejanje in čiščenje
zelenih javnih površin. Seznam zahtevane
tehnične opreme je naveden v razpisni dokumentaciji.
Dokazila:
Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava
prijavitelja o ustreznih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih.
Izpolnjen, podpisan in žigosan seznam
razpoložljive tehnične opreme za izvedbo
koncesijske dejavnosti.
Dokazilo o lastništvu ali najemu vzdrževalne enote (zemljiškoknjižni izpisek oziroma najemna pogodba).
C. 3. Izkušnje
Da je prijavitelj v zadnjih treh letih izvajal
ali izvaja primerljiva dela pri najmanj enem
javnem naročniku (ni obvezno, da je imel
prijavitelj sklenjeno koncesijsko pogodbo).
Dokazilo:
Seznam najvažnejših del – referenčna
lista s priloženim potrdilom – reference (izjava naročnika)
C. 4. Zavarovanje
Da se prijavitelj obveže skleniti zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki jo z izvajanjem koncesije lahko povzroči državi,
občini ali tretji osebi.
Dokazilo:
Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava
prijavitelja o sklenitvi zavarovanja proti odgovornosti za škodo.
C. 5. Izvedbeni programi izvajanja javne
službe
Prijavitelj mora izdelati in predložiti naslednje izvedbene programe:
– izvedbeni program urejanja in vzdrževanje utrjenih javnih površin z zimsko službo
na območju občine;
– izvedbeni program pometanja in čiščenja utrjenih javnih in drugih površin na
območju občine;
– izvedbeni program urejanja in čiščenja
zelenih javnih površin na območju občine;
– izvedbeni program vzdrževanja urbane
opreme in vodometov na območju občine;
– izvedbeni program vzdrževanja igral na
območju občine;
– izvedbeni program izobešanja zastav
na območju občine.
C. 6. Da je prijavitelj sposoben zagotavljati izvajanje storitev na kontinuiran in
kvaliteten način.
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Dokazilo:
Izpolnjena, podpisana in žigosana prijava prijavitelja.
V primeru, da skupina gospodarskih
subjektov predloži skupno prijavo, bo naročnik/koncedent izpolnjevanje pogojev
glede osnovne in poklicne sposobnosti
(točka 6. A), ugotavljal za vsak gospodarski
subjekt posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev (točka 6. B in 6. C) pa za vse gospodarske subjekte skupaj.
7. Finančna zavarovanja
Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti izdano s strani banke ali zavarovalnice mora izbrani prijavitelj predložiti
v 10 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe, in sicer v višini 3% letnega nadomestila
z DDV. Veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti 1 leto.
Bančno garancijo na prvi poziv je koncesionar dolžan obnoviti vsako leto, najkasneje
5 dni pred iztekom garancije.
Prijavitelj mora v prijavi predložiti izjavo
banke ali zavarovalnice, da bo prijavitelju,
če bo izbran, izdala garancijo z vsebino kot
je v obrazcu. Izjava o izdaji garancije mora
biti v originalu.
8. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije:
Razpisna dokumentacija je objavljena
na spletnih straneh Mestne občine Velenje,
www.velenje.si.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
zahtevajo do vključno 7. 5. 2010, od ponedeljka do petka, med 9. in 11. uro, na naslovu: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, pri Rudiju Vuzem (tel. 03/89-61-669
ali 03/89-61-640).
9. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni
obliki, preko Portala javnih naročil ali po
elektronski pošti.
Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno
posredovana vsem prijaviteljem, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo, objavljeni pa
bodo tudi na Portalu javnih naročil in na spletnih straneh. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za prijavitelje obvezujoči.
Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja na elektronski naslov: rudi.vuzem@velenje.si ali na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, faks 03/89-61-641
z oznako »Koncesija za urejanje in čiščenje
javnih površin«. Zadnji rok za pisna vprašanja je 7 dni do poteka roka za oddajo
prijave.
Koncedent si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. O tem seznani vse, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo in po potrebi podaljša
rok za oddajo prijav. Morebitne spremembe
in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.
10. Način, mesto in rok oddaje prijave
Prijavitelji morajo oddati svoje prijave
v zaprtih ovojnicah, ki morajo biti na naslovni strani opremljene z naslovom: Mestna
občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje,
v spodnjem levem kotu mora biti oznaka:
»Ne odpiraj – prijava – Mestna občina Velenje – koncesija urejanje in čiščenje javnih
površin«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
naziv in naslov prijavitelja.
Prijavitelji oddajo prijave s priporočeno
pošiljko po pošti ali osebno na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3200 Velenje (glavna pisarna, soba št. 10).

Prijava se šteje za pravočasno, če je
prispela ali bila vročena na naslov do 10. 5.
2010 do 10. ure. Če je prijava poslana po
pošti, se šteje za pravočasno, če prispe
na navedeni naslov do zgoraj navedenega
datuma in ure. Prijave ni mogoče oddati
v elektronski obliki.
11. Način, mesto in rok odpiranja prijav:
javno odpiranje prijav bo 10. 5. 2010, ob 12.
uri v prostorih Mestne občine Velenje, Titov
trg 1, 3320 Velenje, sejna soba 28/I.
12. Merila
Merila za ocenjevanje prijav:
1. Cena storitev: 90 točk.
Cena se preračuna v točke po naslednji
formuli: najnižja cena/ponujena cena x 90.
Po tej formuli dobi prijava z najnižjo ponujeno ceno 90 točk, ostale pa ustrezno manj.
Kot cena se upošteva skupni znesek
nadomestila za 10 letno obdobje trajanja
koncesije z DDV, z vključeno letno prilagoditvijo, kot je navedeno v Obrazcu, št. 2
(predračun), in ki vključuje celotno koncesionirano storitev.
2. Dodatna kadrovska usposobljenost: 6 točk.
Prijavitelj, ki ima na razpolago večje število kadra, kot je določeno za izvajanje koncesije z razpisno dokumentacijo prejme 6
točk.
3. Dodatna tehnična opremljenost:
4 točke.
Prijavitelj, ki ima na razpolago dodatno
tehnično opremljenost, kot je določena za
izvajanje koncesije z razpisno dokumentacijo prejme 4 točke.
13. Možnost variantnih prijav: variantne
prijave niso dopustne in jih naročnik/koncedent ne bo upošteval.
14. Rok veljavnosti prijav: prijave morajo
biti veljavne do vključno 10. 9. 2010.
15. Postopek izbire koncesionarja:
v postopku vrednotenja prijav se sme od
prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na
ocenjevanje prijav, skladno s postavljenimi merili za izbor koncesionarja. Odpiranje
prijav, njihovo strokovno presojo in mnenje
o najugodnejšem prijavitelju opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan. V imenu
naročnika/koncedenta bo odločila o izboru
koncesionarja občinska uprava z upravno
odločbo, predvidoma v roku 60 dni, od dneva odpiranja prijav. Po izdaji upravne odločbe je možna pritožba v skladu z Zakonom
o splošnem upravnem postopku, oziroma
je dopusten upravni spor.
16. Prekinitev postopka javnega razpisa: naročnik/koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega
razpisa.
Mestna občina Velenje
Št. 122-71/2010-232
Ob-2283/10
Mestna občina Slovenj Gradec izdaja na
podlagi Odloka o proračunu Mestne občine
Slovenj Gradec za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 110/09) in določili Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje
programov s področja socialnega varstva
v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list
RS, št. 35/05)
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja
socialnega varstva v Mestni občini
Slovenj Gradec za leto 2010
I. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
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Slovenj Gradec, objavlja javni razpis za izbor projektov in programov s področja socialnega varstva.
II. Predmet javnega razpisa so:
1. Programi nevladnih in neprofitnih organizacij s področja socialnega varstva;
2. Programi za starejše;
3. Programi preprečevanja zasvojenosti;
4. Programi za otroke in mladino.
III. Na razpis se lahko prijavijo:
– invalidska in humanitarna društva, ki
so registrirana v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 60/95, 49/98, 89/99
in 58/09),
– javni zavodi, ustanove in druge fizične
ali pravne osebe, registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju socialnega varstva,
ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju občine ne glede na sedež,
če je program zastavljen tako, da aktivno
vključuje občane Mestne občine Slovenj
Gradec,
b) so registrirani in delujejo najmanj eno
leto na področju socialno varstvenih dejavnosti,
c) imajo urejeno evidenco članstva,
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem
področju,
f) prijavljajo program, ki je predmet razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo,
iz katere so razvidni prihodki in odhodki za
izvedbo programa, delež lastnih sredstev,
delež uporabnikov in sredstva, pridobljena
iz drugih virov.
Posebni pogoji za posamezna področja:
– Za področje humanitarnih in invalidskih
organizacij se lahko prijavijo ponudniki, katerih dejavnost zajema invalidsko oziroma
katero drugo tematiko iz področja socialnega varstva, za katero velja, da ni predmet
ostalih treh področij tega razpisa.
– Za področje programov za starejše se
lahko prijavijo tisti ponudniki, katerih ciljna
skupina vsaj v 50% predstavlja populacijo,
starejšo od 65. let.
– Za področje mladinskih programov se
lahko prijavijo ponudniki, ki izvajajo programe za otroke in mlade do 27. leta starosti.
– Za področje preprečevanja zasvojenosti imajo prednost ponudniki, ki imajo pregled nad situacijo v občini. Razpisana sredstva niso namenjena programom zdravljenja
zasvojenosti.
Vsi prijavljeni programi, posebno pa še
programi, opredeljeni v prvi alineji, ne smejo
biti sestavni del rednega delovanja posameznega prijavitelja in morajo kot taki občini
doprinesti neko dodano vrednost v smislu
izvajanja socialnih programov. Kolikor bo
ugotovljeno, da prijavljeni program ne bo
vseboval te dodane vrednosti oziroma ne bo
izpolnjeval katerega izmed meril in kriterijev
za dodelitev sredstev iz tega razpisa, bo
s sklepom avtomatično izločen.
IV. Orientacijska vrednost programov
Predvidena orientacijska vrednost vseh
programov v letu 2010 je 19.352,00 EUR,
in sicer za:
– programe pod točko 1: 6.035,00 EUR,
– programe pod točko 2: 5.532,00 EUR,
– programe pod točko 3: 3.750,00 EUR,
– programe pod točko 4: 4.035,00 EUR,
pri čemer je celoten znesek v vrednosti

najemnin, ki so določene na podlagi poročila
pooblaščenega cenilca.
Neto vrednosti primernih najemnin so
naslednje:
– prostor v prvem nadstropju stavbe
z naslovom Ulica 1. junija 4, Trbovlje, v izmeri 15,02 m2: 80,96 EUR/mesec,
– prostor v prvem nadstropju stavbe
z naslovom Ulica 1. junija 4, Trbovlje, v izmeri 18,47 m2: 99,55 EUR/mesec.
4. Ponudbe interesentov morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, z oznako »Javni
razpis za oddajo poslovnega prostora«, najkasneje do 6. 4. 2010.
5. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra
ali iz drugega registra, ki ne sme biti starejši
od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa osebni dokument.
Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje
točne osebne podatke, in sicer: svoj naziv,
ime, priimek, naslov, davčno številko, matično številko, predmet najema, ponujeno
neto višino najemnine. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravne osebe in s.p.), potrdilo o plačani
varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse
razpisne pogoje, določene v tem javnem
razpisu. Ponudba mora biti podpisana in
mora vsebovati opis in program dejavnosti
v razpisanem prostoru.
6. Interesenti za najem poslovnega prostora morajo kot jamstvo za resnost ponudbe nakazati lastniku tri mesečne najemnine, v višini, ponujeni v njihovi ponudbi.
Potrdilo o vplačanem jamstvu je potrebno
priložiti k ponudbi. Jamstvo za resnost ponudbe interesenti nakažejo na račun št.
01329-0100018122, proračun Občine Trbovlje, s pripisom »jamstvo za resnost ponudbe – Ulica 1. junija 4«.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno
zaključenem razpisu v roku 15 dni po prejemu najemne pogodbe skleniti to pogodbo.
V primeru, da pogodbe ne želi skleniti v navedenem roku, lahko lastnik zadrži vplačano
jamstvo za resnost ponudbe.
8. Lastnik si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe, najemne pogodbe
ne sklene z nobenim ponudnikom, župan
pa lahko kadarkoli do sklenitve pogodbe že
začeti postopek ustavi.
9. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil plačilo najvišje najemnine, pri čemer bodo imeli prednost tisti
najemniki, ki bodo podali ponudbo za oba
poslovna prostora skupaj.
10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
11. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe, z višino ponujene najemnine, ki bo
enaka ali višja od vrednosti primerne najemnine.
12. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v petnajstih dneh od opravljene
izbire.
13. V primeru, da interesent ne uspe na
javnem razpisu, se mu plačano jamstvo za
resnost ponudbe vrne v roku 15 dni od dneva izbire najemnika. Interesentu, s katerim
bo sklenjena najemna pogodba, se jamstvo
za resnost ponudbe prekvalificira v varšči-

4.035,00 EUR namenjen izvajanju mladinskih programov izven MKC Slovenj Gradec.
V. Kraj in čas za dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko, naslednji
dan po tej objavi, zainteresirani dvignejo
v vložišču, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, vsak delavnik od 8. do 14. ure.
Dodatne informacije v času trajanja razpisa dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Slovenj Gradec, tel.
02/88-121-58 (Mateja Tajnšek). Razpis za
sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec
za leto 2010 lahko najdete tudi na Internetni
strani Mestne občine Slovenj Gradec z naslovom: http://www.slovenjgradec.si.
VI. Predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati po
pošti kot priporočeno pošiljko z datumom
oddaje 16. 4. 2010 ali v vložišču na sedežu
Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica
5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje 12.
ure istega dne.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije, in
mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
Na kuverti morajo biti označbe: ne odpiraj – javni razpis – za področje 1 (ali 2, 3
oziroma 4, odvisno za katero področje se
ponudba podaja).
V primeru, ko se posamezni ponudnik
prijavlja z več programi na različna področja,
mora biti ponudba podana v zaprti kuverti
za vsako področje posebej. Več programov
istega področja pa lahko združi v eni ponudbi, pri tem za posamezni program predloži
posebej izdelano ponudbo.
VII. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo opravila strokovna
komisija na sedežu naročnika, dne 19. 4.
2010. Odpiranje ponudb ni javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija
ponudnike pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo ponudbo. V primeru, da je ponudniki
v roku ne dopolnijo, bo ponudba izločena
kot nepopolna.
VIII. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 120 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 0140/2010
Ob-2304/10
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSDPO)
(Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 in
100/09) objavlja
javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov
z javnim zbiranjem ponudb
1. V najem se oddajajo naslednji poslovni prostori: 2 poslovna prostora v prvem
nadstropju stavbe, z naslovom Ulica 1. junija 4, Trbovlje, v izmeri 15,02 m2 in 18,47 m2,
ki sta primerna za pisarno.
2. Poslovni prostori se dajejo v najem
za določen čas petih let, z možnostjo podaljšanja.
3. Najemnine bodo določene sporazumno, vendar ne nižje od vrednosti primernih
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no in se poravna z zadnjimi najemninami
oziroma se porabi za poplačilo morebitne
škode.
14. Interesenti lahko podrobnejše informacije pridobijo po tel. 03/56-27-912.
15. Vse interesente, ki so predložili vloge
za najem poslovnih prostorov in so interesenti za najem teh poslovnih prostorov, pozivamo, da vloge ustrezno dopolnijo glede na
zahtevane pogoje po tem razpisu.
Občina Trbovlje
Št. 0143/2010
Ob-2305/10
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSDPO)
(Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 in
100/09) ter Letnega načrta pridobivanja in
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje, sprejetega z Odlokom o proračunu Občine Trbovlje za leto 2010 (Uradni
vestnik Zasavja, št. 4/2010) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
z javnim zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je: nepremičnina
v k.o. Trbovlje, in sicer stavba z naslovom
Trg Franca Fakina 13, Trbovlje, s pripadajočimi zemljišči, parc. št. 327.S, 238/17,
238/18 in 238/19, vsa k.o. Trbovlje. Nepremičnine so vpisane v vl. št. 134, k.o. Trbovlje. Skupna površina znaša 355 m2.
Skupna izklicna cena za stavbo s pripadajočim zemljiščem znaša 60.000,00 EUR.
V ceni ni zajet davek, ki ga v celoti poravna
kupec.
Stavba je zasedena z najemniki.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 26. 3.
2010, na občinski upravi Občine Trbovlje,
v občinski upravni zgradbi, na naslovu Mestni trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne
obrazce dvignejo vsak delovni dan, od 8. do
14.30, ob sredah od 8. do 16.30, ob petkih
pa od 8. do 12.30, v pisarni 47. Na voljo so
tudi v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
srede, 14. 4. 2010, do 10. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici s podpisom oziroma žigom
na pregibu ovojnice, kjer se le-ta zapre, na
naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje, z oznako: Ponudba za nakup stavbe z naslovom Trg Franca Fakina 13 in pripadajočega zemljišča.
5. Ponudniki morajo najkasneje do torka,
13. 4. 2010, plačati varščino, ki znaša 10%
izklicne cene, in jo nakazati na vplačilni račun pri UJP, št. 01329-0100018122, s sklicem za javno zbiranje ponudb za prodajo
stavbe z naslovom Trg Franca fakina 13,
s pripadajočim zemljiščem.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni
podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa
osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke,
in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov,
davčno številko, matično številko, predmet

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila.
Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih (pravne osebe), potrdilo
o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem
javnem razpisu.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno
zaključenem razpisu, v roku 15 dni po soglasju občinskega sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo in poravnati kupnino v celoti najkasneje v 8 dneh
od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe,
v nasprotnem primeru lahko prodajalec zadrži varščino ponudnika. Bistven pogoj, od
izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe, je celovito ter pravočasno plačilo kupnine.
8. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev
prodajalčevega podpisa na kupoprodajni
pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali Občinski svet Občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
10. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo
v sredo, 14. 4. 2010 ob 12. uri, v občinski
upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje.
11. Predmet prodaje se proda po principu videno–kupljeno, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
12. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno
ceno, najemnik pa ima pod enakimi pogoji
predkupno pravico.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
16. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal
varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši in katerega bo potrdil občinski
svet, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne
pogodbe.
17. Dodatne informacije so na voljo na
tel. 03/56-27-912.
Občina Trbovlje
Št. 0141/2010
Ob-2306/10
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSDPO)
(Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 in
100/09) ter Letnega načrta pridobivanja in
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje, sprejetega z Odlokom o proračunu Občine Trbovlje za leto 2010 (Uradni
vestnik Zasavja, št. 4/2010) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
z javnim zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je: nepremičnina
v k.o. Trbovlje, in sicer stavba z naslovom

Dom in vrt 3, Trbovlje, s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 319/29 in 319/47, obe
k.o. Trbovlje. Nepremičnine so vpisane v vl.
št. 764, k.o. Trbovlje. Skupna površina znaša 289 m2.
Skupna izklicna cena za stavbo s pripadajočim zemljiščem znaša 60.000,00 EUR.
V ceni ni zajet davek, ki ga v celoti poravna
kupec.
Stavba je zasedena z najemnikom.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 26. 3.
2010, na občinski upravi Občine Trbovlje,
v občinski upravni zgradbi, na naslovu Mestni trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne
obrazce dvignejo vsak delovni dan, od 8. do
14.30, ob sredah od 8. do 16.30, ob petkih
pa od 8. do 12.30, v pisarni 47. Na voljo so
tudi v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
srede, 14. 4. 2010, do 10. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici s podpisom oziroma žigom
na pregibu ovojnice, kjer se le-ta zapre, na
naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje, z oznako: Ponudba za nakup stavbe z naslovom Dom in vrt 3 in pripadajočega
zemljišča.
5. Ponudniki morajo najkasneje do torka,
13. 4. 2010, plačati varščino, ki znaša 10%
izklicne cene, in jo nakazati na vplačilni račun pri UJP, št. 01329-0100018122, s sklicem za javno zbiranje ponudb za prodajo
stavbe z naslovom Dom in vrt 3 s pripadajočim zemljiščem.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni
podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa
osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke,
in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov,
davčno številko, matično številko, predmet
nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila.
Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih (pravne osebe), potrdilo
o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem
javnem razpisu.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno
zaključenem razpisu, v roku 15 dni po soglasju občinskega sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo in poravnati kupnino v celoti najkasneje v 8 dneh
od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe,
v nasprotnem primeru lahko prodajalec zadrži varščino ponudnika. Bistven pogoj, od
izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe, je celovito ter pravočasno plačilo kupnine.
8. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev
prodajalčevega podpisa na kupoprodajni
pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali Občinski svet Občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
10. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo
v sredo, 14. 4. 2010 ob 12. uri, v občinski

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje.
11. Predmet prodaje se proda po principu videno–kupljeno, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
12. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno
ceno, najemnik pa ima pod enakimi pogoji
predkupno pravico.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
16. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal
varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši in katerega bo potrdil občinski
svet, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne
pogodbe.
17. Dodatne informacije so na voljo na
tel. 03/56-27-912.
Občina Trbovlje
Ob-2308/10
Mestna občina Nova Gorica objavlja na
podlagi Odloka o proračunu Mestne občine
Nova Gorica za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 90/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07, 61/08) in na podlagi Odloka o sofinanciranju programov društev s področja
kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova
Gorica (Uradni list RS, št. 8/10, v nadaljevanju: odlok)
javni razpis
za sofinanciranje programov
društev s področja kmetijstva in
podeželja v Mestni občini Nova Gorica
za leto 2010
I. Razpisovalec: Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica.
II. Predmet javnega razpisa in upravičeni
stroški
Predmet sofinanciranja so naslednje
vsebine programov, ki jih upravičenci izvajajo na območju Mestne občine Nova Gorica:
1. izobraževanja,
2. promocija društev in območja delovanja društev,
3. priprava projektov s področja kmetijstva in podeželja za kandidiranje na javnih
razpisih,
4. prireditve s področja kmetijstva in podeželja,
5. nakup strokovne literature, priprava
in tiskanja zbornikov, strokovne literature in
promocijskega materiala.
Predmet sofinanciranja so tudi materialni
stroški, ki so vezani na izvedbo programa
(stroški elektrike, vode, ogrevanja, najemnine, ipd.).
Predmet sofinanciranja na podlagi tega
javnega razpisa niso:
1. programi, ki se ne izvajajo na območju
Mestne občine Nova Gorica,
2. programi, ki se sofinancirajo iz drugih
občinskih ali drugih javnih virov,
3. profitni programi,
4. stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev,

5. stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima
prijavitelj v lasti, najemu ali upravljanju.
Ne glede na druge določbe tega javnega
razpisa se ne sofinancirajo tisti programi,
katerih sofinanciranje bi pomenilo kršitev veljavnih predpisov o državnih pomočeh.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine
Nova Gorica.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna
višina razpoložljivih proračunskih sredstev
za izvedbo javnega razpisa je 12.000,00
EUR in so zagotovljena na proračunski postavki 1102/9007 Sofinanciranje programov
društev za razvoj podeželja. Sredstva dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki
dotacij.
V. Upravičenci do sredstev
Upravičenci do sredstev so strokovna,
interesna ali stanovska ter druga društva
oziroma zveze društev s področja kmetijstva
in podeželja Mestne občine Nova Gorica, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. njihovo delovanje je neprofitne narave,
2. so registrirana skladno s predpisi
o društvih,
3. imajo skladno z veljavnimi predpisi
urejeno vso potrebno dokumentacijo,
4. imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
in druge pogoje za izvedbo programa,
5. opravljajo dejavnosti s področja kmetijstva in podeželja, kar mora biti tudi razvidno iz njihovega naziva,
6. imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica ali izvajajo programe na njenem območju,
7. imajo pravočasno in v celoti izpolnjene
pogodbene obveznosti do Mestne občine
Nova Gorica iz predhodnega javnega razpisa, če so na njem sodelovala.
Za društva s področja kmetijstva in podeželja se štejejo društva, katerih glavni
namen je:
– združevanje kmetijskih pridelovalcev
in rejcev živali, podeželskih žensk in podeželske mladine,
– informiranje, izobraževanje ali pomoč
podeželskemu prebivalstvu,
– ohranjanje tradicionalnih kmečkih običajev,
– ohranjanje kulturne dediščine s področja kmetijstva in podeželja,
– ohranjanje obrti, ki so povezane s kmetijstvom.
VI. Drugi pogoji za dodelitev sredstev
Do sredstev na podlagi tega javnega razpisa niso upravičeni:
– prijavitelji, ki so za iste upravičene stroške že prejeli sredstva občinskih ali drugih
javnih virov,
– prijavitelji, pri katerih se ugotovi, da so
navajali neresnične podatke.
VII. Upravičeni stroški
Mestna občina Nova Gorica bo sofinancirala naslednje upravičene stroške:
1. za izobraževanje: stroški kotizacije in
gradiv, stroški predavateljev, stroški najema prostora, potni stroški (stroški vozovnic,
goriva);
2. za promocijo društev in območja delovanja društev: materialni stroški izvedbe
promocijskih aktivnosti (npr.: stroški najema
prostora in opreme, pogostitev, stroški kulturnih in etnoloških nastopov);
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3. za pripravo projektov s področja kmetijstva in podeželja za kandidiranje na javnih razpisih: stroški priprave projektne dokumentacije (stroški zunanjega izvajalca,
pridobivanje dokazil in drugih prilog);
4. za prireditve s področja kmetijstva in
podeželja: materialni stroški izvedbe prireditev (npr.: stroški najema prostora in opreme,
pogostitev, stroški kulturnih in etnoloških nastopov);
5. za nakup strokovne literature, priprave in tiskanja zbornikov, strokovne literature
in promocijskega materiala: stroški nakupa strokovne literature, priprave in tiskanja
zbornikov, strokovne literature in promocijskega materiala.
Za upravičene stroške se štejejo tudi materialni stroški, ki so vezani na izvedbo programa (stroški elektrike, vode, ogrevanja,
najemnine, ipd.). Upravičeni stroški niso:
stroški telefona in bančni stroški.
Vse upravičene stroške je potrebno izkazati, in sicer v vlogi na javni razpis s pogodbami, predračuni ali računi, izdanimi v obdobju iz X. točke tega javnega razpisa. Za
izplačilo odobrenih sredstev je potrebno
upravičene stroške dokazati z dokazili o izvedenih programih ter dokazili namenski porabi sredstev.
VIII. Višina odobrenih sredstev
Pri obravnavi vlog se, ne glede na prijavljeno vrednost programa, kot najvišja
vrednost programa posameznega društva
upošteva vrednost 2.000 EUR brez vključenega DDV.
Višina sredstev, ki se odobri posameznemu upravičencu, se določi na podlagi
določb odloka, tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, na podlagi rezultatov
ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih
sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
Najvišji znesek sofinanciranja Mestne
občine Nova Gorica za posameznega upravičenca je največ 2.000 EUR.
V primeru, da so izkazani upravičeni
stroški ob realizaciji programa nižji od upravičenih stroškov, predvidenih v vlogi upravičenca, se znesek sofinanciranja programa
sorazmerno zmanjša v skladu z odobrenim
odstotkom sofinanciranja.
IX. Izguba pravice do dodelitve sredstev,
nerazdeljena sredstva
Upravičenec izgubi pravico do delitve
odobrenih sredstev oziroma sorazmernega
dela odobrenih sredstev, kolikor v roku iz
X. točke tega javnega razpisa ne realizira oziroma ne realizira v celoti programa,
za katerega so mu bila z odločbo sredstva
odobrena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka nerazdeljena,
se lahko dodelijo prejemnikov sredstev, ki
so v roku iz X. točke tega javnega razpisa
v celoti realizirali program. Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve še nerazdeljenih sredstev pripravi strokovna komisija,
pri čemer upošteva namen odloka in tega
javnega razpisa.
X. Obdobje porabe sredstev: obdobje,
za katerega so namenjena sredstva iz tega
javnega razpisa, je proračunsko leto 2010.
Sredstva na podlagi tega razpisa bodo dodeljena tistim odobrenim programom, ki
bodo realizirani v času od 2. 9. 2009 do
1. 9. 2010.
XI. Rok za predložitev vlog
Rok za oddajo vlog je do vključno 1. 6.
2010.
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Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje 1. 6. 2010 do 12. ure prispela po
pošti oziroma bo osebno oddana na naslov:
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 38, 1.
nadstropje). Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.
XII. Organ, pri katerem se vložijo vloge:
vloge se lahko oddajo osebno ali po pošti
v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za kmetijstvo – društva« na naslov
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, 1. nadstropje, soba 38.
XIII. Priprava vlog
Prijavitelji se na javni razpis prijavijo z vlogo, ki jo lahko podajo izključno na
obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila
se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od
prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva
tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje
posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge.
Vloga mora vsebovati vse v javnem razpisu
in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke
in mora biti dostavljena do roka, določenega
v XI. točki tega javnega razpisa.
Prijavitelj odda vlogo na razpis v zaprti
kuverti, na njeno sprednjo stran pa nalepi
obrazec »ovojnica ponudbe«, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije. V obrazcu prijavitelj navede tudi svoje podatke.
XIV. Odpiranje, pregled in ocenitev vlog
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija bo
potekalo dne 4. 6. 2010.
Prijavitelji, katerih vloge ne bodo popolne, se v roku petih delovnih dni od odpiranja vlog pisno pozovejo, naj vloge dopolnijo.
Prepozne vloge, vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih razpisne dokumentacije
ter vloge, ki ne bodo dopolnjenje v roku,
s sklepom zavrže občinske uprave, pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: pristojni
organ).
Strokovna komisija obravnava popolne
vloge na podlagi pogojev in meril iz odloka, tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Po ocenitvi vlog pripravi predlog
prejemnikov sredstev. Po prejemu predloga
izda pristojni organ odločbe, s katerimi odloči o dodelitvi razpisanih sredstev. Medsebojne pravice in obveznosti med prejemnikom
sredstev ter Mestno občino Nova Gorica se
določijo s pogodbo.
XV. Obvestilo o izidu razpisa
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje v 60 dneh po poteku roka iz XI.
točke tega razpisa.
Odobrena sredstva se izplačajo na podlagi pogodbe, sklenjene med Mestno občino
Nova Gorica in prejemnikom sredstev, po
predhodni predložitvi dokazil o izvedenih
programih ter namenski porabi sredstev.
XVI. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo je mogoče dobiti od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure (ob sredah
od 8. do 16. ure) na naslovu Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
soba 28/I ter na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si.
Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih
razpisne dokumentacije, mora vsebovati
vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Za
vse dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko pokličete na tel. 05/33-50-172 (Zdenka Kompare).
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XVII. Merila za dodelitev sredstev
Zaprošeni zneski posameznega upravičenca se ponderirajo glede na področje, aktivnosti ter delež članov iz MONG, in sicer:
Področje

Aktivnosti

Delež
članov
iz MONG

Kmetijstvo
Drugo
Organizacija
samostojnih večjih
programov
Udeležba
v programih drugih
organizatorjev
Izvajanje
osnovnega
programa
81-100%
33-80%
0-32%

Ponder
1
0,5
1
0,5
0,25
1
0,5
0,25

Mestna občina Nova Gorica
Ob-2309/10
Mestna občina Nova Gorica objavlja na
podlagi Odloka o proračunu Mestne občine
Nova Gorica za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 90/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07, 61/08) in na podlagi Odloka o dodeljevanju pomoči za programe in investicije
v kmetijstvu in podeželju v Mestni občini
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 14/10, v nadaljevanju: odlok)
javni razpis
za dodeljevanje pomoči za programe
in investicije v kmetijstvu in
podeželju v Mestni občini Nova Gorica
za leto 2010
1. Razpisovalec: Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
tega javnega razpisa je sofinanciranje ukrepov osnovne kmetijske pridelave in dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih
v skladu z določili odloka. Ukrepi, ki so predmet sofinanciranja so natančneje opredeljeni v točki 14 tega razpisa.
3. Namen javnega razpisa: je stimuliranje malih in srednje velikih kmetijskih gospodarstev za investiranje v zmanjšanje
proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti,
izboljšanje naravnega okolja ali higienskih
razmer ali standardov za dobro počutje živali.
4. Upravičenci ter splošni pogoji za sofinanciranje:
4.1. Upravičenci do sredstev so:
Upravičenci do pomoči po skupinskih izjemah so mala in srednja velika kmetijska
gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno
proizvodnjo kmetijskih proizvodov in prijavljajo na razpis program ali investicijo, ki
se izvede na območju Mestne občine Nova
Gorica.
Upravičenci do pomoči de minimis so
mala in srednje velika kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo
in prijavljajo na razpis program ali investicijo, ki se izvede na območju Mestne občine
Nova Gorica ter registrirana stanovska in
interesna društva, ki delujejo na področju

kmetijstva, gozdarstva in prehrane in prijavljajo na razpis investicijo, ki se izvede
na območju Mestne občine Nova Gorica
ali Goriške statistične regije. Upravičenci so
lahko tudi nosilci dopolnilne dejavnosti, če
imajo enako stalno prebivališče kot nosilec
kmetijskega gospodarstva.
Upravičenci so podrobneje določeni pri
posameznih ukrepih iz točke 14 tega razpisa ter v pogojih in merilih za dodelitev sredstev (točka 15. tega razpisa).
4.2. Splošni pogoji za sofinanciranje:
Pomoč po skupinskih izjemah iz točke
14.A tega razpisa se v skladu s 7. členom
odloka odobri le za investicije, ki še niso
začete in se bodo začele izvajati šele po
prejetju odločbe o odobritvi sredstev.
Upravičenec, ki je za iste upravičene
stroške že prejel državno pomoč po skupinskih izjemah, ne more pridobiti sredstev iz
tega javnega razpisa oziroma jih lahko pridobi le do največje dovoljene višine pomoči
(prvi odstavek 8. člena odloka).
Skupna dodeljena pomoč de minimis posameznemu upravičencu, ne sme presegati
200.000 eurov bruto v kateremkoli obdobju
treh zaporednih proračunskih let. Pomoči
de minimis se prištevajo k dodeljenim pomočem za iste upravičene stroške. Za iste
upravičene stroške lahko upravičenec dobi
pomoč le enkrat pri kateremkoli dajalcu pomoči po tem pravilu.
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da
je navajal neresnične podatke, se mu sredstev ne odobri.
Za odobritev pomoči mora znesek upravičenih stroškov prijavljenega programa ali
investicije znašati vsaj 1.000 EUR (brez
vključenega DDV). Pri odobritvi sredstev se
bodo upoštevali samo tisti predračuni, računi ali pogodbe, katerih vrednost bo najmanj
100 EUR (brez vključenega DDV).
Program oziroma investicijo, za katero
upravičenec prejme pomoč po tem javnem
razpisu, mora upravičenec ohraniti vsaj pet
let po dodelitvi sredstev.
Drugi pogoji sofinanciranja so podrobneje določeni pri posameznih ukrepih iz točke
14 tega javnega razpisa ter v pogojih in
merilih za dodelitev sredstev (točka 15 tega
razpisa).
5. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih sredstev je
150.000 EUR in so zagotovljena na proračunski postavki 1102/9005 Spodbude za
urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj
kmetijstva. Od tega je predvideno za ukrepe iz:
– točke 14.A: 50.000 EUR;
– točke 14.B: 100.000 EUR.
Kolikor sredstva na razpisu pri posamezni skupini ukrepov (A, B) ne bodo porabljena, se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na drugo skupino ukrepov (A, B).
Sredstva za programe in investicije na
področju kmetijstva in podeželju se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
6. Višina odobrenih sredstev
Maksimalni zneski odobrenih pomoči
so navedeni pri posamezni vrsti ukrepov
iz točke 14.
Pri obravnavi vlog se, ne glede na prijavljeno vrednost investicije oziroma programa, kot najvišja vrednost posamezne investicije oziroma programa upošteva vrednost
21.000 EUR (brez vključenega DDV).
Višina pomoči, ki se dodeli upravičencem, se določi na podlagi določil odloka,
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tega javnega razpisa, glede na višino vseh
zaprošenih sredstev in glede na višino razpoložljivih sredstev.
V primeru, da so izkazani upravičeni
stroški ob realizaciji investicije oziroma programa nižji od upravičenih stroškov, predvidenih v vlogi upravičenca na javni razpis, se
znesek sofinanciranja s strani razpisovalca
sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim
odstotkom sofinanciranja.
7. Izguba pravice do dodelitve sredstev,
nerazdeljena sredstva
Upravičenec izgubi pravico do delitve
odobrenih sredstev oziroma sorazmernega
dela odobrenih sredstev, kolikor v roku iz
7. točke tega javnega razpisa ne realizira oziroma ne realizira v celoti investicije
oziroma programa, za katerega so mu bila
z odločbo sredstva odobrena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka nerazdeljena, se
lahko dodelijo prejemnikov sredstev, ki so
v roku iz 7. točke tega javnega razpisa v celoti realizirali investicijo oziroma program.
Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve
še nerazdeljenih sredstev pripravi strokovna
komisija, pri čemer upošteva namen odloka
in tega javnega razpisa.
8. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katerega so namenjena
sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2010. Sredstva na podlagi tega
javnega razpisa se bodo dodelila tistim odobrenim programom in investicijam, ki bodo
realizirana v času:
– za pomoč po skupinskih izjemah (ukrepi iz točke 14.A tega javnega razpisa) od
dneva prejema odločbe, izdane na podlagi
tega javnega razpisa in najkasneje do 30. 6.
2010;
– za pomoč de minimis (ukrepi iz točke
14.B tega javnega razpisa) od 2. 9. 2009 do
najkasneje 1. 9. 2010.
9. Rok za predložitev vlog
Rok za oddajo vlog je za ukrepe:
– iz točke razpisa 14.A do vključno 20. 4.
2010 do 12. ure,
– iz točke razpisa 14.B do vključno 1. 6.
2010 do 12. ure.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo
najkasneje do 20. 4. 2010 (za ukrepe iz točke 14.A) oziroma najkasneje do 1. 6. 2010
(za ukrepe iz točke 14.B) do 12. ure prispele
po pošti oziroma bodo osebno oddane na
naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba
38, 1. nadstropje).Prepozne vloge bodo
s sklepom zavržene.
10. Organ, pri katerem se vložijo vloge
na razpis: vloge se osebno oddajo ali pošljejo po pošti na naslov Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, soba 38/I.
11. Priprava vlog
Prijavitelji se na javni razpis prijavijo z vlogo, ki jo lahko podajo izključno na
obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila
se prilagajo v fotokopijah. Razpisovalec lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Razpisovalec lahko od prijavitelja
zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi
dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave
iz vloge. Vloga mora vsebovati vse v javnem
razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane
podatke in mora biti dostavljena do roka, določenega v 8. točki tega javnega razpisa.
Prijavitelj odda vlogo na razpis v zaprti
kuverti, na njeno sprednjo stran pa nalepi
obrazec »ovojnica ponudbe«, ki je sestavni

obdobju treh zaporednih proračunskih let.
Pomoč se lahko dodeli le kmetijskemu gospodarstvu, ki ni podjetje v težavah. Pomoč
se ne odobri:
– za nakup proizvodnih pravic, živali in
letnih rastlin;
– za zasaditev letnih rastlin;
– za drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka
naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe
vode za najmanj 25%;
– za preproste naložbe za nadomestitev;
– za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko ali mlečne pro
izvode;
– ob kršenju kakršnihkoli prepovedi ali
omejitev, opredeljenih v uredbah Sveta
o uvedbi skupnih ureditev trga, tudi če se
take prepovedi ali omejitve nanašajo le na
pomoč Evropske unije.
Višina sofinanciranja: do največ 40%
vrednosti upravičenih stroškov brez DDV.
15.A.2 Pomoč za plačilo zavarovalnih
premij
Cilj ukrepa: zmanjšanje posledic in tveganja, ki jih na kmetijskih kulturah naredijo
naravne nesreče ter zmanjšati izgube, nastale zaradi bolezni domačih živali.
Upravičeni stroški so:
– stroški zavarovalne premije za zavarovalno polico, ki zagotavlja kritje izgub, ki jih
povzročijo vremenske razmere na posevkih
in plodovih za eno rastno dobo;
– stroški zavarovalne premije za zavarovalno polico, ki zagotavlja kritje izgub, ki
jih povzročijo bolezni živali za eno zavarovalno leto.
Pri sofinanciranju stroškov zavarovalnih
premij se upoštevajo določbe državnega
predpisa o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje
za tekoče leto.
Višina sofinanciranja: višina sofinanciranja ne sme presegati 50% upravičenih
stroškov.
15.A.3 Pomoč za arondacijo
Cilj ukrepa: zmanjšanje proizvodnih stroškov zaradi majhnih in razpršenih parcel.
Upravičeni stroški: stroški pravnih in
upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda.
Višina sofinanciranja: do 100% nastalih
upravičenih stroškov, brez DDV.
15.A.4 Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov
Cilj ukrepa: spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov.
Upravičeni stroški so:
– stroški za tržne raziskave, zasnovo in
oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo
za pripravo vlog za priznanje geografskih
označb porekla in označb porekla ali potrdil
o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Evropske unije;
– stroški za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovosti, kakršni sta ISO 9000 ali
14000, sistemov na temelju analize tveganj
in kritičnih nadzornih točk (HACCP), sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje
upoštevanja pristnosti in tržnih normativov
ali programov presoje vplivov na okolje;
– stroški za usposabljanje osebja za
uporabo programov in sistemov iz prejšnje
alineje;
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani
certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih
sistemov.

del razpisne dokumentacije. V obrazcu prijavitelj navede tudi svoje podatke.
12. Odpiranje, pregled in ocenitev vlog
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija bo
potekalo dne 21. 4. 2010 za ukrepe A in 4. 6.
2010 za ukrepe B.
Prijavitelji, katerih vloge ne bodo popolne, se v roku petih delovnih dni od odpiranja
vlog pisno pozovejo, naj vloge dopolnijo.
Prepozne vloge, vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih razpisne dokumentacije ter
vloge, ki ne bodo dopolnjenje v roku, s sklepom zavrže občinske uprave, pristojen za
kmetijstvo (v nadaljevanju: pristojni organ).
Strokovna komisija obravnava popolne
vloge na podlagi pogojev in meril iz odloka, tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Po ocenitvi vlog pripravi predlog
prejemnikov sredstev. Po prejemu predloga
izda pristojni organ odločbe, s katerimi odloči o dodelitvi razpisanih sredstev. Medsebojne pravice in obveznosti med prejemnikom
sredstev ter Mestno občino Nova Gorica se
določijo s pogodbo.
13. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 60 dneh po poteku rokov iz
8. točke tega razpisa.
Odobrena sredstva se izplačajo na podlagi pogodbe, sklenjene med Mestno občino
Nova Gorica in prejemnikom sredstev, po
predhodni predložitvi dokazil o izvedenih
programih oziroma investicijah ter namenski porabi sredstev.
14. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo je mogoče dobiti od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure (ob sredah
od 8. do 16. ure), na naslovu Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
soba 28/I ter na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si.
Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih
razpisne dokumentacije, mora vsebovati
vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Za
vse dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko pokličete na tel. 05/33-50-172 (Zdenka Kompare).
15. Ukrepi
15. A. Skupinske izjeme (Uredba komisije ES št. 1857/2006)
15.A.1. Pomoč za naložbe v kmetijska
gospodarstva
Cilj ukrepa je sofinanciranje naložb
v osnovno kmetijsko pridelavo na kmetijskih gospodarstvih zaradi zmanjšanja pro
izvodnih stroškov, izboljšanja in preusmeritve proizvodnje, izboljšanja kakovosti ter
ohranjanja in izboljšanja naravnega okolja
ali izboljšanja higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.
Upravičeni stroški:
– gradnja, nakup ali izboljšanje nepremičnin,
– nakup strojev in opreme, vključno z računalniškimi programi do tržne vrednosti
blaga (razen traktorjev in drugih pogonskih
strojev),
– splošni stroški navedenih izdatkov (kot
na primer honorarji arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti,
nakup patentov in licenc,..).
Pomoč se lahko dodeli tudi za nakup zemljišč, razen zemljišč za gradnjo, v vrednosti
do 10% upravičenih stroškov naložbe.
Omejitve višine in drugi pogoji:
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne
sme preseči 400.000 eurov v kateremkoli
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Pogoji za pridobitev sredstev:
– pomoč se lahko odobri samo za stroške storitev, ki jih opravijo tretje strani, in/ali
nadzor, ki ga opravijo tretje strani, ki so
odgovorne za nadzor in spremljanje uporabe geografskih označb in označb porekla, ekoloških označb ali označb kakovosti,
če so take označbe skladne z zakonodajo
Evropske unije;
– pomoč ne sme biti dodeljena za izdatke ob naložbah;
– pomoč ne sme biti odobrena za stroške nadzora, ki ga opravijo kmetje sami, ali
če zakonodaja Evropske unije določa, da
jih nosijo kmetje, ne da bi bila opredeljena
višina stroškov;
– pomoč mora biti dodeljena v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati
neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom;
– če storitve iz tega člena zagotavljajo
skupine proizvajalcev ali druge kmetijske
organizacije za vzajemno pomoč, članstvo
v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti
pogoj za dostop do storitev; vsak prispevek
nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na sorazmerne
stroške za zagotavljanje storitve;
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju Mestne občine Nova
Gorica in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev.
Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stroškov brez DDV v obliki subvencioniranja storitev.
15.A.5 Zagotavljanje tehnične podpore
Cilj ukrepa: izboljšanje učinkovitosti in
strokovnosti s sofinanciranjem stroškov izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih
storitev, organizacije prireditev za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na
tekmovanjih, širjenja znanstvenih dognanj,
publikacij in spletišč.
Upravičeni stroški:
– na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu: stroški organiziranja programa za usposabljanje, potni stroški in dnevnice udeležencev;
– na področju organizacije prireditev za
izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih
prostorov, simbolične nagrade (do 250 eurov na nagrado in zmagovalca);
– publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke
o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitev nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da so predstavljeni
v publikaciji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– pomoč se odobri za stroške storitev, ki
jih opravijo tretje strani;
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju Mestne občine Nova
Gorica in se jim dodeli v obliki subvencioniranih storitev;
– če storitev zagotavljajo skupine pro
izvajalcev ali druge organizacije, članstvo
v takih skupinah ali organizacijah ne sme
biti pogoj za dostop do storitev; prispevek
nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine
ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve;
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– pomoč se zagotavlja prek pravnih in
fizičnih oseb, ki so registrirane za izvajanje
tehnične pomoči v kmetijstvu.
Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stroškov brez DDV v obliki subvencioniranja storitev.
15.B. »De minimis« (Uredba komisije ES
št.1998/2006)
15.B.1 Naložbe v dopolnilne dejavnosti
na kmetijah
Cilj ukrepa je povečati ponudbo dopolnilnih dejavnosti in kvalitete proizvodov,
ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje
in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega
položaja kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, gradbena in obrtniška dela, stroški
nakupa opreme vključno z računalniško
opremo, stroški promocije (priprava in tisk
promocijskega materiala, priprava in objava
oglasov, oblikovanje in vzdrževanje spletne
strani, stroški najema razstavnega prostora,
stroški nočitev do priznane višine največ
100 EUR/nočitev), stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, ki so povezani
z dejavnostjo (kotizacija, stroški gradiva).
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
z zahtevanimi prilogami, dopolnilna dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi, že
registrirana ali registrirana pred izplačilom
pomoči, dokazilo o zavarovanju kmetov za
nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva,
če so tako zavarovani, predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa, dokazilo
o plačilu.
Višina sofinanciranja: do največ 50%
vrednosti investicije brez DDV.
15.B.2 Naložbe v nekmetijske dejavnosti
na kmetijskih gospodarstvih
Cilj ukrepa je povečati pestrost ponudbe
na kmetijah, ustvariti pogoje in možnosti za
ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest in
izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, gradbena in obrtniška dela, stroški
nakupa opreme vključno z računalniško
opremo, stroški promocije ((priprava in tisk
promocijskega materiala, priprava in objava
oglasov, oblikovanje in vzdrževanje spletne
strani, stroški najema razstavnega prostora,
stroški nočitev do priznane višine največ
100 EUR/nočitev), stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, povezanih
z dejavnostjo (kotizacija, stroški gradiva).
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
z zahtevanimi prilogami, dokazilo o zavarovanju kmetov za nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva, če so tako zavarovani,
predračuni ali računi, izdani od zaključka
prejšnjega razpisa do zaključka tekočega
razpisa, dokazilo o plačilu.
Višina sofinanciranja: do največ 50%
vrednosti investicije brez DDV.
15.B.3 Trženje kmetijskih proizvodov in
storitev
Cilj ukrepa je izboljšati kakovost ponudbe, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje
dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški: nakup opreme za konfekcioniranje in skladiščenje. Nakup opreme
za prostore za prodajo kmetijskih pridelkov
in izdelkov z drugih kmetij, promocija kmetijskih in drugih proizvodov s kmetij.
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z zahtevanimi prilogami, dokazilo o zavarovanju kmetov za nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva, če so tako zavarovani,
predračuni ali računi, izdani od zaključka
prejšnjega razpisa do zaključka tekočega
razpisa, dokazilo o plačilu.
Višina sofinanciranja: do največ 50%
vrednosti investicije brez DDV.
15.B.4 Pokrivanje operativnih stroškov
transporta iz odročnih krajev
Namen ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih
krajih, kjer prevozi niso ekonomsko upravičeni.
Upravičeni stroški: operativni stroški tovornega prevoza na kilometer v odročnih
krajih.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
z zahtevanimi prilogami, dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj, seznam lokalnih
odročnih prog z navedbo razdalj in številom
prevozov letno.
Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih operativnih stroškov (brez DDV) tovornega transporta iz odročnih krajev, ki bodo
določeni z razpisom. Skupna pomoč »de
miminis«, dodeljena kateremu koli transportnemu podjetju, ne sme presegati 100.000
eurov bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
16. Merila in pogoji za dodelitev sredstev:
16. 1 Splošni pogoji:
Prijavitelji za ukrepe iz točke 14.A tega
javnega razpisa morajo poleg drugih v javnem razpisu navedenih določil za dodelitev
sredstev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– Kmetijska gospodarstva: kmetijska gospodarstva morajo obdelovati najmanj 4 ha
primerljivih površin na območju Vipavske
doline ali najmanj 2,5 ha primerljivih kmetijskih površin na območju Trnovske in Banjške planote.
– Čebelarji: imeti morajo najmanj 20 panjev.
– Pravne osebe: pravne osebe morajo
biti registrirane za osnovno kmetijsko pro
izvodnjo ter opravljati svojo dejavnost na
območju Mestne občine Nova Gorica
Prijavitelji za ukrepe iz točke 14.B tega
javnega razpisa morajo poleg drugih v javnem razpisu navedenih določil izpolnjevati
še:
– Kmetijska gospodarstva: kmetijska gospodarstva morajo obdelovati najmanj 4 ha
primerljivih površin na območju Vipavske
doline ali najmanj 2,5 ha primerljivih kmetijskih površin na območju Trnovske in Banjške planote.
– Čebelarji: imeti morajo najmanj 20 panjev.
– Pravne osebe: pravne osebe morajo
opravljati dejavnost na območju Mestne občine Nova Gorica.
– Registrirana stanovska in interesna
društva, združenja in zveze: navedena
društva morajo delovati na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Program ali
investicija, ki jo prijavljajo na javni razpis,
se mora izvesti na območju Mestne občine
Nova Gorica.
16.2 Merila
Prijaviteljem za ukrepe iz točke 14.A tega
javnega razpisa bo komisija pri ocenjevanju
vlog upoštevala naslednje ponderje:
– čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo
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in opravlja dejavnost na območju MONG:
ponder 1,
– kmetija na Trnovski in Banjški planoti:
ponder 0,75,
– ostale kmetije ponder: 0,5.
Prijaviteljem za ukrepe iz točke 14.B tega
javnega razpisa bo komisija pri ocenjevanju
vlog upoštevala naslednje ponderje:
– čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za kmetijsko pridelavo in predelavo
in opravlja dejavnost na območju MONG:
ponder 1,
– kmetija na Trnovski in Banjški planoti
ponder: 0,75,
– ostale kmetije in pravne osebe ponder 0,5.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 430-11/2010
Ob-2313/10
Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07), 7. člena Pravilnika
o sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev
v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 23/08),
Letnega programa kulture v Občini Sežana za leto 2010 (Uradni list RS, št. 17/10),
219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št.
50/07 in 61/08) in na podlagi določil Odloka
o proračunu Občine Sežana za leto 2010
(Uradni list RS, št. 121/08, 84/09 in 107/09),
Občina Sežana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti kulturnih
društev v Občini Sežana za leto 2010
Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska
cesta 4, 6210 Sežana.
Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za dejavnosti kulturnih društev
za leto 2010 v Občini Sežana, proračunska
postavka: 242501 Dejavnost društev s področja kulture in individualnih kultur.
Cilj razpisa: namen razpisa je sofinancirati redno dejavnost ljubiteljskih kulturnih
društev, ki se ukvarjajo s kulturo in delujejo
v Občini Sežana.
Občina Sežana sofinancira programe
s področja založniške, knjižničarske, glasbene, plesne, gledališke, lutkovne, literarne,
likovne, fotografske, filmske, avdiovizualne,
baletne, folklorne dejavnosti, zborovskega
petja in programe z drugih področji kulture.
Izvajalci programov s področja kulture
so lahko društva, ki delujejo na področju
kulture, ki so registrirana pri Upravni enoti in
imajo sedež na območju Občine Sežana.
Splošni pogoji za sodelovanje
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Sežana,
– so registrirani po Zakonu o društvih in
imajo dejavnost na področju kulture opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za
realizacijo programov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– delujejo na področju kulture več kot
eno leto,
– opravljajo dejavnost na neprofitni
osnovi,
– občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov in
finančno poročilo o delu v preteklem letu ter
plan načrtovanih aktivnosti in finančni plan
za tekoče leto.
Merila za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev se nanašajo na:

– programske stroške na vajo,
– izobraževanje,
– število aktivnih članov,
– pavšal za materialne stroške,
– dosežena priznanja in nagrade,
– kakovost delovanja posameznega društva,
– organizacijo,
– število nastopov, razstav in organizacijo samostojnega letnega koncerta ter
– promocijo lastnega delovanja in lokalne skupnosti.
Merila za vrednotenje programov po dejavnostih so sestavni del Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 23/08).
Višina razpisanih sredstev znaša
34.000,00 €. Dodeljena sredstva morejo biti
porabljena do 31. 12. 2010.
Rok za predložitev prijav je 30 dni od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.
Kraj kjer lahko izvajalci dvignejo razpisno
dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave dosegljiva na spletni strani Občine
Sežana http://www.sezana.si in na sedežu
Občine Sežana, Partizanska 4, Sežana.
Pristojni uslužbenci za dajanje informacij
in pojasnil: Nina Ukmar (soba št. 68), tel.
05/73-10-135, nina.ukmar@sezana.si.
Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem
obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v Občini
Sežana za leto 2010« in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Popolna vloga mora biti predložena na
naslov: Občina Sežana, Partizanska c. 4,
6210 Sežana v razpisanem roku, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis –
sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev
v Občini Sežana 2010«. Na hrbtni strani
mora biti označen pošiljatelj. Za prepozno
se torej šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni
bila predložena na vložišču Občine Sežana
v razpisnem roku.
Po poteku razpisnega roka bo strokovna
komisija hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog
ne bo javno. V primeru formalno nepopolnih
vlog bodo izvajalci pozvani, da v roku 8 dni
od dne prejetega obvestila dopolnijo vlogo.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo
dopolnili v navedenem roku, se s sklepom
zavržejo. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec
strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
o izboru in višini sredstev, dobljenih na tem
razpisu, bodo izvajalci obveščeni v roku
45 dni po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe.
Občina Sežana
Št. 430-10/2010
Ob-2314/10
Na podlagi 12. člena Pravilnika o sofinanciranju mladinskih projektov in akcij
v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 49/09),
219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št.
50/07 in 61/08) in na podlagi določil Odloka
o proračunu Občine Sežana za leto 2010
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(Uradni list RS, št. 121/08, 84/09 in 107/09),
Občina Sežana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektov
in akcij v Občini Sežana za leto 2010
Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska
cesta 4, 6210 Sežana.
Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za izvedbo mladinskih projektov in akcij za leto 2010 v Občini Sežana,
proračunska postavka 180501 – Mladinski
projekti in akcije.
Cilj razpisa:
Namen razpisa je sofinancirati izvedbo
kvalitetnih in inovativnih mladinskih projektov in akcij v javnem interesu v Občini Sežana, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnemu vključevanju
mladih.
Občina Sežana sofinancira projekte in
akcije, ki so prvenstveno usmerjeni v:
– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo,
– prostovoljno mladinsko delo,
– mobilnost mladih,
– raziskovalno delo mladih,
– zmanjševanje učinkov in posledic tveganih vedenj,
– aktualne mladinske iniciative,
– participacijo, aktivno državljanstvo, človekove pravice,
– mednarodno mladinsko delo,
– informiranje in svetovanje za mlade,
– reševanje ekoloških vprašanj,
– aktivnosti, ki vzpodbujajo k strpnosti,
nenasilju med in nad mladimi,
– aktivnosti, ki spodbujajo inovativnost in
podjetnost mladih,
– promocijo mladih ustvarjalcev s stalnim
bivališčem v občini.
Predmet sofinanciranja so lahko tudi:
– aktivnosti za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,
– aktivnosti, ki vzpodbujajo kulturno izražanje in kreativnost mladih,
– preventivni programi na različnih vsebinskih področjih.
Prioritetno področje za sofinanciranje
mladinskih projektov oziroma akcij v letu
2010 je aktivno državljanstvo.
Izvajalec mladinskih projektov in akcij je
lahko:
– organizacija mladih ali
– nevladna in neprofitna organizacija
z namenom zagotavljanja boljših pogojev
za življenje, delovanje in vključevanje mladih v mladinsko delo ali
– neformalna skupina mladih oziroma
skupina najmanj 5 mladih, ki imajo svojega
vodjo projekta oziroma akcije ali
– izjemoma posamezni ustvarjalec za
projekte in akcije, ki so širšega pomena,
v javnem interesu občine in pomembne za
promocijo občine ob hkratnem promoviranju
mladih ustvarjalcev na področju uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne
umetnosti, arhitekture in oblikovanja, intermedijske umetnosti ali iz področja literarne
umetnosti, pod pogojem, da ima stalno prebivališče v Občini Sežana.
Mladinski projekt oziroma akcija vključuje minimalno 5 aktivnih udeležencev – mladih. Izvajajo ga mladi sami oziroma skupaj
s strokovno usposobljenimi izvajalci z referencami na področju mladinskega dela.
Izjemoma lahko projekt oziroma akcija vključuje tudi samo enega aktivnega udeleženca-ustvarjalca, in sicer v primeru iz četrte
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alinee prejšnjega odstavka te točke. Glede
starostne meje velja naslednje: člani projektne skupine oziroma posamezni ustvarjalci
morajo ob prijavi dosegati vsaj starost 15
let oziroma dosegajo v letu, v katerem kot
izvajalci kandidirajo na razpisu, še vedno
starost 29 let.
Pravice do sofinanciranja nimajo:
– pravne osebe, ki so ustanovljene in
delujejo v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 12/96 s spremembami),
– organizacije, ki so skladno z Zakonom o pravnem položaju verskih skupnosti
v Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list
SRS, št. 15/76, 42/86, 5/90, Uradni list RS,
št. 17/91-I s spremembami), registrirane kot
verske skupnosti,
– pravne osebe in organizacije, ki so
registrirane po Zakonu o političnih strankah
(Uradni list RS, št. 62/94 s spremembami)
ter
– pravne osebe, ki izvajajo programe,
namenjene mladim in katerih programski
stroški in stroški plač zaposlenih so že financirani iz proračuna občine v okviru posebnih
proračunskih postavk.
Splošni pogoji za sodelovanje
Vsi izvajalci mladinskih projektov in akcij
morajo zagotavljati:
– osnovne pogoje (materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo projekta oziroma akcije, ki jo izvajajo
v skladu z veljavno zakonodajo;
– lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev ter imeti jasno izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni
prihodki in odhodki izvajanja aktivnosti
v projektu oziroma akciji, ki je predmet tega
pravilnika, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov projekta oziroma akcije in
lastnih sredstev, delež sredstev iz drugih
virov in pričakovano financiranje na podlagi
tega pravilnika. Prihodki izvajalca morajo biti
enaki odhodkom;
– da predmet predložene vloge ni bil in
ne bo sofinanciran že iz katerekoli druge
postavke proračuna Občine Sežana;
– takšno notranjo organizacijsko shemo,
ki omogoča demokratično obravnavo in koordinacijo izvedbe planiranega projekta oziroma akcije;
– v celoti in pravočasno izpolnjevati pogodbene obveznosti do Občine Sežana na
podlagi razpisa iz predhodnega leta, če so
na njem sodelovali ter občinski upravi predložili vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji aktivnosti v preteklem letu;
– da je projekt oziroma akcija namenjena predvsem mladim v starosti od 15 do
29 let;
– da se projekt oziroma akcija izvaja
na območju Občine Sežana ali na območju več občin (z namenom teritorialnega ali
programskega povezovanja) in je v javnem
interesu Občine Sežana;
– da je projekt oziroma akcija neprofitna
oziroma nekomercialne narave, člani projektne skupine pa za svoje delo v okviru
projekta ne prejemajo plačil iz proračunskih
sredstev Občine Sežana;
– da vsebina projekta oziroma akcije
ustreza predmetu javnega razpisa in določbam iz 8. člena tega pravilnika.
Izvajalci mladinskih projektov in akcij lahko predložijo do 2 projekta oziroma akciji
letno.
Poleg pogojev iz prvega odstavka te točke pa morajo izvajalci izpolnjevati še na-
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slednje pogoje (odvisno v katero skupino
izvajalcev spadajo):
a) Organizacije:
– so registrirane kot pravna oseba s sedežem na območju Občine Sežana, izjemoma izven območja občine v skladu s tretjo
alineo 3. člena tega pravilnika.
– so nevladne in neprofitne in opravljajo registrirane dejavnosti, namenjene predvsem za otroke in mladino v skladu s tem
pravilnikom. Kolikor le-ta ne opravlja registrirane dejavnosti namenjene predvsem za
otroke in mladino v skladu s tem pravilnikom, mora izkazati aktivno skupino najmanj
5 mladih, ki bo projekt vodila in ima svojega
vodjo, ki ga izberejo izmed sebe. Eden izmed udeležencev oziroma članov projektne
skupine je lahko strokovno usposobljen izvajalec z referencami na področju mladinskega dela, ki je lahko tudi starejši od 29
let, vendar le-ta ne sme biti vodja projektne
skupine. V tem primeru mora skupina obsegati najmanj 6 članov;
– so registrirani za izvajanje aktivnosti
na področju, ki ga prijavljajo najmanj eno
leto;
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
b) Skupine mladih:
– sestavljajo neformalno skupino najmanj 5 aktivnih izvajalcev oziroma udeležencev – mladih, ki izmed sebe izberejo
vodjo (odgovorno osebo projekta). Eden
izmed udeležencev oziroma članov projektne skupine je lahko strokovno usposobljen
izvajalec z referencami na področju mladinskega dela, ki je lahko tudi starejši od 29
let, vendar le-ta ne sme biti vodja projektne
skupine. V tem primeru mora skupina obsegati najmanj 6 članov. Vsaj polovica članov
mora biti občanov občine Sežana;
c) Posamezniki – mladi ustvarjalci:
– posameznik – mlad ustvarjalec ima
stalno bivališče v občini; posameznik – mlad
ustvarjalec ima stalno bivališče v občini;
– posameznik – mlad ustvarjalec izkazuje ustrezne reference na svojem področju;
– projekt oziroma akcija ima širši javni
interes ter se nanaša na promocijo občine
ob hkratnem promoviranju mladih ustvarjalcev;
– projekt oziroma akcija vključuje lahko
tudi samo ustvarjalca, katerega projekt se
tiče – v tem primeru je le-ta hkrati tudi vodja
projekta.
V primeru, da je vodja neformalne skupine mladih ali ustvarjalec mladoletna oseba,
ga v postopku dodeljevanja sredstev zastopa njegov zakoniti zastopnik.
Merila za vrednotenje projektov in akcij
so sestavni del Pravilnika o sofinanciranju
mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 49/09).
Višina razpisanih sredstev znaša
9.500,00 €. Dodeljena sredstva morajo biti
porabljena do 31. 12. 2010.
Rok za predložitev prijav je 30 dni od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.
Kraj kjer lahko izvajalci dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
od dneva objave dosegljiva na spletni strani Občine Sežana http://www.sezana.si in
na sedežu Občine Sežana, Partizanska 4,
Sežana.
Informacije in pojasnila
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Nina Ukmar (soba št. 68), tel.
05/73-10-135, nina.ukmar@sezana.si.

Informacije in celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Sežana http://www.sezana.si. Dodatne
informacije oziroma vprašanja se posredujejo po elektronski pošti (nina.ukmar@sezana.si). Odgovori bodo objavljeni na omenjeni spletni strani.
Občina Sežana bo organizirala informativne dneve v zvezi z razpisom, in sicer
v petek, 9. aprila 2010 ob 10. uri, ter v soboto, 10. aprila 2010 ob 10. uri; v prostorih
Mladinskega centra Podlaga, Kosovelova
4b, v Sežani.
Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem
obrazcu ˝Prijava na javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij v Občini
Sežana za leto 2010˝ in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Popolna vloga mora biti predložena na
naslov Občina Sežana, Partizanska c. 4,
6210 Sežana v razpisanem roku, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis – sofinanciranje mladinskih projektov in akcij
v Občini Sežana 2010«. Na hrbtni strani
mora biti označen pošiljatelj. Za prepozno
se torej šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni
bila predložena na vložišču Občine Sežana
v razpisnem roku.
Po poteku razpisnega roka bo strokovna
komisija hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog
ne bo javno. V primeru formalno nepopolnih
vlog bodo izvajalci pozvani, da v roku 8 dni
od dne prejetega obvestila dopolnijo vlogo.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo
dopolnili v navedenem roku, se s sklepom
zavržejo. Za nepopolno se šteje vloga, ki
ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih
zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo
in se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
o izboru in višini sredstev, dobljenih na tem
razpisu, bodo izvajalci obveščeni v roku
60 dni po zaključku razpisa. Izbrani izvajalci
projektov oziroma akcij bodo v 8 dneh po
izboru pozvani k sklenitvi pogodbe. Kolikor
pogodbe v 8 dneh ne bodo podpisali, se bo
štelo, da so odstopili od javnega razpisa.
Občina Sežana
Št. 330-2/2010-5
Ob-2315/10
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci (Uradni
list RS, št. 113/07) ter Odloka o proračunu
Občine Rogašovci za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 9/10) objavlja Občina Rogašovci,
Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci
razpis
za dodelitev državnih pomoči –
skupinske izjeme na področju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini
Rogašovci za leto 2010
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev – državnih
pomoči za uresničevanje ciljev občine na
področju razvoja kmetijstva in podeželja, ki
se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.
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II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Rogašovci za leto 2010 v okvirni višini 30.000,00 EUR na proračunski postavki
4011001 »Strukturni ukrepi v kmetijstvu in
živilstvu«.
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na proračunski postavki ne
bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na
ostale proračunske postavke. V primeru porabe sredstev bo Občina Rogašovci objavila
zaprtje razpisa.
III. Ukrepi in upravičenci
Za vse razpisane ukrepe velja, da gre za
državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec
lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene
v obdobju od odobritve sredstev s strani Občine Rogašovci (izdan sklep s strani Občine
Rogašovci) in do 15. 12. 2010. Dokazila/plačani računi za izvedene aktivnosti morajo
biti z datumom iz tega obdobja.
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za
naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let ali
500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo
na območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so
sredstva dodeljena.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo kmetijska zemljišča na območju
občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložb na
območjih z omejenimi možnostmi,
– do 40% upravičenih stroškov naložb na
drugih območjih,
– najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko
dodeli za:
1.1 posodabljanje kmetij,
1.2 urejanje pašnikov,
1.3 urejanje kmetijskih zemljišč.
1.1. Posodabljanje kmetij.
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih s sedežem na območju
občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetiji,
– stroški materiala za gradnjo/adaptacijo
hlevov, gospodarskih poslopij in pomožnih
objektov (silosi itd.) na kmetiji ter ureditev
izpustov,
– stroški obnove fasad na kmetijskih
gospodarstvih primarne proizvodnje (hlevi,
gospodarska poslopja, skladišča oziroma
nestanovanjski objekti),
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije (škropilnice itd.),
– stroški opreme, vključno z računalniškimi programi (mlekovodi, itd. …),
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter
opreme v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči,
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasadi-

3. Pomoč za arondacijo
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo kmetijske površine na območju občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov pravnih
in upravnih postopkov.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov
pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o upravičenosti arondacije,
– dokazila o izvedbi arondacije,
– dokazila o plačilu stroškov.
4. Pomoč za spodbujanje kakovostnih
kmetijskih proizvodov
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki izvajajo dejavnosti za spodbujanje kakovosti kmetijskih
proizvodov ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na
ustreznem območju na podlagi objektivno
opredeljenih pogojev. Kolikor opravljajo te
storitve skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije, članstvo v takih skupinah
ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak
prispevek nečlanov se omeji na sorazmerne
stroške za zagotavljanje storitve,
– izvajalci pomoči za spodbujanje pro
izvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov
po pravilniku so organizacije, ki so registrirane za to dejavnost. Občina z izvajalci sklene
pogodbo o poslovnem sodelovanju.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Upravičeni stroški:
– stroški tržne raziskave, zasnove in
oblikovanja proizvoda, vključno s pomočjo
za pripravo vlog za priznanje geografskih
označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi
uredbami Skupnosti,
– stroški uvedbe sistemov zagotavljanja
kakovosti, sistemov sledljivosti, sistemov za
zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih
normativov ali programov presoje vplivov na
okolje za primarno proizvodnjo,
– stroški usposabljanja za uporabo programov in sistemov,
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani
certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih
sistemov.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o izvedbi storitve,
– dokazila o plačilu stroškov.
5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
V okviru zagotavljanja tehnične podpore
v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči:
5.1 na področju izobraževanja in
usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu,
5.2 na področju svetovalnih storitev, ki
jih opravijo tretje osebe,
5.3 na področju organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
5.4 za publikacije, kataloge, spletišča.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev

tev novega nasada (sadovnjak), stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže
za ograjo in nakup večletnega sadilnega
materiala,
– stroški obresti za kredite za naložbe na
kmetijskem gospodarstvu.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje/projektna dokumentacija za izvedbo naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov za katere se uveljavlja
pomoč,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
1.2. Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta/projektne dokumentacije za ureditev pašnika,
– stroški nakupa opreme za ograditev in
pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev:
– načrt postavitve pašnika,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del (odstranjevanje skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja, strojne storitve ipd.).
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo
naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Upravičenci do pomoči:
– so nosilci kmetijskih gospodarstev
s stalnim prebivališčem v občini, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
– v imenu upravičencev lahko sofinancirani del premije uveljavljajo zavarovalnice, ki
imajo dovoljenje za opravljanje zavarovalnih
poslov v dotični zavarovalni vrsti.
Bruto intenzivnost pomoči:
– višina sofinanciranja zavarovalne premije skupaj z deležem, ki ga sofinancira
država ne sme presegati 50% upravičenih
stroškov obračunane zavarovalne premije.
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje zavarovalne premije za
zavarovanje živali zaradi bolezni.
Pogoji za pridobitev:
– sklenjena zavarovalna polica,
– upoštevanje nacionalne uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
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in imajo sedež na območju občine ter njihovi člani, so upravičeni do storitev tehnične
podpore iz tega člena,
– izvajalci tehnične podpore po tem pravilniku in upravičenci do sredstev za izvajanje so fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za
to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da
je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Kolikor
opravljajo te storitve skupine proizvajalcev
ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali
organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do
storitev. Vsak prispevek nečlanov se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje
storitve. Občina z izvajalci sklene pogodbo,
v kateri se opredeli izvedba ukrepa.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in
usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje,
– stroški na področju svetovalnih storitev,
ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva in jih
opravijo tretje osebe,
– stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter
sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev
kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne stroške za organiziran
prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine,
najemnin razstavnih prostorov za kmetijska
gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad,
podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 250
EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini,
– stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo le-teh.
Sofinancirajo se publikacije, kot so katalogi in spletišča, ki predstavljajo dejanske
podatke o proizvajalcih iz dane regije ali
proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo
zadevni proizvajalci enake možnosti, da so
predstavljeni v publikaciji.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do 30. 9. 2010.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
sedežu uprave Občine Rogašovci, objavljena pa tudi na spletni strani Občine Rogašovci http://obcina-rogasovci.si. Vloga se vloži
v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj vloga:
razpis Kmetijstvo – skupinske izjeme« neposredno v sprejemni pisarni Občine Rogašovci ali pa se pošlje na naslov: Občinska uprava Občine Rogašovci, Sveti Jurij 15A, 9262
Rogašovci. Pravočasno prispela vloga je tista, ki bo prispela do 30. septembra 2010 do
12. ure oziroma vloga, poslana priporočeno
po pošti s poštnim žigom do vključno 30. 9.
2010. Na hrbtni strani kuverte morata biti
polni naziv in naslov prijavitelja.
V. Obravnava vloge
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Komisi-
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ja bo po vrstnem redu oddaje vlog opravila
pregled vlog. Ocenila jih bo na podlagi pogojev in meril iz javnega razpisa ter pripravila predlog prejemnikov sredstev. Na podlagi
predloga komisije bo občinska uprava izdala
sklep. Na sklep o dodelitvi sredstev lahko
vlagatelj vloži pritožbo pri županu v roku
15 dni, od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija
v roku 5 dni, od pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji ne dopolnijo v roku, se zavrže,
neustrezno dopolnjene pa zavrne. Vloge, ki
ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele
po 30. 9. 2010 ali po porabi sredstev se kot
prepozne zavržejo.
VI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev
ali navajanja neresničnih podatkov, mora
prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki
se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
se dobijo na Občinski upravi Občine Rogašovci, Sveti Jurij 15A, 9262 Rogašovci,
ali na tel. 02/55-88-814, kontaktna oseba
Nataša Hašaj.
Občina Rogašovci
Št. 330-2/2010-4
Ob-2316/10
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci (Uradni
list RS, št. 113/07) ter Odloka o proračunu
Občine Rogašovci za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 9/10) objavlja Občina Rogašovci,
Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci
razpis
za dodelitev državnih pomoči de
minimis za ohranjanje in razvoj
podeželja v Občini Rogašovci za leto
2010
I. Predmet javnega razpisa in višina
sredstev
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev za razvoj
kmetijstva in podeželja na območju Občine
Rogašovci, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči »de minimis«.
Sredstva so zagotovljena v proračunu
za leto 2010 v okvirni višini 10.000 EUR, na
proračunski postavki 4011001 »Strukturni
ukrepi v kmetijstvu in živilstvu«.
Glede na to, da so sredstva omejena, bo
dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil
posamezni upravičenec, odvisna od števila
prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje
tega razpisa.
Bruto intenzivnost pomoči je za vsak
ukrep do 100% upravičenih stroškov.
II. Upravičenci: upravičenci do dodelitve državne pomoči po pravilu de minimis
so nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi
družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno
dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov ter z nekmetijsko dejavnostjo na kmetijskem gospodarstvu in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter
imajo sedež na območju občine.
III. Ukrepi
1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko
dejavnost
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske

dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški nakupa opreme in naprav za
dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški obresti kreditov za naložbe
v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti,
predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali je v postopku
registracije,
– poslovni načrt,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč, z datumom opravljene storitve od
1. 1. 2010 do 30. 9. 2010; dokazilo o plačilu računa je plačana položnica, dokazilo
o bančnem nakazilu ali potrjen blagajniški
prejemek,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti.
2. Promocija in trženje proizvodov in storitev
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku
registracije,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč z datumom opravljene storitve od
1. 1. 2010 do 30. 9. 2010; dokazilo o plačilu računa je plačana položnica, dokazilo
o bančnem nakazilu ali potrjen blagajniški
prejemek.
3. Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti
ter predelave in trženja
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje,
seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov,
– stroški prevoza in stroški vstopnin za
strokovne oglede povezane z dopolnilnimi
in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo
in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih
za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov,
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih
z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih pro
izvodov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku
registracije,
– program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z dopolnilnimi, nekmetijskimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov,
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2010 do
30. 9. 2010; dokazilo o plačilu računa je
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plačana položnica, dokazilo o bančnem nakazilu ali potrjen blagajniški prejemek.
IV. Rok in način prijave: razpis je odprt
do 30. 9. 2010.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
sedežu uprave Občine Rogašovci, objavljena pa tudi na spletni strani Občine Rogašovci http://obcina-rogasovci.si. Vloga se vloži
v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj vloga:
razpis Kmetijstvo – de minimis« neposredno
v sprejemni pisarni Občine Rogašovci ali
pa se pošlje na naslov: Občinska uprava
Občine Rogašovci, Sveti Jurij 15A, 9262
Rogašovci. Pravočasno prispela vloga je tista, ki bo prispela do 30. septembra 2010 do
12. ure oziroma vloga, poslana priporočeno
po pošti s poštnim žigom do vključno 30. 9.
2010. Na hrbtni strani kuverte morata biti
polni naziv in naslov prijavitelja.
V. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo najkasneje
do 10. 10. 2010. Odpiranje vlog ni javno.
Komisija bo po vrstnem redu oddaje vlog
opravila pregled vlog. Ocenila jih bo na podlagi pogojev in meril iz javnega razpisa ter
pripravila predlog prejemnikov sredstev. Na
podlagi predloga komisije bo občinska uprava izdala sklep. Na sklep o dodelitvi sredstev lahko vlagatelj vloži pritožbo pri županu
v roku 15 dni, od prejema sklepa. Odločitev
župana je dokončna.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija
v roku 5 dni od pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji ne dopolnijo v roku, se zavrže,
neustrezno dopolnjene pa zavrne. Vloge, ki
ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po
30. 9. 2010 se kot prepozne zavržejo.
VI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev
ali navajanja neresničnih podatkov, mora
prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki
se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
se dobijo na Občinski upravi Občine Rogašovci, Sveti Jurij 15A, 9262 Rogašovci,
ali na tel. 02/55-88-814, kontaktna oseba
Nataša Hašaj.
Občina Rogašovci
Št. 430-1/2010
Ob-2320/10
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07), Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov za
otroke in mladino, ki jih bo v letu 2010
sofinancirala Občina Kostanjevica
na Krki
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska
cesta 7, Kostanjevica na Krki.
2. Predmet javnega razpisa so programi
za otroke in mladino v Občini Kostanjevica
na Krki v letu 2010, razen programov s področja športa, zdravstva in sociale.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: na javni razpis se lahko
prijavijo društva in njihove zveze ter ostale
nevladne organizacije, ki so registrirani za
opravljanje dejavnosti s področja dela z mladimi in imajo sedež v Občini Kostanjevica na

Krki. Isti program ne more pridobiti sredstev
iz drugih javnih razpisov Občine Kostanjevica na Krki.
4. Vrednost razpisa: vrednost razpisa za
področje dela z mladimi za leto 2010 je
1.000,00 EUR.
5. Osnovna merila za izbor programov:
– kakovost, zahtevnost in dostopnost
predloženega programa,
– realna možnost izvedbe programa (kadrovski, finančni, prostorski, časovni pogoji),
– jasno izraženi cilji programa, ki so
v skladu s predmetom razpisa,
– možnost sodelovanja uporabnikov in
prostovoljcev pri načrtovanju in izvedbi programa,
– reference prijavitelja – odmevnost programov izvedenih v preteklih letih,
– neprofitnost programa,
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije programa.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami,
– statut društva,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2010 morajo biti porabljena v letu
2010.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb
s strani izvajalcev programov za otroke in
mladino je od 26. 3. 2010 do vključno 26. 4.
2010. Če prosilec pošlje vlogo po pošti, se
šteje za pravočasno, če je bila vložena priporočeno najpozneje do razpisnega roka.
Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka v občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka
do 12. ure.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnih obrazcih
razpisne dokumentacije naročnika (Občine
Kostanjevica na Krki).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
V primeru, da bodo izvajalci v predpisanem roku oddali nepopolne vloge, bodo
pisno pozvani, da v roku 8 dni vlogo dopolnijo. Vloge, ki v predpisanem roku ne bodo
dopolnjene se zavržejo. Zavržejo se tudi
nepravočasno prispele vloge.
Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti na naslov: Občina Kostanjevica na Krki,
Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki in
označene z »Ne odpiraj – prijava na javni
razpis za sofinanciranje programov za otroke in mladino 2010«. Na hrbtni strani mora
biti naveden naslov prijavitelja.
9. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje
v 60 dneh od zaključka razpisa. Na podlagi
ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, na podlagi katerega se
izda sklep o dodelitvi sredstev, zoper katerega je možna pritožba županu občine. Rok za
pritožbo je 8 dni od prejema sklepa. Občina
bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo
o sofinanciranju programov.
10. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Občine Kostanjevica na Krki www.kostanjevica.si, ali jo v tem roku zainteresirani lahko
dvignejo v času uradnih dni pri Aniti Krajnc,
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Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki, kjer lahko dobite
tudi dodatne informacije, tel. 08/20-50-619,
e-mail: anita.krajnc@kostanjevica.si, v času
uradnih dni od 8. do 10. ure.
Občina Kostanjevica na Krki
Št. 430-1/2010
Ob-2321/10
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07), Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
s področja tehnične kulture, ki jih
bo v letu 2010 sofinancirala Občina
Kostanjevica na Krki
Neposredni proračunski uporabnik: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta
7, Kostanjevica na Krki.
Predmet javnega razpisa so: Programi
s področja tehnične kulture, in sicer na naslednjih področjih:
– radioamaterstvo,
– jamarstvo,
– modelarstvo,
– potapljanje z avtonomno potapljaško
opremo,
– astronomija,
– druga področja tehnične kulture.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis: Na javni razpis se lahko
prijavijo društva in njihove zveze, ki so registrirani pri pristojnem organu za opravljanje
dejavnosti s področja tehnične kulture in
imajo sedež v Občini Kostanjevica na Krki.
Posamezni vlagatelj lahko prijavi največ dva
programa. Isti program ne more pridobiti
sredstev iz drugih javnih razpisov Občine
Kostanjevica na Krki.
Vrednost razpisa: vrednost razpisa za
leto 2010 je 1.000,00 EUR.
Osnovna merila za izbor programov:
– kakovost in realnost predloženega programa,
– možnost sodelovanja uporabnikov
(udeležencev, članov) in prostovoljcev v programu,
– reference prijavitelja,
– finančna konstrukcija programa.
Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis z vsemi
zahtevanimi podatki,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto
2010 morajo biti porabljena v letu 2010.
Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb
s strani izvajalcev programov s področja
tehnične kulture je od 26. 3. 2010 do vključno 26. 4. 2010. Če prosilec pošlje vlogo
po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila
vložena priporočeno najpozneje do razpisanega roka. Vloge je mogoče oddati tudi
osebno do konca razpisnega roka v občinski
upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 12. ure.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu
razpisne dokumentacije naročnika.
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava na
razpis za tehnično kulturo 2010«. Na hrbtni
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
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Postopek obravnave vlog:
Vloga, ki jo bo vložila neupravičena oseba bo izločena iz nadaljnjih postopkov.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
v osmih dneh od odpiranja vlog prijavitelja
pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopolnitev je 8 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku
ne bo dopolnil, bo vloga zavržena.
Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 60 dneh po zaključku razpisa. Na podlagi ocene vlog, komisija
pripravi predlog prejemnikov sredstev, na
podlagi katerega se izda sklep o dodelitvi
sredstev, zoper katerega je možna pritožba
županu občine. Rok za pritožbo bo 15 dni
od prejema sklepa. Občina bo z izbranimi
prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju
programov v okviru sredstev, zagotovljenih
v proračunu.
Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Kostanjevica na Krki www.kostanjevica.si ali jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo v času uradnih dni pri Aniti
Krajnc, Občina Kostanjevica na Krki, kjer
lahko dobite tudi dodatne informacije ali na
tel. 08/20-50-619, e-mail: anita.krajnc@kostanjevica.si, v času uradnih dni od 8. do
10. ure.
Občina Kostanjevica na Krki
Št. 430-1/2010
Ob-2322/10
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), objavlja
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska
cesta 7, Kostanjevica na Krki,
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področjih:
A) Socialnega varstva
B) Zdravstvenega varstva,
ki jih bo v letu 2010 sofinancirala
Občina Kostanjevica na Krki
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska
cesta 7, Kostanjevica na Krki.
2. Predmet javnega razpisa so: programi
nevladnih ali nepridobitnih in/ali neprofitnih
organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva.
Predmet javnega razpisa je:
Pod A:
– programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na
področju socialnega varstva,
– programi za aktivno preživljanje prostega časa invalidnih otrok,
– organiziranje prostovoljnega dela
z mladimi in preventivni program za delo
z mladimi,
– programi za pospeševanje socialne
vključenosti posameznih družbenih skupin
zaradi revščine,
– programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj in žrtve nasilja v družini,
– programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju,
– programi pomoči urejanja in reševanja
socialnih stisk, povezanih z uživanjem alko-
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hola in prepovedanih drog ter drugih oblik
zasvojenosti,
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje
socialne izključenosti starostnikov,
– programi pozornosti do starejših ob
novem letu in jubilantov,
– drugi programi, ki so utemeljeni na
podlagi analiz in izraženih socialnih težav.
Pod B 1:
– programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,
– programi za zdravstveno rehabilitacijo
invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,
– programi za promocijo zdravja v občini,
– programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja,
– programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom
in uporabnikom posameznih zdravstvenih
storitev.
Pod B 2:
Programi za krepitev zdravja:
– zdravstveno letovanje otrok in mladostnikov z zdravstvenimi in socialnimi indikacijami,
– zdravstveno terapevtska kolonija za
otroke s cerebralno paralizo,
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo nevladne ali
nepridobitne in/ali neprofitne organizacije,
društva ter zavodi ustanovljeni za delovanje
na območju Občine Kostanjevica na Krki, ki
prijavijo program, ki je predmet razpisa za
A in B področje.
Na razpis se lahko prijavijo:
– javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih
programov,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave
občanov Občine Kostanjevica na Krki, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom,
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih
v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki
z namenom, da bi v njih reševali socialne in
zdravstvene probleme svojih članov – občanov Občine Kostanjevica na Krki,
– invalidske in humanitarne organizacije
kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki
jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki
v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne in zdravstvene programe in
storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah,
ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druga društva in zavodi, ki izvajajo
programe na področju sociale in zdravstva
za uporabnike z območja Občine Kostanjevica na Krki,
ob pogojih, da:
a) imajo sedež v občini in delujejo na
območju Občine Kostanjevica na Krki oziroma za občane Občine Kostanjevica na Krki,
razen invalidskih in dobrodelnih organizacij,
ki so zasnovane tako, da združujejo člane
na področju regije (v tem primeru se upošteva število članov iz Občine Kostanjevica
na Krki),
b) so registrirani in delujejo najmanj eno
leto na področju socialno varstvenih oziroma zdravstvenih dejavnosti,

c) imajo urejeno evidenco članstva,
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih programov,
e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem
področju,
f) v svojih aktih imajo jasno opredeljeno
delovanje na področju, na katerega se prijavljajo v okviru razpisa,
g) prijavljajo program ali projekt, ki je
predmet javnega razpisa in imajo izdelano
finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni
prihodki in odhodki za izvedbo programa,
delež lastnih sredstev, delež uporabnikov
in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko
delo ...).
Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu A ali B prijavijo največ tri
različne programe naenkrat, ki pa jih lahko
strokovna komisija združi, če meni, da je
to smotrno.
4. Vrednost razpisa
Vrednost razpisa za obe področji za leto
2010 je 4.598,00 €, in sicer:
– za področje A 3.500,00 €,
– za področje B 1.098, 00 € od tega za
programe za krepitev zdravja 490,00 €.
Merila za izbor programov:
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– možnost sodelovanja uporabnikov
(udeležencev, članov) in prostovoljcev v programu,
– reference prijavitelja,
– finančna konstrukcija programa.
5. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis, obrazec
2010 z vsemi zahtevanimi podatki – za vsak
prijavljen program posebej,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2010 morajo biti porabljena v letu
2010.
7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo prispeti najpozneje do
26. 4. 2010 do 12. ure, na naslov: Občina
Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7,
Kostanjevica na Krki.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
razpisne dokumentacije naročnika (Občine
Kostanjevica na Krki).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – ponudbe
na razpis« s pripisom »za področje A« oziroma »za področje B, odvisno od tega za
katero razpisno področje ponudnik oddaja
ponudbo.
8. Postopek obravnave vlog
Vloga, ki jo bo vložila neupravičena oseba bo izločena iz nadaljnjih postopkov.
Predlagatelj vloge, za katero bo občinska
uprava ugotovila, da ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov, bo pozvan, da v roku 8 dni
poda dopolnitve, sicer bo vloga izločena kot
nepopolna.
9. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 60 dneh od zaključka razpisa.
Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi
predlog prejemnikov sredstev, na podlagi
katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev,
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zoper katerega je možna pritožba županu
občine.
Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila
pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.
10. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo podrobnejše informacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Kostanjevica na
Krki, www.kostanjevica.si ali jo v tem roku
zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih
dni pri Aniti Krajnc, Občina Kostanjevica na
Krki.
Dodatne informacije posreduje Anita Krajnc, tel. 08/20-50-619, e-mail: anita.krajnc@kostanjevica.si, v času uradnih
dni od 8. do 10. ure.
Občina Kostanjevica na Krki
Št. 430-3/2010
Ob-2323/10
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 127/06 – ZJSP
in 14/07 – ZSPDPO, 109/2008, 49/09), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07, 61/08) in Odloka
o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za
leto 2010 (Uradni list RS, št. 14/10) objavlja
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska
cesta 7, Kostanjevica na Krki,
javni razpis
za sofinanciranje dogodkov, ki niso
predmet drugih razpisov v Občini
Kostanjevica na Krki za leto 2010
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska
cesta 7, Kostanjevica na Krki.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je finančna pomoč pri organizaciji dogodkov in prireditev, ki jih organizirajo subjekti, ki delujejo na območju
Občine Kostanjevica na Krki. Dogodki se
bodo izvajali v letu 2010.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki izpolnjujejo vse naslednje
pogoje:
– da imajo sedež in delujejo na območju
Občine Kostanjevica na Krki ali da imajo
sedež v drugi občini, vendar je prireditev
pomembna za promocijo občine ali imajo
člane iz naše občine,
– so registrirani in delujejo najmanj eno
leto,
– da sodelujejo z organi Občine Kostanjevica na Krki in jih obveščajo o svojih
aktivnostih,
– s svojim delom promovirajo Občino
Kostanjevico na Krki,
– da je predmet financiranja v javno korist.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: predvidena višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje v letu 2010, je 8.800,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena na proračunski
postavki 1133 – Pokroviteljstva in druge
dotacije. Sredstva se delijo na podlagi pridobljenih točk, ki jih komisija dodeli glede
na merila. Najvišji možen znesek pridobljenih finančnih sredstev na javnem razpisu je
500 EUR.
V. Rok za črpanje sredstev: rok za črpanje odobrenih sredstev je 30. 11. 2010
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje

proračuna oziroma do porabe razpoložljivih
sredstev.
VI. Merila in pogoji za dodeljevanje sredstev
Posebni pogoji:
– vsebina prijavljenega programa je
v skladu s predmetom razpisa,
– vlagatelji so redno oziroma v celoti
izpolnjevali svoje pogodbene obveznosti do
Občine Kostanjevica na Krki.
VII. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zahtevane dokumentacije k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje osnovne
podatke o vlagatelju ter podatke o vsebini
in finančno ovrednotenje posameznih izvedenih programskih aktivnosti, ki so predmet
razpisa.
Zahtevana dokumentacija k vlogi mora
vsebovati:
1. naziv dogodka,
2. podatke o vlagatelju,
3. finančno konstrukcijo dogodka,
4. pregleden vsebinski program dela za
leto 2010,
5. parafirana pogodba o sofinanciranju
dogodkov v Občini Kostanjevica na Krki za
leto 2010.
VIII. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti na naslov: Občina Kostanjevica na Krki, Župan,
Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na
Krki.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Javni razpis za
sofinanciranje dogodkov, ki niso predmet
drugih razpisov v Občini Kostanjevica na
Krki za leto 2010«.
IX. Obravnava vlog:
1. Vloge morajo biti predložene do zadnjega dne v mesecu.
2. Vloge se bodo obravnavale prvi delovni teden v mesecu za pretekli mesec.
3. Vloge bo odpirala, obravnavala ter pripravila predloge za dodelitev sredstev strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan (odpiranje prejetih vlog ne bo javno).
4. Vse prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi meril,
ki so sestavni del javnega razpisa.
5. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan sprejme
odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe
o izboru prejemnikov sredstev.
6. Upravičencu bodo sredstva nakazana po predložitvi vsebinskega in finančnega poročila izvedbe dogodka ter skladno
z določili podpisane Pogodbe o sofinanciranju dogodkov v Občini Kostanjevica na Krki
v letu 2010.
X. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi sredstev župan Občine Kostanjevica na Krki v roku 10 delovnih dni od
odpiranja vlog s sklepom. Istočasno bodo
upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb.
Če upravičenci v roku osmih dni od prejema
sklepa ne vrnejo podpisane pogodbe, se
šteje, da so odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko
vlagatelj vloži pritožbo pri županu Občine
Kostanjevica na Krki, v roku 8 dni od dneva
prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe
se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno
po pošti na naslov Občine Kostanjevica na
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Krki. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog.
O pritožbi odloči župan, njegova odločitev
je dokončna.
XI. Informacije: dodatne informacije posreduje Marjana Krhin, tel. 07/49-87-275, e-mail:
marjana.krhin@kostanjevica.si, v času uradnih ur. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur, v sprejemni pisarni Občine Kostanjevica na Krki
ali na spletni strani Občine Kostanjevica na
Krki http://www.kostanjevica.si//.
Občina Kostanjevica na Krki
Št. 35280-11/2010
Ob-2324/10
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič,
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07 in 100/09) in Obligacijskim
zakonikom (Uradni list RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja
javni razpis
za oddajo nepremičnine-poslovnega
prostora v Kopru, Titov trg 1, Loggia,
v najem z javnim zbiranjem ponudb
Koper, Titov trg 1, Loggia, delno usposobljen poslovni prostor, s pridobljenim uporabnim dovoljenjem, oddajamo za gostinsko dejavnost. Skupna površina prostora
je 273,87 m2. Izklicna mesečna najemnina
v mesecu februarju 2010, znaša 1.457,00
EUR.
Oddaja ponudb
Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe
(vključno s potrdilom o plačani varščini za
resnost ponudbe), v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za najem, poslovni prostor v Kopru, Titov trg 1 – Loggia,
z oznako 35280-11/2010« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje do 14. 4. 2010.
Na ovojnici mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti
ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper, vsak delovni dan od 8. do 12. ure in
v sredo tudi od 14. do 17. ure.
Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka
za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 15. 4. 2010, ob
10. uri, na naslovu: Mestna občina Koper,
Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.
Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne
občine Koper na naslovu: www.koper.si.
Za dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo
Urad za nepremičnine – poslovni prostori,
tel. 05/66-46-284 ali 05/66-46-286.
Mestna občina Koper
Ob-2325/10
Na podlagi 8. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07, 61/08), določil Odloka o proračunu
Občine Sevnica za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 106/09) in določil Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev
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za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo
individualnih kanalizacijskih priključkov na
javno kanalizacijo v Občini Sevnica (Uradni
list RS, št. 14/10), Občina Sevnica, Glavni
trg 19a, 8290 Sevnica, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje nakupa in
vgradnje malih komunalnih čistilnih
naprav ter izvedbo individualnih
kanalizacijskih priključkov na javno
kanalizacijo v Občini Sevnica v letu
2010
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje malih čistilnih naprav (MČN)
za komunalne odpadne vode do 50 PE (populacijskih enot) in individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov v Občini Sevnica.
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji kandidiranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so lastniki
(fizične osebe) stanovanjskih hiš s stalnim
prebivališčem v Občini Sevnica.
2. 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, ki ga izda Upravna enota
Sevnica,
– 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 odpadnih 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),
– lastnik objekta mora na svoje stroške
zagotavljati redno čiščenje in vzdrževalna
dela na mali čistilni napravi ter skleniti z izvajalcem javne gospodarske službe Javno
podjetje Komunala d.o.o. Sevnica pogodbo
o odvozu odvečnega blata iz čistilne naprave,
– mala čistilna naprava mora biti izven
aglomeracij, znotraj katerih se predvideva
izgradnja javne kanalizacije skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji. Informacije o območjih aglomeracij po
tem programu vlagatelj pridobi osebno na
Občini Sevnica ali pri izvajalcu javne službe
Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica.
V primeru kasnejše izgradnje javne kanalizacije se v skladu z veljavnim občinskim odlokom preveri tehnična možnost priključitve
objekta na javno kanalizacijo,
– lokacija male čistilne naprave mora biti
definirana na zemljiško parcelo po pogojih
iz soglasja izvajalca javne službe, vlagatelji
morajo razpolagati z lastniško pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti služnostne
pogodbe, overjene pri notarju.
3. 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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje, ki ga izda Upravna enota
Sevnica,
– lokacija individualnega hišnega kanalizacijskega priključka mora biti definirana na
zemljiško parcelo, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško pravico oziroma si morajo
predhodno pridobiti služnostne pogodbe,
overjene pri notarju,
– individualni hišni priključek mora biti
izveden skladno s tehničnimi pogoji za izvedbo priključitve, ki jih v soglasju o priključitvi poda izvajalec javne gospodarske
službe,
– pri izvedbi in izračunu stroškov ekonomične gradnje individualnega hišnega
priključka je potrebno upoštevati najkrajšo
možno pot izvedbe priključitve na javno kanalizacijsko omrežje.
4. Delež sofinanciranja: na podlagi
9. člena Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje
nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo
v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 14/10)
se sofinancira 50% vrednosti investicije
vključno z DDV. Sredstva se razdelijo med
upravičence v sorazmernem deležu višine
računa in razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče leto, pri čemer pa se za
razvrstitev vlog šteje datum in čas prejetja
popolne vloge.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Sevnica za leto 2010, pod proračunsko postavko 15415 – hišni priključki
in MČN, konto 420401, v višini 30.000,00
EUR.
Višina sredstev, ki je okvirno namenjena za:
– sofinanciranje malih čistilnih naprav je
20.000 EUR,
– sofinanciranje individualnih hišnih priključkov je 10.000 EUR.
V primeru manjšega števila vlog upravičencev na enem sklopu, se sredstva prerazporedijo na drug sklop.
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 1. 2009 do oddaje vlog in se jih
izkazuje s kopijami plačanih računov oziroma potrdilih o plačilih nabave materiala in
izvedenih delih.
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 gradnjo male čistilne naprave posameznega stanovanjskega objekta znaša 3.400 EUR z vključenim
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:
– maksimalna višina upravičenih materialnih stroškov (cevi, jaški, spojke …) je
navedena v razpisni dokumentaciji,
– stroški storitev (priključitev na javni
kanalizacijski kanal – gospodarska javna
služba, strojna, montažna dela, zemeljska
dela – maks. 26,00 EUR z DDV na tekoči
meter).

Upravičeni stroški malih čistilnih naprav
za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem:
– nakup in montaža male čistilne
naprave(izkop, montaža, priključitev, zasip).
V primeru, da je skupni znesek računov
za dobavljeno opremo in opravljeno delo
nižji od maksimalno upravičenih 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
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica in na spletni strani Občine Sevnica (www.
sevnica.si) v rubrikah Aktualno in Informacije javnega značaja – razpisi.
VI. Rok in način prijave
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili
osebno ali po pošti na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Kandidati lahko vloge oddajo do vsakega prvega ponedeljka v mesecu. Odpiranje
vlog se bo izvajalo vsako prvo sredo v mesecu, razen v mesecu avgustu, novembru in
decembru, ko odpiranje vlog ne bo potekalo.
Za prvo odpiranje lahko upravičenci oddajo vloge do prvega ponedeljka v mesecu
aprilu, vloge se bodo sprejemale do porabe
sredstev oziroma najkasneje do prvega ponedeljka v mesecu oktobru.
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – razpis sofinanciranje
malih čistilnih naprav in individualnih hišnih
priključkov«. 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, novembru in decembru. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da
v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge le-to dopolni. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji 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, bodo imele prednost vloge, ki bodo prispele prej.
O izidu javnega razpisa bodo upravičenci 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 nepovratnih sredstev in ostalih
medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na osebni bančni
račun upravičenca v roku 30 dni po podpisu
pogodbe.
VIII. Nadzor in sankcije
Strokovni nadzor pri vgradnji malih čistilnih naprav ter izvedbi individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo
izvaja izvajalec javne službe Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. Kontrolo nad
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izvajanjem namenske porabe nepovratnih
sredstev, ki so predmet tega razpisa izvaja
občinska uprava Občine Sevnica.
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 Sevnica upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi
za obdobje od dneva nakazila dalje.
Občina Sevnica
Št. 014-4/2010
Ob-2332/10
Občina Kamnik na podlagi 6. člena Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za
podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva (Uradni list RS, št. 126/06) ter sklepa
občinskega sveta z 31. seje, z dne 10. 3.
2010, št. 0322-2/2010 – 6, objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva
na območju Občine Kamnik
1. Naročnik (koncedent): Občina Kamnik.
2. Predmet koncesije: javna služba izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva
v obsegu do 15 oddelkov (od tega vsaj polovico za I. starostno obdobje).
3. Območje izvajanja dejavnosti (lokacija
koncesijskega objekta): KS Duplica, Kamnik
- Center, Novi trg in Perovo.
4. Pogoji za opravljanje dejavnosti: Koncesionar mora:
– biti registriran za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje in varstva;
– imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti, iz katerega je razvidno, da izvaja javno veljavni program;
– imeti pozitivno mnenje Strokovnega
sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa;
– imeti na območju določenem v razpisu
zagotovljene prostore in opremo v skladu
s predpisi;
– imeti zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s predpisi;
– imeti večletni poslovni načrt in letni
delovni načrt;
– izvajati najmanj 9-urni dnevni program,
glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov (z zagotovitvijo poslovnega časa min.
od 5.30 do 17. ure);
– dejavnost opravljati za ceno programa,
kot jo določa občinski svet;
– predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, veljavno do uresničitve zavarovanja za izpolnjevanje pogodbenih določil
oziroma najkasneje do 15. 11. 2010.
5. Participacija občine: občina bo koncesionarjem, izbranim na javnem razpisu
za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva, namenila
nepovratna sredstva v višini 50.000 EUR
na oddelek, vendar največ polovico v letu
2010. Polovica sofinancerskega deleža bo
koncesionarjem izplačana v letu 2010, druga polovica pa mesec dni po uveljavljenem
proračunu za leto 2011.
6. Zavarovanje dejavnosti in participacije občine: ponudnik mora predložiti izjavo,
da bo v primeru izbora zagotovil ustrezno
zavarovanje za izpolnjevanje pogodbenih
določil.

7. Čas za katerega se dodeljuje koncesija: 10 let.
8. Rok, do katerega se sprejemajo prijave: 15. 9. 2010, do 10. ure.
9. Način predložitve ponudb
Kandidati morajo ponudbo predložiti
v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis: Koncesija za področje
predšolske vzgoje«, v vložišče Občine Kamnik oziroma na naslov: Občina Kamnik,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naveden poln naziv in
naslov ponudnika.
Prepozno prispele ponudbe se bodo neodprte vrnile ponudnikom.
10. Merila za izbiro:
– ocena objekta, prostora in opreme –
30 točk,
– nadstandardni program – 20 točk,
– število oddelkov – 15 točk,
– predlagana cena programa – 10 točk,
– rok pričetka izvajanja javne službe –
10 točk,
– pisne pozitivne reference ponudnika
– 5 točk.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
11. Čas odpiranja ponudb: 15. 9. 2010 ob
11. uri, v prostorih Občine Kamnik (pritličje,
soba 17).
12. Dosegljivost razpisne dokumentacije:
razpisna dokumentacija je na voljo na spletni
strani Občine Kamnik www.kamnik.si od datuma objave razpisa dalje. Kontaktna oseba:
Katarina Ščetinin Sever (tel. 831-81-39; katarina.sever-scetinin@kamnik.si) in Liljana
Juhart Mastikosa (tel. 831-81-05).
13. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri: predvidoma v 30 dneh po
odpiranju ponudb.
Občina Kamnik
Št. 302-5/2010
Ob-2350/10
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št.
89/07 in 31/08) in Odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 8/10), Občina Črnomelj objavlja
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Črnomelj za leto
2010
I. Naročnik: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje
nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj s sofinanciranjem naslednjih ukrepov,
ki so se izvajali v razpisnem obdobju na
območju Občine Črnomelj:
A) Subvencioniranje obrestne mere za
dodeljevanje posojil,
B) Sofinanciranje stroškov investicijske
in razpisne dokumentacije.
Finančna sredstva se namenijo kot nepovratna finančna pomoč v obliki subvencij
in dotacij.
Kolikor je upravičenih vlog več kot je
razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep,
se dodeljena sredstva linearno zmanjšajo
vsem upravičencem. Kolikor bodo pri posameznem ukrepu sredstva ostala neporabljena, bodo prosta sredstva prenesena na
ukrep, kjer bo prispelo večje število vlog.
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Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega
razpisa.
III. Višina razpisanih sredstev
Višina sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v letu
2010, je 40.000,00 EUR, ki so zagotovljena v proračunu Občine Črnomelj za leto
2010 na področju 14 – Gospodarstvo; glavni program 1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti; podprogram
14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, proračunska postavka;
14004 – Podpore enotam malega gospodarstva (na primer: subvencioniranje obrestne
mere); 1400401 KTO 410201 – Pospeševanje podjetništva. Sredstva se dodelijo na
osnovi določil javnega razpisa, pravilnika in
meril, ki so natančnejše opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Okvirna višina sredstev za posamezen
ukrep znaša:
– za ukrep »subvencioniranje obrestne
mere za dodeljevanje posojil« v predvideni
višini 30.000,00 EUR;
– za ukrep »sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije« v predvideni višini 10.000,00 EUR.
IV. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev
Splošni pogoji:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so:
– Samostojni podjetniki posamezniki (pri
podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za
majhna podjetja smiselno upoštevajo);
– Podjetja v zasebni ali mešani lasti z do
50 zaposlenimi. Podjetja morajo izpolnjevati pogoj za majhna podjetja iz 3. člena
veljavnega Zakona o podpornem okolju za
podjetništvo;
– Občani, ki so pri pristojnem organu
vložili zahtevo za vpis v Poslovni register
Slovenije, in zahtevo za izdajo dovoljenja
za opravljanje dejavnosti, oziroma na pristojnem sodišču predlog za vpis v sodni register in priložili vse predpisane dokumente
za ustanovitev gospodarske družbe.
Na razpis se lahko prijavijo zgoraj omenjeni samostojni podjetniki posamezniki in
gospodarske družbe, ki:
– imajo sedež, dejavnost in kraj investicije na območju Občine Črnomelj;
– imajo sedež dejavnosti izven Občine Črnomelj, kolikor imajo poslovno enoto
v Črnomlju, v kateri zaposlujejo najmanj 2/3
oseb za nedoločen čas in investirajo na območju Občine Črnomelj;
– ustrezajo merilom za malo gospodarsko družbo;
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– niso v težavah in ne dobivajo državne
pomoči za reševanje in prestrukturiranje;
– ne opravljajo dejavnosti ali sodijo v sektor kmetijstva, ribištva in ribogojstva, premogovništva, transporta oziroma, ko ne opravljajo dejavnosti, katere niso upravičene do
prejema pomoči po pravilu »de minimis«;
– niso kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta in izguba
iz prejšnjih let dosegla polovico osnovnega
kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta;
– niso za isti namen že prejeli javne vire
sredstev iz občinskega ali državnega proračuna oziroma drugih mednarodnih virov;
– imajo poravnane vse obveznosti do
Občine Črnomelj;
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– da pomoč ni neposredno povezana
z izvozno dejavnostjo podjetja.
2. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki so se izvajali na
območju Občine Črnomelj v razpisnem obdobju do datuma, ki je določen za oddajo
vlog. Pri sredstvih, ki bodo dodeljena za
ukrep »sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije« se bojo
upoštevali stroški nastali v obdobju od 1. 1.
2009 do datuma, ki je določen za oddajo
vlog, kolikor upravičenci za omenjeni ukrep
v tem obdobju še niso prejeli proračunskih
sredstev občine.
3. Sredstva za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva se na podlagi tega
razpisa dodeljujejo glede na vrsto intervencij kot nepovratna sredstva in jih je možno
dodeliti v primeru, kadar ta predstavljajo potrebno vzpodbudo za izvedbo zastavljenega
namena oziroma so zanj nujno potrebna.
Dodelijo se lahko le, če imajo stimulativni
učinek in niso namenjena samo zniževanju
stroškov podjetja.
4. Sredstva se dodeljujejo po pravilu »de
minimis«, kar pomeni da skupni znesek pomoči, dodeljen istemu upravičencu na podlagi pravila »de minimis« ne bo presegel
200.000,00 EUR, v obdobju zadnjih treh
proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo
v cestnoprometnem sektorju znaša zgornja
dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
5. Posamezen vlagatelj se lahko prijavi na več ukrepov, vendar za posamezen
ukrep samo z eno vlogo.
6. V primerih, ko se ugotovi, da sredstva
niso bila porabljena za namen, za katerega
so bila dodeljena na podlagi neresničnih
podatkov ali je prejemnik prekršil določila
pogodbe oziroma so bile ugotovljene druge nepravilnosti, je prejemnik dolžan vrniti
prejeta sredstva v enakem znesku, skupaj
z zakonitimi obrestmi, ki se obračunavajo od
dneva nakazila do dneva vračila.
Posebni pogoji in merila za posamezne
ukrepe:
A) Subvencioniranje obrestne mere za
dodeljevanje posojil
Namen ukrepa je spodbujanje investiranja:
– nakup zemljišč za poslovne prostore;
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo
poslovnih prostorov;
– nakup opreme za opravljanje dejavnosti;
– nakup opreme, ki je povezana z uvajanjem sodobnih tehnologij v enote malega
gospodarstva;
– odpiranje novih delovnih mest.
Posebni pogoji za pridobitev sredstev:
– investicija, ki je predmet subvencije,
se mora ohraniti v Občini Črnomelj vsaj 3
leta po končani investiciji oziroma se lahko
nadomesti z novo sodobnejšo opremo za
enako dejavnost;
– pomoč za nove zaposlitve se lahko dodeli za zaposlovanje ljudi, ki še niso bili zaposleni, so ostali brez zaposlitve ali so v postopku izgubljanja dosedanje zaposlitve;
– izpolnitev kriterijev zaposlitve se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev v podjetju v primerjavi s povprečjem preteklih 12
mesecev.
Višina pomoči:
– prosilec lahko zaprosi za subvencijo
obresti za posojila, ki jih odobrijo pristojne
institucije in ustrezajo namenom iz pravilnika;
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– višina subvencije se bo dodeljevala na
podlagi meril, ki so obvezna priloga k razpisni dokumentaciji, in na osnovi katerih bo
s točkami ovrednotena posamezna vloga;
– višina pomoči se lahko dodeli do višine
1,24 odstotne točke dogovorjene obrestne
mere posojila za tekoče leto;
– posamezni prosilec lahko v letu 2010
prejme tovrstna sredstva v obliki subvencije
do višine 5.000,00 EUR. Subvencije do višine 300,00 EUR se ne dodeljujejo.
Upravičeni stroški:
– stroški materialnih investicij, kot so
stroški nakupa zemljišč za poslovne prostore, stroški nakupa, graditve, prenove oziroma adaptacije poslovnih prostorov, stroški
nakupa opreme za opravljanje dejavnosti
in stroški nakupa opreme, ki je povezana
z uvajanjem sodobnih tehnologij v enote
malega gospodarstva;
– stroški nematerialnih investicij, z namenom odpiranja novih delovnih mest.
Zahtevana dokumentacija:
– Izpolnjen prijavni obrazec »subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje
posojil«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
– Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev;
– Izjava o zagotavljanju lastnih sredstev
v skladu z razpisnimi pogoji;
– Izjava o prejeti višini državne pomoči iz drugih javnih virov, izjavo da za iste
upravičene stroške za katere se uveljavlja
subvencija, ne prejema pomoči po drugih
predpisih oziroma, da s predvidenim zneskom pomoči »de minimis« niso presežene
predpisane vrednosti;
– Dokazilo o registraciji obrtnika, samostojnega podjetnika posameznika oziroma
družbe, ki ne sme biti starejše od 30 dni:
– za gospodarske družbe izpisek
iz sodnega registra pristojnega sodišča za
gospodarske družbe z vsemi prilogami in
naknadno vpisanimi spremembami;
– za samostojne podjetnike posameznike izpis iz Poslovnega registra Slovenije – AJPES (z vsemi prilogami in naknadno vpisanimi spremembami);
– za fizične osebe potrdilo o stalnem bivališču, ki ni starejše od 30 dni;
– kolikor prosilec opravlja obrtno
dejavnost mora predložiti še obrtno dovoljenje.
– Drugo ustrezno odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti kolikor je ta potrebna;
– S strani posojilodajalca overjeno fotokopijo ali original pogodbe o odobrenem
namenskem posojilu, amortizacijski načrt
za tekoče leto ter drugi dokumenti, ki izkazujejo upravičene stroške (kupoprodajno
pogodbo, predračune, račune, če gre za
nakup zemljišč, prostorov ali opreme; gradbeno dovoljenje ali dokazilo o priglasitvi del,
če gre za gradnjo ali adaptacijo poslovnih
prostorov);
– Fotokopije obrazcev prijav delavcev
v zavarovanje, če gre za odpiranje novih
delovnih mest;
– Kratek opis namena posojila, če le
ta ni razviden iz pogodbe o odobrenem
posojilu;
– Kopije dokazil ali potrdilo posojilodajalca o že plačanih obrestih za leto 2010;
– Kolikor je sedež dejavnosti podjetja
izven Občine Črnomelj in ima podjetje samo
poslovno enoto v Občini Črnomelj morajo
biti vlogi priloženi obrazci M-1/M-2, iz katerih

je razvidno, da so te osebe zaposlene za
nedoločen čas;
– Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: BON-2, potrjen s strani AJPES-a;
– za samostojne podjetnike posameznike: potrdilo od pristojne davčne izpostave
o plačanih davčnih obveznostih.
– Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: bilanci
stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji
dve leti (2008 in 2009) potrjene s strani
AJPES-a;
– za samostojne podjetnike posameznike: bilanci stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2008 in 2009) potrjene
s strani AJPES-a.
– Parafiran vzorec pogodbe.
B) Sofinanciranje stroškov investicijske
in razpisne dokumentacije
Namen ukrepa:
– sredstva za prijavo podjetij na razpise
na državni oziroma mednarodni ravni so
namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za pripravo projektov, ki so predmet
prijave na državne ali mednarodne razpise
in ki so dejansko nastali, so vezani na prijavo ter za katere ima prijavitelj ustrezna
dokazila.
Posebni pogoji za pridobitev sredstev:
– subvencije se prednostno odobrijo prosilcem, ki poleg ostalih pogojev, izpolnjujejo
še naslednje kriterije:
– razširjajo obseg poslovanja in odpirajo nova delovna mesta v proizvodnih in
storitvenih dejavnostih;
– ustanavljajo nove proizvodne in storitvene zmogljivosti in ustvarjajo možnosti za
nove zaposlitve;
– da je naložba usmerjena v doseganje višje kvalitete proizvodov in storitev
ter zagotavlja ekološko neoporečen delovni
proces;
– zagotavlja boljšo oskrbo občanov.
Višina pomoči:
– prosilec lahko zaprosi za sofinanciranje
investicijske in razpisne dokumentacije, ki
ustreza namenom iz pravilnika;
– pomoč se lahko dodeli v višini do 50%
stroškov priprave investicijske in razpisne
dokumentacije, vendar ne več kot 2% od
celotne vrednosti investicije.
Upravičeni stroški:
– del stroškov priprave projektov, ki so
predmet prijave na državne ali mednarodne
razpise, in ki so dejansko nastali, so vezani
na prijavo ter za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila.
Zahtevana dokumentacija:
– Izpolnjen prijavni obrazec »sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije«, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije;
– Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev;
– Izjava o zagotavljanju lastnih sredstev
v skladu z razpisnimi pogoji;
– Izjava o prejeti višini državne pomoči iz
drugih javnih virov;
– Dokazilo o registraciji obrtnika, samostojnega podjetnika posameznika oziroma
družbe, ki ne sme biti starejše od 30 dni:
– za gospodarske družbe izpisek iz
sodnega registra pristojnega sodišča za gospodarske družbe z vsemi prilogami in naknadno vpisanimi spremembami;
– za samostojne podjetnike posameznike izpis iz Poslovnega registra Slovenije
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– AJPES z vsemi prilogami in naknadno
vpisanimi spremembami;
– za fizične osebe potrdilo o stalnem
bivališču, ki ni starejše od 30 dni;
– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še obrtno dovoljenje.
– Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: BON-2, potrjen s strani AJPES-a;
– za samostojne podjetnike posameznike: potrdilo od pristojne davčne izpostave
o plačanih davčnih obveznostih.
– Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: bilanci
stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji
dve leti (2008 in 2009) potrjene s strani
AJPES-a;
– za samostojne podjetnike posameznike: bilanci stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2008 in 2009) potrjene
s strani AJPES-a.
– Predstavitev projekta, ki je predmet
prijave na razpis (Potrebno je navesti: kdo
je javni razpis razpisal; projekt, s katerim se
je prijavitelj prijavil na javni razpis in kratko
predstavitev ciljev oziroma rezultatov projekta; vrednost projekta; zaprošena sredstva; rezultat prijave – odobrena sredstva
v EU/prijavitelj s prijavo ni uspel). Če se je
prijavitelj prijavil z različnimi projekti, opiše
vsakega posebej;
– Fotokopije računov za pripravo investicijske in razpisne dokumentacije ter dokazila o njihovih plačilih;
– Investicijska in razpisna dokumentacija, ki je predmet vloge za sofinanciranje;
– Parafiran vzorec pogodbe.
V. Vsebina vloge: za vsak posamezen
ukrep je na razpolago ločena razpisna dokumentacija. Vloga za posamezen ukrep je
popolna, če vlagatelj do predpisanega roka
za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži
pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo, ki je navedena pri vsakem posameznem ukrepu posebej. Vsebina vloge mora
biti urejena po zaporedju, ki je določena pri
zahtevani dokumentaciji.
VI. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo po
tem razpisu morajo prispeti najpozneje do
torka, 20. aprila 2010 (velja poštni žig), na
naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj. Vloge se oddajo za vsak posamezen ukrep posebej. Pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene za vsak
ukrep posebej z oznako:
1. »Ne odpiraj – JR-MG – subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil«;
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2. »Ne odpiraj – JR-MG – sofinanciranje
stroškov investicijske in razpisne dokumentacije«.
Vlagatelji, ki vlagajo vlogo za subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil, so dolžni za vsako posojilo posredovati
samostojno vlogo, razen v primeru, da je
vlagatelj vloge pridobil dva ali več posojil za
isti namen od različnih posojilodajalcev.
VII. Obravnava vlog in obveščanje o razpisu:
1. Vloge bo obravnavala in pripravila predloge za dodelitev sredstev tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Odpiranje vlog bo najpozneje v roku 15 dni od
zaključka razpisa. Odpiranje ni javno.
2. Vse pravočasno prispele popolne vloge
bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi
določil javnega razpisa, pravilnika in meril, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije. Vse
prispele vloge bodo ocenjene na osnovi pravočasno oddane in popolne vloge.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku osem dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
vlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil,
se zavrže.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Na podlagi predloga pristojnega odbora za gospodarstvo, župan s sklepom odloči
o višini dodeljenih sredstev in ga posreduje
prosilcem najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve. Sklep o odobritvi sredstev je
dokončen.
6. Upravičencu bodo sredstva nakazana
v roku 30 dni, po podpisu pogodbe obeh
pogodbenih strank, oziroma v skladu s proračunskimi možnostmi.
7. Po odobritvi sredstev sklene vsak
upravičenec pogodbo z Občino Črnomelj,
v kateri so določene vse medsebojne pravice in odgovornosti pogodbenih strank.
8. Namensko uporabo sredstev iz pogodbe preverja za to pristojni organ občinske uprave.
VIII. Informacije: razpisna dokumentacija
je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Črnomelj,
www.crnomelj.si in na sedežu Občine Črnomelj (Oddelek za gospodarske dejavnosti in
razvoj podeželja – soba št. 20).
IX. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila oziroma informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Tanja Peteh, tel.
07/30-61-122, e-pošta: tanja.peteh@crnomelj.si, v času uradnih ur.
Občina Črnomelj
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Javne dražbe
Ob-2240/10
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o., Ravne na Koroškem, Ob
Suhi 19, po pooblastilu lastnika nepremičnin Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, Ljubljana, Poljanska
cesta 31, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe in izklicna
cena:
A/ Šest shramb na naslovu Ljubljana,
Mesarska cesta 20, 26, 28, 34 in 38:
1. Del stavbe z oznako 242.E, na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20, prostor št.
242, v 1. etaži, površine 3,30 m2, vpisano
v vložku št. 680/242, k.o. (1727) Poljansko
predmestje (identifikator: 1727/1062/242);
izklicna cena je 3.953,93 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja;
2. Del stavbe z oznako 166.E, na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 26, prostor št.
166, v 2. etaži, površine 3,30 m2, vpisano
v vložku št. 679/166, k.o. (1727) Poljansko
predmestje (identifikator: 1727/1063/166);
izklicna cena je 3.953,93 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja;
3. Del stavbe z oznako 234.E, na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 28, prostor št.
234, v 2. etaži, površine 5,60 m2, vpisano
v vložku št. 679/234, k.o. (1727) Poljansko
predmestje (identifikator: 1727/1063/234);
izklicna cena je 6.709,70 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja;
4. Del stavbe z oznako 235.E, na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 28, prostor št.
235, v 2. etaži, površine 4,90 m2, vpisano
v vložku št. 679/235, k.o. (1727) Poljansko
predmestje (identifikator: 1727/1063/235);
izklicna cena je 5.870,99 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja;
5. Del stavbe z oznako 204.E, na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 34, prostor št.
204, v 1. etaži, površine 6,60 m2, vpisano
v vložku št. 678/204, k.o. (1727) Poljansko
predmestje (identifikator: 1727/1064/204);
izklicna cena je 7.907,86 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja;
6. Del stavbe z oznako 305.E, na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 38, prostor št.
305, v 1. etaži, površine 3,30 m2, vpisano
v vložku št. 678/305, k.o. (1727) Poljansko
predmestje (identifikator: 1727/1064/305);
izklicna cena je 3.953,93 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja.
Predmet javne dražbe so shrambe pod
zap. št. 1.–6. ter idealni deleži na zemljiščih
gradbenih parcel večstanovanjskih objektov
na naslovu Ljubljana, Mesarska cesta 20,
26, 28, 34 in 38, komunalna opremljenost in
izboljšave (idealni delež skupnih prostorov
in naprav, idealni delež zunanje ureditve –
parc. št. 171/1, 171/7, 171/8, 171/9, 171/10,
171/11, 171/12, 171/13 in 171/14, vse k. o.
(1727) Poljansko predmestje.
Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov).

B/ Sedem parkirnih mest in ena garaža
na naslovu Ljubljana, Knobleharjeva ulica
18 (Ljubljana – Bežigrad):
1. Parkirno mesto z oznako 55.E v 3.
etaži, površine 10,50 m2, vpisano v vložku
št. 4079/55, k.o. (2636) Bežigrad (identifikator: 2636/2817/55); izklicna cena je 7.000,00
EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja;
2. Parkirno mesto z oznako 56.E v 3.
etaži, površine 10,50 m2, vpisano v vložku
št. 4079/56, k.o. (2636) Bežigrad (identifikator: 2636/2817/56); izklicna cena je 7.000,00
EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja;
3. Parkirno mesto z oznako 57.E v 3.
etaži, površine 10,50 m2, vpisano v vložku
št. 4079/57, k.o. (2636) Bežigrad (identifikator: 2636/2817/57); izklicna cena je 7.000,00
EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja;
4. Parkirno mesto z oznako 58.E v 3.
etaži, površine 10,50 m2, vpisano v vložku
št. 4079/58, k.o. (2636) Bežigrad (identifikator: 2636/2817/58); izklicna cena je 7.000,00
EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja;
5. Parkirno mesto z oznako 59.E v 3.
etaži, površine 10,50 m2, vpisano v vložku
št. 4079/59, k.o. (2636) Bežigrad (identifikator: 2636/2817/59); izklicna cena je 7.000,00
EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja;
6. Parkirno mesto z oznako 60.E v 3.
etaži, površine 10,50 m2, vpisano v vložku
št. 4079/60, k.o. (2636) Bežigrad (identifikator: 2636/2817/60); izklicna cena je 7.000,00
EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja;
7. Parkirno mesto z oznako 61.E v 3.
etaži, površine 10,50 m2, vpisano v vložku
št. 4079/61, k.o. (2636) Bežigrad (identifikator: 2636/2817/61); izklicna cena je 7.000,00
EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja;
8. Garaža z oznako 110.E v 2. etaži,
površine 17,10 m2, vpisana v vložku št.
4079/110, k.o. (2636) Bežigrad (identifikator:
2636/2817/110); izklicna cena je 10.600,00
EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja.
Predmet javne dražbe so parkirna mesta
in garaža od zap. št. 1.–8. ter idealni deleži na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskega objekta na naslovu Ljubljana,
Knobleharjeva ulica 18, stoječ na parc. št.
1401/3 in 1401/5, obe k.o. (2636) Bežigrad,
komunalna opremljenost in izboljšave (parkirna mesta, garaže, idealni delež skupnih
prostorov in naprav, idealni delež zunanje ureditve – parc. št. 1401/4, 1402/12 in
1402/13, vse k.o. (2636) Bežigrad).
Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov).
C/ Zazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 710, njiva 918 m2, funkcionalen objekt
5 m2, vpisano v vložku št. 2106, k.o. (2175)
Jesenice. Nepremičnina se nahaja ob stanovanjskem objektu, na naslovu Jesenice,
Ulica heroja Verdnika 17 in v neposredni
bližini športne – hokejske dvorane in spada
po osnovni namenski rabi v ureditveni načrt
športno rekreacijskega parka Podmežaklja.
Izklicna cena je 30.090,00 EUR, ki ne
vključuje 2% davka na promet nepremičnin.
Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada

in je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov).
D/ Zazidano stavbno zemljišče: parc. št.
802/2, pašnik 573 m2, vpisana v vložku št.
2106, k.o. (2175) Jesenice. Nepremičnina
je po osnovni namenski rabi opredeljena kot
območje za stanovanja (enodružinska zazidava) in spremljajoče dejavnosti. Izklicna
cena je 11.460,00 EUR, ki ne vključuje 2%
davka na promet nepremičnin.
Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov).
E/ Zazidano stavbno zemljišče: parc. št.
792/37, gozd 2392 m2, vpisana v vložku št.
95, k.o. (2638) Podmežaklja. Nepremičnina
je po osnovni namenski rabi opredeljena kot
območje za stanovanja (enodružinska zazidava) in spremljajoče dejavnosti. Izklicna
cena je 23.920,00 EUR, ki ne vključuje 2%
davka na promet nepremičnin.
Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov), vendar je na parc. št. 792/37, k.o.
(2638) Podmežaklja vknjižena služnostna
pravica poti v korist vsakokratnega lastnika
parc. št. 792/29, iste k.o.
F/ Nezazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 803, njiva 434 m2, vpisana v vložku št.
2106, k.o. (2175) Jesenice. Nepremičnina
je po osnovni namenski rabi opredeljena
kot območje za stanovanja in spremljajoče
dejavnosti. Izklicna cena je 16.926,00 EUR,
ki ne vključuje 20% DDV-ja.
Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov).
G/ Celoten prosti in nezasedeni del stavbe na naslovu Jesenice, Cesta maršala Tita
106, z identifikatorjem stavbe 2175-3115.
ES, in sicer:
a) prostori v delu kleti, v skupni izmeri 165,08 m2, ki obsegajo: nestanovanjski
del z oznako 75.E, v izmeri 11,62 m2, nestanovanjski del z oznako 76.E, v izmeri 11,69 m2, nestanovanjski del, z oznako
77.E, v izmeri 40,58 m2, nestanovanjski
del, z oznako 78.E, v izmeri 33,77 m2, nestanovanjski del, z oznako 79.E, v izmeri
41,10 m2 in nestanovanjski del, z oznako
80.E, v izmeri 26,32 m2, vse vpisano v podvložkih št. 2356/75–2356/80, k.o. (2175)
Jesenice;
b) del pritličja, v skupni izmeri 135,56 m2,
ki obsega: stanovanjski del z oznako 5.E,
v izmeri 9,81 m2, stanovanjski del z oznako 6.E, v izmeri 9,67 m2, stanovanjski del
z oznako 7.E, v izmeri 9,63 m2, stanovanjski
del z oznako 8.E, v izmeri 9,67 m2, stanovanjski del z oznako 9.E, v izmeri 9,63 m2,
stanovanjski del z oznako 10.E, v izmeri
9,67 m2, stanovanjski del z oznako 11.E,
v izmeri 9,35 m2, stanovanjski del z oznako
12.E, v izmeri 9,46 m2, vse vpisano v podvložkih št. 2356/5–2356/12, k.o. (2175)
Jesenice, stanovanjski del z oznako 81.E,
v izmeri 25,05 m2, vpisan v podvložku št.
2356/81, k.o. (2175) Jesenice in skupni
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prostor z oznako 86.E, v izmeri 33,62 m2,
vpisan v podvložku št. 2356/87, k.o. (2175)
Jesenice;
c) del 1. nadstropja, v skupni izmeri 255,53 m2, ki obsega: stanovanjski del,
z oznako 13.E, v izmeri 9,51 m2, stanovanjski del, z oznako 14.E, v izmeri 9,47 m2,
stanovanjski del, z oznako 15.E, v izmeri
9,67 m2, stanovanjski del, z oznako 16.E,
v izmeri 9,58 m2, stanovanjski del, z oznako
17.E, v izmeri 9,47 m2, stanovanjski del,
z oznako 18.E, v izmeri 9,73 m2, stanovanjski del, z oznako 19.E, v izmeri 9,65 m2,
stanovanjski del, z oznako 20.E, v izmeri
9,65 m2, stanovanjski del, z oznako 21.E,
v izmeri 14,67 m2, stanovanjski del, z oznako 22.E, v izmeri 14,11 m2, stanovanjski del,
z oznako 23.E, v izmeri 9,24 m2, stanovanjski del, z oznako 24.E, v izmeri 9,33 m2,
stanovanjski del, z oznako 25.E, v izmeri
9,27 m2, stanovanjski del, z oznako 26.E,
v izmeri 9,26 m2, stanovanjski del, z oznako
27.E, v izmeri 9,35 m2, stanovanjski del,
z oznako 28.E, v izmeri 9,25 m2, vse vpisano v podvložkih št. 2356/13–2356/28, k.o.
(2175) Jesenice, stanovanjski del, z oznako
82.E, v izmeri 30,50 m2, vpisan v podvložku
št. 2356/82, k.o. (2175) Jesenice, skupni
prostor, z oznako 87.E, v izmeri 61,30 m2,
vpisan v podvložku št. 2356/88, k.o. (2175)
Jesenice in skupni prostor z oznako 89.E
v izmeri 2,52 m2, vpisan v podvložku št.
2356/90, k.o. (2175) Jesenice;
d) celotno 2. nadstropje, v skupni izmeri 320,46 m2, ki obsega: stanovanjski del,
z oznako 29.E, v izmeri 26,25 m2, stanovanjski del, z oznako 30.E, v izmeri 8,91 m2,
stanovanjski del, z oznako 31.E, v izmeri
14,96 m2, stanovanjski del, z oznako 32.E,
v izmeri 9,86 m2, stanovanjski del, z oznako
33.E, v izmeri 9,83 m2, stanovanjski del,
z oznako 34.E, v izmeri 9,86 m2, stanovanjski del, z oznako 35.E, v izmeri 9,89 m2,
stanovanjski del, z oznako 36.E, v izmeri
9,87 m2, stanovanjski del, z oznako 37.E,
v izmeri 9,89 m2, stanovanjski del, z oznako
38.E, v izmeri 9,86 m2, stanovanjski del,
z oznako 39.E, v izmeri 9,90 m2, stanovanjski del, z oznako 40.E, v izmeri 15,04 m2,
stanovanjski del, z oznako 41.E, v izmeri
15,19 m2, stanovanjski del, z oznako 42.E,
v izmeri 9,86 m2, stanovanjski del, z oznako
43.E, v izmeri 9,85 m2, stanovanjski del,
z oznako 44.E, v izmeri 9,86 m2, stanovanjski del, z oznako 45.E, v izmeri 9,83 m2,
stanovanjski del, z oznako 46.E, v izmeri
9,94 m2, stanovanjski del, z oznako 47.E,
v izmeri 9,54 m2, vse vpisano v podvložkih
št. 2356/29–2356/47, k.o. (2175) Jesenice,
stanovanjski del, z oznako 83.E, v izmeri
32,38 m2, vpisan v podvložku št. 2356/83,
k.o. (2175) Jesenice, skupni prostor, z oznako 90.E, v izmeri 67,34 m2, vpisan v podvložku št. 2356/91, k.o. (2175) Jesenice
in skupni prostor, z oznako 91.E, v izmeri
2,55 m2, vpisan v podvložku št. 2356/92,
k.o. (2175) Jesenice;
e) celotno 3. nadstropje, v skupni izmeri 321,58 m2, ki obsega: stanovanjski del,
z oznako 48.E, v izmeri 26,82 m2, stanovanjski del, z oznako 49.E, v izmeri 8,68 m2,
stanovanjski del, z oznako 50.E, v izmeri
15,23 m2, stanovanjski del, z oznako 51.E,
v izmeri 9,98 m2, stanovanjski del, z oznako
52.E, v izmeri 9,95 m2, stanovanjski del,
z oznako 53.E, v izmeri 9,85 m2, stanovanjski del, z oznako 54.E, v izmeri 10,03 m2,
stanovanjski del, z oznako 55.E, v izmeri
9,98 m2, stanovanjski del, z oznako 56.E,

55/09 Odl. US: U-I-294/07-16) in podzakonski predpisi. Izvedbo javne dražbe bo nadzorovala pristojna komisija. Zoper postopek
javne dražbe in odločitve komisije ni mogoč
ugovor ali pritožba.
Prodaja bo potekala po načinu »videno–
kupljeno« in po stanju nepremičnin v času
javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane.
Najmanjše večanje izklicne cene za nepremičnine pod zaporednimi točkami A/–F/
je po 500,00 EUR, za nepremičnino pod
točko G/ je 5.000,00 EUR.
III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje pol ure
pred začetkom javne dražbe osebno oglasiti
na kraju dražbe ter v urejeni mapi predložiti
fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:
1. potrdilo v originalu o vplačani kavciji v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja za
gospodarjenje z objekti d.o.o., številka:
02470-0018512574, sklic: 01 (za nepremičnine pod točko A/ od 1–6 in pod točko B/ od
1–8 dodajte še zaporedno številko, glede na
to za katero nepremičnino vplačujete kavcijo, npr. 01-1-5, če vplačujete za shrambo
pod A/, zap. št. 5 ali 01-2-5, če vplačujete za
parkirno mesto pod B/, zap. št. 5). Kavcija
mora biti vplačana vsaj 2 dni pred pričetkom
javne dražbe. Premalo vplačana kavcija se
bo vrnila brez obresti v roku 10 dni po poteku roka za vplačilo kavcije;
2. za primer vračila kavcije morajo dražitelji priložiti celotno številko transakcijskega
računa. Kavcija se bo neuspelim dražiteljem
vrnila brez obresti v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe na njihov transakcijski račun;
3. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije
in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske
unije;
4. izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne
evidence v originalu, star največ 30 dni;
5. morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi;
6. osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p.-ji,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci);
7. davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
8. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico
na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa
zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor, pravne osebe oziroma drugi
poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma druge ustrezne
evidence, staro največ 30 dni.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
IV. Izbor najugodnejšega ponudnika
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi.
1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
2. V primeru, če je ponudnik samo eden,
je nepremičnina prodana za izklicno ceno.
3. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden od
ponudnikov ne zviša svoje ponudbe.

v izmeri 9,98 m2, stanovanjski del, z oznako
57.E, v izmeri 9,97 m2, stanovanjski del,
z oznako 58.E, v izmeri 10,03 m2, stanovanjski del, z oznako 59.E, v izmeri 15,12 m2,
stanovanjski del, z oznako 60.E, v izmeri
15,35 m2, stanovanjski del, z oznako 61.E,
v izmeri 10,01 m2, stanovanjski del, z oznako 62.E, v izmeri 9,89 m2, stanovanjski del,
z oznako 63.E, v izmeri 9,81 m2, stanovanjski del, z oznako 64.E, v izmeri 9,88 m2,
stanovanjski del, z oznako 65.E, v izmeri
9,78 m2, stanovanjski del, z oznako 66.E,
v izmeri 9,59 m2, vse vpisano v podvložkih
št. 2356/48–2356/66, k.o. (2175) Jesenice,
stanovanjski del, z oznako 84.E, v izmeri
32,55 m2, vpisan v podvložku št. 2356/84,
k.o. (2175) Jesenice, skupni prostor, z oznako 92.E, v izmeri 66,61 m2, vpisan v podvložku št. 2356/93, k.o. (2175) Jesenice
in skupni prostor, z oznako 93.E, v izmeri
2,49 m2, vpisan v podvložku št. 2356/94,
k.o. (2175) Jesenice;
f) celotno podstrešje z oznako 94.E,
v izmeri 385,81 m2, vpisano v podvložek št.
2356/85, k.o. (2175) Jesenice.
Skupna
površina
prostorov
je
1.584,02 m2.
Objekt znotraj katerega se nahajajo navedeni prostori stoji na zemljišču s parc.
št. 157/3 in 157/4, h kateremu spada tudi
pripadajoči del zemljišča na parc. št. 157/2
in 157/21, vse k.o. (2175) Jesenice, skupne
površine 3.329,00 m2, k.o. (2175) Jesenice.
Prostorom pripada, poleg idealnega deleža
na zemljišču, tudi idealni delež skupnih delov in naprav ter zunanje ureditve.
Predmet nakupa je celoten obseg nepremičnin pod točkami od a) do f). Opredelitev
pod posamezno točko je podana zgolj iz
razlogov večje preglednosti predmeta prodaje.
Izklicna cena je 366.000,00 EUR. Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in
je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov).
II. Ogled nepremičnin in način poteka
javne dražbe
Ogled nepremičnin bo možen:
Za nepremičnine pod točko A/ na kraju
samem, dne 8. 4. 2010 ob 11. uri (kontaktna
oseba: g. Pušnik, tel. 041/651-406).
Za nepremičnine pod točko B/ na kraju
samem, dne 8. 4. 2010 ob 12. uri (kontaktna
oseba: g. Pušnik, tel. 041/651-406).
Za nepremičnine pod točko C/ na kraju
samem, dne 9. 4. 2010 ob 10. uri (kontaktna
oseba: g. Ažman, tel. 041/651-734).
Za nepremičnine pod točko D/, E/ in F/ na
kraju samem, dne 9. 4. 2010 ob 9. uri (kontaktna oseba: g. Ažman, tel. 041/651-734).
Za nepremičnine pod točko G/ na kraju
samem, dne 9. 4. 2010 ob 11. uri (kontaktna
oseba: g. Ažman, tel. 041/651-734).
Izvedba javne dražbe
Javna dražba za nepremičnine pod točkama A/ in B/ se bo izvedla: dne 21. 4. 2010
ob 10. uri, v poslovnih prostorih Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, na naslovu: Poljanska cesta 31,
Ljubljana.
Javna dražba za nepremičnine pod točkami C/, D/, E/, F/ in G/ se bo izvedla: dne
15. 4. 2010 ob 10. uri, v poslovnih prostorih
Stanovanjskega podjetja, d.o.o., na naslovu:
Industrijska ulica 2 a, Jesenice.
Javna dražba se bo izvedla v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07,
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4. V primeru, da se ponudnik ne udeleži
javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno
ceno nepremičnine, po zgoraj navedenih
pogojih.
5. Ponudba veže do zaključka dražbe in
ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo
na kakršen drugi način razveljaviti.
6. Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
V. Plačilni pogoji
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati
kupnino v 30 dneh od dneva, ko od prodajalca prejme kopijo prodajne pogodbe,
podpisano s strani vseh pogodbenih strank.
Kupnina se vplača na transakcijski račun
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada. Z vplačilom celotnega
pogodbenega zneska – kupnine, prejme kupec original prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino.
Vračunana kavcija v kupnini se od dneva
vplačila do dneva vštetja v kupnino ne obrestuje. Če udeleženec, ki uspe na dražbi ne
sklene prodajne pogodbe oziroma se ne odzove na podpis prodajne pogodbe v osmih
dneh, ali ne plača kupnine v osmih dneh po
sklenitvi pogodbe, se šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma od pogodbe odstopil.
Prodajalec si zadrži vplačano kavcijo kot
skesnino.
Davčne dajatve in vse ostale stroške,
kot so zapis pogodbe, overitev pogodbe in
vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo niso zajeti v kupnini in jih plača izbrani
kupec.
VI. Ustavitev postopkov: Stanovanjsko
podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o.,
lahko, v soglasju z lastnikom nepremičnin
Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom postopek javne dražbe
ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti, brez
obresti, vplačano kavcijo. Prav tako lahko
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike
Slovenije, javnim skladom začeti postopek
predaje nepremičnine kadarkoli do sklenitve
pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti, brez
obresti, vplačano kavcijo.
Stanovanjsko podjetje d.o.o.
Ravne na Koroškem
Št. 430-13/2010
Ob-2317/10
Upravna enota Cerknica v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 55/09 – Odl. US in 100/09) objavlja
javno dražbo
za prodajo osebnega avtomobila
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Upravna enota Cerknica, Cesta
4. maja 24, 1380 Cerknica.
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je premičnina, in sicer
rabljeno osebno vozilo.
Podatki o vozilu:
– datum prve registracije: 13. 6. 2003,
– reg. označba: LJ 77-77X,
– vrsta vozila: osebni avtomobil,
– znamka: Suzuki,
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– tip: Jimny 1,3,
– številka šasije: JSAFJB43VOO167689,
– tip motorja: M13A,
– leto izdelave: 2003,
– moč motorja v kW: 60,
– delovna prostornina motorja: 1328,
– število mest: 04,
– barva: E7B,
– število prevoženih kilometrov: 33.065,
– stanje vozila: redno vzdrževano in servisirano, dobro ohranjeno, gume so nove.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnine. Vozilo je vključeno v letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem države
za organe državne uprave in za pravosodne
organe za leto 2010.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena predmeta prodaje je 4.900
EUR. Najnižji znesek višanja je 50 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: plačilo
celotne kupnine v določen roku je bistvena
sestavina pravnega posla. Kupec poravna
kupnino v osmih dneh po podpisu kupoprodajne pogodbe.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v Upravni enoti Cerknica, Cesta
4. maja 24, 1380 Cerknica, v sejni sobi v I.
nadstropju, dne 20. aprila 2010 ob 10. uri.
7. Višina varščine: višina varščine znaša 490 EUR, in se plača na račun, št. 011006300109972, sklic 18
62049-720100-79662010 z navedbo namena nakazila: Javna dražba avtomobila.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmeta javne dražbe
Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne dražbe se obrnite na Ladico Oblak,
Upravna enota Cerknica, tel. 01/70-71-316,
e-pošta: ladica.oblak@gov.si.
Ogled avtomobila je mogoč po predhodnem dogovoru z Jožetom Kebetom, tel.
031/308-610.
9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve pravnega posla
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
povrnejo stroški dražiteljem v višini izkazanih stroškov.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države
članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma
osebnim dokumentom, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu. Sedež pravne
osebe se izkazuje z izpiskom iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
objave te dražbe.
V primeru, da dražitelj ni zastopnik, je
potrebno predložiti overjeno pooblastilo za
sodelovanje na javni dražbi.
Dražitelj mora pred pričetkom javne
dražbe predložiti dokazilo o plačani varščini
za premičnino, ki se bo dražila. Predloži
tudi št. osebnega računa za primer vračila
varščine.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva plača kupec. Prenos lastništva se opravi, ko je kupnina v celoti poplačana, oziroma
najkasneje v 8 dneh, po podpisu pogodbe.

Vozilo bo prodano po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.
Upravna enota Cerknica
Ob-2327/10
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija, na podlagi 19. in 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 38. do
42. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07 in 100/09), 16. člena Statuta
Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06
in 139/06) in sprejetega Letnega načrta razpolaganja z občinskim nepremičnim premoženjem za leto 2010, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnega premoženja
Občine Litija
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, tel. 01/896-34-24, faks
01/896-34-60, e-mail: obcina.litija@litija.si.
2. Opis predmeta prodaje so:
a) Zemljiška parcela v Praproščah v Litiji, 1336/5, gozd, v izmeri 2813 m2, vpisana
v z.k. vl. št. 1404, k.o.Hotič. Na predmetni
parceli poteka vodovodni priključek – javni
vodovod Litija, sekundarni cevovod javnega
sistema oskrbe z vodo Litija, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potek vodovodnega priključka – javni vodovod
Litija, sekundarni cevovod javnega sistema
oskrbe z vodo Litija v korist občine.
b) Zemljiška parcela v Praproščah v Litiji, 1336/6, gozd, v izmeri 1341 m2, vpisana
v z.k. vl. št. 1404, k.o. Hotič. Na predmetni
parceli poteka vodovodni priključek – javni
vodovod Litija, sekundarni cevovod javnega
sistema oskrbe z vodo Litija, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potek vodovodnega priključka – javni vodovod
Litija, sekundarni cevovod javnega sistema
oskrbe z vodo Litija v korist občine.
c) Zemljiška parcela v Praproščah v Litiji, 1336/7, gozd, v izmeri 303 m2,vpisana
v z.k. vl. št. 1404, k.o. Hotič. Na predmetni
parceli poteka vodovodni priključek – javni
vodovod Litija, sekundarni cevovod javnega
sistema oskrbe z vodo Litija, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potek vodovodnega priključka – javni vodovod
Litija, sekundarni cevovod javnega sistema
oskrbe z vodo Litija v korist občine.
d) Zemljiške parcele ob Savski poti
v Litiji, 184/19, dvorišče, v izmeri 1678 m2,
184/9, poslovna stavba, v izmeri 711 m2
(prodaja se stavbišče brez objekta) in
184/21, dvorišče, v izmeri 543 m2, vpisane v z.k. vl. št. 50, k.o. Litija, prodajalec
namerava na zemljiški parc. 184/21, k.o.
Litija zgraditi razbremenilnik in ostale vode
za potrebe gradnje centralne čistilne naprave, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potrebe gradnje omenjenih objektov v korist občine, kakor tudi
služnostna pravica za kanalizacijo, ki se že
nahaja na tej nepremičnini.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja:
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod a) je izklicna cena 140.650,00 EUR brez
vključenega DDV-ja dražitelji lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 1.000,00 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
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nepremičnine ne vsebuje 20% DDV-ja, ki se
prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod b) je izklicna cena 67.050,00 EUR brez
vključenega DDV-ja dražitelji lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar
je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDV-ja, ki se
prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje
pod c) je izklicna cena 15.150,00 EUR brez
vključenega DDV-ja dražitelji lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar
je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 20% DDV-ja, ki se
prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje
pod d) je izklicna cena 205.000,00 EUR
brez vključenega DDV-ja oziroma 2% davka na promet nepremičnin, dražitelji lahko
dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000,00
EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna
cena nepremičnin ne vsebuje 20% DDV-ja,
ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec oziroma ne vsebuje 2% davka na promet nepremičnin, ki plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
poravna kupec na transakcijski račun Občine Litija, št. 01260-0100002491 v osmih
dneh od sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za
razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino. Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine in stroškov povezanih
s pravnim poslom.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila dne 13. 4. 2010, v veliki sejni
sobi Občine Litija – 1. nadstropje, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, z začetkom ob 14
uri. Ponudniki morajo osebno ali po pošti
na Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija,
posredovati prijavo za udeležbo na dražbi.
Prijava za udeležbo mora prispeti v vložišče
Občine Litija, najkasneje do 13. 4. 2010,
do 12 ure.
7. Višina varščine
Interesenti so dolžni najkasneje do 13. 4.
2010 do 11. ure, vplačati varščino v višini
10% izklicne cene na transakcijski račun
Občine Litija, št. 01260-0100002491, s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo za
nepremičnine pod a) oziroma b) oziroma c)
oziroma d).

sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni
iz postopka pred pričetkom dražbe.
11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– dražbo bo vodila komisija imenovana
pri županu,
– draži lahko tisti, ki se je pravočasno, to
je do vključno 13. 4. 2010, do 12. ure, prijavil
na dražbo ter predložil dokazila navedena
pod 10. točko,
– pooblaščenec dražitelja mora predložiti
overjeno pooblastilo s strani upravne enote
ali notarja,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
– na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
– če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je premoženje prodano za
izklicno ceno,
– če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnine niso prodane,
če eden ne zviša cene,
– če dražitelj, ki se je pravočasno prijavil
na dražbo ter predložil dokazila navedena
pod 10. točko odstopi od dražbe, varščina
zapade v korist občine,
– dražba je končana, ko je vodja dražbe
trikrat izklical isto najvišjo ponudbo,
– ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe (morebitne ugovore
reši takoj vodja dražbe),
– javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) kakor tudi 20% DDV oziroma
2% davek na promet nepremičnin plača
kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba najkasneje 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 več kot za 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
ponudnik zadrži njegovo varščino.
Občina Litija

Najugodnejšemu dražitelju bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na dražbi, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe.
V primeru, da interesent plača varščino
za nepremičnino oziroma nepremičnine, ki
je/so predmet razpisa javne dražbe in se
javne dražbe ne udeleži, se varščina ne
povrne.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov: vsa pojasnila v zvezi
s prodajo in ogledom premoženja lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Litija,
na tel. 01/89-63-458 ali na e-naslovu: manja.sarbek@litija.si.
9. Opozorilo: vodja dražbe lahko s soglasjem župana Občine Litija ustavi postopek prodaje za posamezne nepremičnine, ki
so predmet javne dražbe, vse do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se dražiteljem
povrne izkazane stroške.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki premoženja ter se pravočasno prijavijo tako da:
– plačajo varščino in predložijo dokazilo
o plačilu,
– predložijo izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni (AJPES)- za
pravne osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta – za fizične osebe (fotokopija osebnega dokumenta za fizične osebe mora biti
overjena pri upravni enoti ali pri notarju),
– predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih
mesecih niso imeli blokiranega TRR – velja
za pravne osebe in s.p, potrebno je predložiti original,
– predložijo davčno številko za fizične
osebe (davčna številka mora biti predložena v originalu oziroma overjena kopija pri
upravni enoti ali pri notarju) ali identifikacijsko številko za DDV za pravne osebe,
– predložijo overjeno pooblastilo (pri
upravni enoti ali notarju) za sodelovanje na
javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
Organizator bo pravočasno potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave. Interesenti,
ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po
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Razpisi delovnih mest
Št. 1951/2010
Ob-2241/10
V skladu z določili 32., 33., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06),
56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2) ter
29. in 30. člena Statuta Varstveno delovnega centra POLŽ Maribor, Svet zavoda na
podlagi sklepa z dne 12. 3. 2010, razpisuje
prosto delovno mesto
direktorja/ice Varstveno delovnega
centra POLŽ Maribor.
Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev za sklenitev delovnega razmerja izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba (VII. stopnja) iz 69. člena Zakona
o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj; ali
– višja strokovno izobrazbo (VI. stopnja)
iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in
dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva;
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva;
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna
zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim
svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje;
– za direktorja/ico je lahko imenovan/a
tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje iz prejšnje alineje, mora
pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu/ji
mandat na podlagi zakona preneha;
– predložiti mora program dela za obdobje do leta 2015 z vizijo razvoja Varstveno
delovnega centra POLŽ Maribor.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
mandatno dobo pet let. Mandat prične teči
z dnem, ko k imenovanju izda soglasje minister za delo, družino in socialne zadeve
po predhodnem mnenju pristojnega organa
Mestne občine Maribor.
Pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter kratek življenjepis s podatki o strokovnih delovnih
izkušnjah, morajo kandidati poslati priporočeno po pošti na naslov: Varstveno delovni
center POLŽ Maribor, Park mladih 4, 2000
Maribor ali oddati v tajništvu zavoda najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa v Uradnem
listu RS, in sicer v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – prijava na razpis«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po zaključenem izbirnem postopku in sprejemu sklepa
o izbiri.
Svet zavoda VDC POLŽ Maribor
Št. 014-2/2010
Ob-2242/10
Svet Centra za socialno delo Sevnica
razpisuje na podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.
3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07
– popr., 41/07 – popr. in 114/06 – ZUTPG)
ter 12. člena Statuta Centra za socialno
delo Sevnica in sklepa 5. seje sveta zavoda
z dne 24. 2. 2010 prosto delovno mesto

direktorja/direktorice Centra za socialno delo Sevnica.
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 –
uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr.,
41/07 – popr. in 114/06 – ZUTPG), 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,
– 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,
– da ima opravljan program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije, v soglasju
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoje iz tretje alineje je
lahko za direktorja/direktorico imenovan/a
kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje socialnovarstvenega zavoda, mora pa ga opraviti najkasneje v enem
letu od začetka opravljanja nalog direktorja/direktorice.
Mandat direktorja/direktorice traja 5 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo kandidati/ke priporočeno po pošti na naslov: Svet centra za
socialno delo Sevnica, Trg svobode 9, Sevnica, z oznako »Ne odpiraj – razpis za direktorja/direktorico« v roku 8 dni od dneva
objave.
O izbiri bodo kandidati/ke pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od dneva
objave razpisa.
Center za socialno delo Sevnica
Št. 213/2010
Ob-2243/10
Na podlagi 16. člena Statuta JP Komunalno podjetje Logatec d.o.o. Nadzorni svet
JP Komunalno podjetje Logatec razpisuje
prosto delovno mesto
direktorja ali direktorice Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
oziroma izobrazba, pridobljena na I. bolonjski stopnji tehnične – gradbene, pravne,
ekonomske ali druge tehnične smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj pri vodenju podobno velikega podjetja iz dejavnosti, enake ali sorodne večjemu delu dejavnosti Javnega podjetja Komunalno podjetje
Logatec d.o.o.,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Direktorja Javnega podjetja Komunalno
podjetje Logatec d.o.o. imenuje in razrešuje
ustanovitelj, Občinski svet Občine Logatec.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev, z opisom delovnih izkušenj, z življenjepisom, s programom razvoja
in dela javnega podjetja za mandat ter dokazilo, da je kandidat državljan Republike
Slovenije in nekaznovan, kandidati pošljejo
v roku 15 dni po objavi razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije, v zaprti ovojnici, na naslov: Komunalno podjetje Logatec
d.o.o., Tržaška 27, 1370 Logatec, s pripisom
»razpis direktor, ne odpiraj«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 30 dni po zaključku postopka.
Informacije o izvedbi javnega razpisa
daje Marijana Kunc (tel. 01/750-81-18).
V objavi se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen
za ženske in moške.
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Ob-2244/10
Na podlagi 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Mozirje (Uradni list RS, št. 40/08 z dne
23. 4. 2008) in sklepa seje sveta JVIZ Mozirje z dne 16. 3. 2010, razpisuje Svet zavoda
JVIZ Mozirje, Šolska ulica 25, 3330 Mozirje,
prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice JVIZ Mozirje
OE vrtec Mozirje.
Kandidati/-ke morajo za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09, 65/09 in 16/10).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.
Predviden začetek dela bo dne 1. 9.
2010. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
opravljenem ravnateljskem izpitu, program
vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodišča, da ni
v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri katerem drugem sodišču – izven
kraja prebivališča – zoper njega ni uveden
kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, kratki življenjepis
z dosedanjim delovnim izkušnjami) pošljite
priporočeno po klasični pošti v roku 8 dni po
objavi razpisa na naslov: Svet JVIZ Mozirje, Šolska ulica 25, 3330 Mozirje, z oznako
»Prijava za razpis za ravnatelja vrtca«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izboru
prejeli v zakonitem roku.
Svet JVIZ Mozirje
Št. 14/2010
Ob-2248/10
Svet zavoda Osnovne šole Miklavž na
Dravskem polju, Cesta v Dobrovce 21, 2204
Miklavž na Dravskem polju, 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
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ravnateljice/ravnatelja.
Pogoji:
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati
splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno 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.
Pričetek dela je 1. 10. 2010. Izbrani
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 in opravljenem izpitu za ravnatelje,
– potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku (s priloženo izjavo, da pri kateremkoli
drugem sodišču – zunaj kraja 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 najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Miklavž na Dravskem polju, Cesta
v Dobrovce 21, 2204 Miklavž na Dravskem
polju, s pripisom »Prijava za razpis ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
kandidata/-ke prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole
Miklavž na Dravskem polju

Št. 161107-10-0149
Ob-2277/10
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – UPB3, 65/08 in 69/08; v nadaljnjem besedilu: ZJU) Ministrstvo za finance,
Župančičeva 3, Ljubljana, objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
sistem davčnih, carinskih idr. javnih prihodkov.
I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni
javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma najmanj visoko strokovno izobrazbo z magisterijem ali najmanj magistrsko
izobrazbo (druga bolonjska stopnja);
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
II. Prijava kandidata mora vsebovati:
1. V celoti izpolnjen Europass življenjepis
(dostopen na spletni strani http://europass.
cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.
csp?loc=sl_SI).
2. Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev.
3. Izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
4. Izjavo, da za namen tega postopka
dovoljuje Ministrstvu za finance pridobitev
podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih
pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da
kandidat z vpogledom v uradne evidence
ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
5. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Uradni list RS,št. 50/06 – UPB2).
6. Kandidat mora prijavi predložiti tudi
vizijo prednostnih nalog in razvoja organa
v mandatnem obdobju, vključno z načini
upravljanja z viri v organu, za katerega vodenje kandidira.
III. Po 13. točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista
stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti
stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo
delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem
delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo
tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem
mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo
nižja izobrazba, razen pripravništva v eno
stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje
se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero
oseba kandidira.

Ob-2271/10
Svet Centra za socialno delo Dravograd
na podlagi sklepa 1. seje Sveta Centra za
socialno delo Dravograd z dne 15. 3. 2010
razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Dravograd.
Razpisni pogoji:
Za direktorja/direktorico je po določilih
34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 45/94, odl. US: U-I-104/92,
8/96, 18/98, odl. US: U-I-34/98, 36/00 –
ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
114/06 – ZUTPG, 3/07 – UPB2, 23/07 –
popr., 5/08 – ZUTPG in 73/08 – ZUTPG)
in 28, 29 in 30. člena Statuta Centra za
socialno delo Dravograd, lahko imenovan-a
kandidat-ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje
pogoje:
– ima končano visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo skladno z 69. členom
Zakona o socialnem varstvu,
– pet let delovnih izkušenj,
– ima opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– ima opravljen program za vodenje
socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije, v soglasju
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje
v enem letu od začetka opravljanja nalog
direktorja
ali
– ima končano višjo strokovno izobrazbo
iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu,

– ima dvajset let delovnih izkušenj, od
tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega
varstva,
– ima opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– ima opravljen program za vodenje
socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije, v soglasju
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje
v enem letu od začetka opravljanja nalog
direktorja.
Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati/ke priložiti življenjepis.
Izbrani kandidat-ka bo imenovan-a
za dobo 5 let. Pričetek mandata je 28. 6.
2010.
Kandidati/ke naj prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v roku 15 dni od
objave razpisa, na naslov: Center za socialno delo Dravograd, Meža 4, 2370 Dravograd, z oznako »za razpisno komisijo«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
30 dni po objavi razpisa.
Center za socialno delo Dravograd
Št. 16/2010
Ob-2275/10
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09), razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ice Višje strokovne šole.
Kandidati/ke morajo za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje
v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Višje strokovne
šole.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
mandatno dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. september
2010 oziroma v skladu s sklepom Sveta
vzgojno-izobraževalnega zavoda BIC Ljub
ljana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, vključno s potrdilom iz
kazenske evidence in potrdilom sodišča,
kjer ima kandidat/ka prebivališče, da ni v kazenskem postopku (s priloženo izjavo, da pri
kateremkoli drugem sodišču zoper njega/njo
ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), kratkim
življenjepisom, opisom dosedanjega dela in
programom oziroma vizijo razvoja in dela
Višje strokovne šole za mandatno obdobje, pošljite najpozneje v 8 dneh po objavi
razpisa v zaprti kuverti z oznako »za razpis
ravnatelja/ice« na naslov: Svet vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska cesta 10,
1000 Ljubljana, s pripisom: Prijava na razpis
za ravnatelja/ico.
Kandidati/ke bodo o izidu razpisa
obveščeni/e v zakonitem roku.
Svet javnega-vzgojno
izobraževalnega zavoda
Biotehniški izobraževalni
center Ljubljana
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Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih
sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru,
ko ima kandidat opravljen pravniški državni
izpit oziroma pravosodni izpit.
IV. Posebna natečajna komisija ugotovi,
kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj in kateri kandidati so glede na svojo
strokovno usposobljenost primerni za ta položaj. Strokovno usposobljenost kandidatov
bo Posebna natečajna komisija preverjala
v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih
v državni upravi, ki jih je določil Uradniški
svet (standardi št. 906-2/2003 z dne 27. 8.
2003, 906-2/2003-1 z dne 22. 10. 2003 in
906-39/2004 z dne 22. 12. 2004), objavljenimi na spletni stani Ministrstva za javno
upravo -http://www.mju.gov.si/.
Posebna natečajna komisija bo kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje in so glede na
svojo strokovno usposobljenost primerni za
položaj, ter kandidatom, ki se ne uvrstijo na
seznam strokovno usposobljenih kandidatov izdala poseben sklep.
V. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. S kandidatom, izbranim na
javnem natečaju, ki pred tem ni imel statusa
uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za
obdobje petih let. Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljubljani,
Župančičeva 3. Najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj mora
izbrani kandidat pridobiti funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov.
VI. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21,
Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne objave na spletni strani ministrstva, pristojnega
za javno upravo oziroma v roku 15 dni od
dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije ali v dnevnem časopisu.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 139/06).
Za morebitne dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega natečaja se lahko
kandidati obrnejo na Ministrstvo za javno

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
upravo, Tea Juratovec, tel. 01/478-83-45 ali
Renata Pečaver, tel. 01/478-16-71, v zvezi
z delovnim področjem pa na Andreja M.
Verhovnika, tel. 01/369-67-28.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Ob-2281/10
Svet Centra za socialno delo Brežice
na podlagi sklepa 2. seje Sveta Centra za
socialno delo Brežice, z dne 17. 3. 2010,
razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Brežice.
Za direktorja/direktorico je lahko
imenovan/a kandidat/ka, ki izpolnjuje pogoje po določilih 34. in 35. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 127/06 – ZJZP
– UPB2), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 –
UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 7/10)
in 9. člena Statuta Centra za socialno delo
Brežice, lahko imenovan/a kandidat/ka, ki
poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu,
– 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna
zbornica Slovenije, v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje. Če
nima opravljenega programa za vodenje,
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od
začetka opravljanja nalog direktorja ali
– višja strokovna izobrazba 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,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna
zbornica Slovenije, v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje. Če
nima opravljenega programa za vodenje,
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od
začetka opravljanja nalog direktorja.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v zaprti kuverti na naslov: Svet
Centra za socialno delo Brežice, Cesta prvih
borcev 24, Brežice, z oznako »za razpis«.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.

Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od dneva poteka razpisa.
Svet Centra za socialno delo
Brežice
Ob-2307/10
Svet zavoda OŠ Livada Velenje, Efenkova 60, 3320 Velenje, na podlagi 48. in
58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, razpisuje prosto
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje
v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 2. 8.
2010.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
opravljenem ravnateljskem izpitu, program
vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodišča, da ni
v kazenskem postopku – s priloženo izjavo,
da pri kateremkoli drugem sodišču – izven
kraja prebivališča – zoper njega ni uveden
kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper
spolno nedotakljivost) pošljite v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ
Livada Velenje, Efenkova 60, 3320 Velenje,
z oznako “Prijava za razpis za ravnatelja”.
Osnovna šola Livada, Velenje
Ob-2328/10
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št.
2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07
in 45/08), Notarska zbornica Slovenije na
predlog notarke Ines Bukovič razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki Ines Bukovič iz Maribora.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4., in 7. točke
prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj
na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od tega najmanj
eno leto pri notarju, na sodišču, pri odvetniku, na državnem tožilstvu ali pri državnem
pravobranilstvu. Pisne prijave na razpisano
mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni
po objavi.«
Notarska zbornica Slovenije
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Druge objave
Ob-2330/10
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljub
ljana, objavlja na podlagi 19. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 43. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07)
javno zbiranje ponudb
za prodajo samopostrežnih terminalov
Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
I. Naziv in sedež prodajalca: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
III. Predmet prodaje:
1. Samopostrežni terminali, opredeljeni
v Obrazcu P-5, kupljeni v obdobju med letoma 1998 in 2002.
2. Samopostrežni terminali se nahajajo
na 294 lokacijah, razporejenih po celotni
Sloveniji. Seznam lokacij se nahaja v Obrazcu P-6.
3. Izhodiščna cena za 1 SST je 30,00
EUR brez DDV oziroma 8.820,00 EUR brez
DDV za vseh 294 samopostrežnih terminalov.
IV. Dokumentacija
Dokumentacijo sestavljajo spodaj navedeni obrazci:
– Obrazec N-1: – Navodila ponudnikom
(ta dokument),
– Obrazec P-1: – Ovojnica,
– Obrazec P-2: – Prijava,
– Obrazec P-3: – Vzorec pogodbe,
– Obrazec P-4: – Ponudba,
– Obrazec P-5: – Specifikacije,
– Obrazec P-6: – Lokacije namestitve,
– Obrazec P-7: – Vzorec prevzemnega
zapisnika.
V. Pridobitev dokumentacije: dokumentacija je na voljo na internetnem naslovu www.zzzs.si pod izbiro Javna naročila
ZZZS/Javna naročila/JN Direkcije/Javno
zbiranje ponudb za prodajo samopostrežnih terminalov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Dokumentacija je na
voljo brezplačno.
VI. Dodatna pojasnila in ogled samopostrežnega terminala:
1. Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja
preko elektronske pošte na naslov: branko.rudolf@zzzs.si in borut.pohar@zzzs.si.
Prodajalec se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgornji način. Vsi odgovori, dodatna
pojasnila in spremembe bodo objavljeni na
spletni strani prodajalca, kjer se nahaja dokumentacija za zbiranje ponudb. Skrajni rok
za postavitev vprašanj je 7. 4. 2010 do 12.
ure. Prodajalec bo na vprašanja odgovoril
v treh delovnih dneh oziroma do 7. 4. 2010
do 16. ure.
2. Ogled vzorčnega samopostrežnega
terminala je mogoč na sedežu prodajalca
po predhodni najavi preko elektronske pošte na naslov: branko.rudolf@zzzs.si in bo-

rut.pohar@zzzs.si. Rok za najavo ogleda je
najkasneje do 5. 4. 2010. Ogled vzorčnega
samopostrežnega terminala je možen do
7. 4. 2010 do 14. ure.
VII. Pogoji prodaje:
1. Samopostrežni terminali se prodajo
v celoti (294 kosov) po sistemu videno-kupljeno. Prodajalec je ob izklopu samopostrežnih terminalov izvedel brisanje trdih diskov
in jih izključil iz električnega in komunikacijskega omrežja (konec februarja 2010 ca.
150 terminalov v 8 regijah, konec aprila ca.
120 terminalov v 2 regijah, preostale terminale bo izključil predvidoma v juliju 2010).
Ob izključitvi terminalov so le-ti brezhibno
delovali. Zaradi izklopa samopostrežnih
terminalov iz električnega napajanja obstaja možnost, da ob ponovnem zagonu ne
bodo več delovale vse komponente terminala. Prodajalec ne prevzema odgovornost
za delovanje samopostrežnih terminalov in
ne zagotavlja popravil oziroma servisiranja
predmeta pogodbe.
2. Pred prevzemom samopostrežnih terminalov mora kupec:
– Pripraviti in prodajalcu v uskladitev posredovati natančno terminsko dinamiko prevzema samopostrežnih terminalov in katere
je razviden dan in ura ob kateri bo prevzet
posamezen terminal. Roki prevzema se vpišejo v pripravljen stolpec v Obrazcu P-6.
– Pri pripravi terminske dinamike prevzema mora kupec upoštevati čas dostopnosti
lokacije, kjer je samopostrežni terminal nameščen. Časi dostopnosti lokacije so navedeni v Obrazcu P-6.
– Zahtevani roki odstranitve so:
– Odstranitev terminalov v vseh regijah
(ca. 270 terminalov) do najkasneje 30. junija
2010.
– Odstranitev preostalih terminalov
(ca. 30 terminalov) po dogovoru kasneje,
predvidoma do konca avgusta 2010.
– Začetni termin za prevzem samopostrežnih terminalov je tri tedne po podpisu
pogodbe.
– Rok za pripravo terminske dinamike
prevzema samopostrežnih terminalov je en
teden po podpisu pogodbe.
– Po prejemu terminske dinamike naročnik v dveh tednih uskladi termine prevzema
in določi kontaktne osebe za posamezne
lokacije.
3. Kupec samopostrežne terminale prevzame na lokaciji namestitve, pri tem pa
mora:
– za vsako lokacijo pripraviti in izpolniti
dva izvoda Obrazca P-7. Tako izpolnjena
Obrazca P-7 ob prevzemu kupec prinese
na vsako lokacijo,
– pred prihodom na lokacijo poklicati
kontaktno osebo prodajalca in jo pred pričetkom del na lokaciji počakati na vhodu
lokacije kjer je samopostrežni terminal nameščen,
– prevzeti ključe, namenjene za dostop
do notranjosti samopostrežnega termi
nala,
– odvijačiti samopostrežne terminale
tip SST2 (pilot, nacionalna uvedba, nakup
2001 in nakup 2002) in tip SST3 navedene
v Obrazcu P-5. Samopostrežni terminal je

privijačen v tla. Kupec ga je dolžan demontirati – odvijačiti na lokaciji, brez povzročanja dodatnih poškodb na lokaciji (potrebno
ustrezno orodje – gedore, izvijači, klešče
in električni rezalnik). Samopostrežni terminal (tip SST1) je nameščen brez dodatnih
pritrditev,
– poskrbeti za transport samopostrežnega terminala iz lokacije namestitve, do izhoda iz stavbe v kateri je terminal nameščen
na način, da se ne poškoduje objekta (potreben voziček, ki omogoča transport terminala
tudi po stopniščih) in odvoz,
– podpisati Obrazec P-7. En podpisan
izvod obrazca prejme kontaktna oseba prodajalca.
VIII. Postopek:
1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih in ustrezno opremljenih
kuvertah (Ovojnica) na naslov prodajalca:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana,
glavna pisarna (soba 51), do 12. 4. 2010
do 10. ure.
2. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne
bodo upoštevane.
3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni pisno po izbiri.
4. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika.
5. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe
izvaja pristojna komisija.
6. Javno odpiranje ponudb bo 12. 4.
2010 ob 10.30 na sedežu prodajalca, sejna
soba 231, II. nadstropje.
7. Prodajalec bo v javnem odpiranju preveril pravilnost in višino prispelih ponudb.
V primeru, da bo več ponudnikov podalo
ponudbo v enaki najvišji višini, se bo med
temi ponudniki opravila javna dražba.
8. Javna dražba se bo pod pogoji iz prejšnje točke opravila 19. 4. 2010 ob 12. uri
na sedežu prodajalca, sejna soba 231, II.
nadstropje. Javne dražbe se lahko udeležijo
predstavniki ponudnika, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom ponudnika o zastopanju
na javni dražbi. Najmanjši dvig ponudbene
cene: 100,00 EUR brez DDV za vseh 294
samopostrežnih terminalov.
9. V primeru, da javna dražba ne bo
uspešna se pogodba podpiše s tistim najugodnejšim ponudnikom, ki je prvi oddal
ponudbo (Obrazec P-1 ovojnica).
10. Podpis pogodbe in plačilo kupnine:
– Kupec (najugodnejši ponudnik) po prejemu prodajne pogodbe, pogodbo v treh delovnih dneh podpiše in plača kupnino v roku
8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski
račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, št. 01100-6030274014, sklicevanje na številko odobritve 00 1000, položena
varščina se šteje v kupnino.
– Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen
v 8. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na
njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe
ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku,
ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe
oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez
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dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino.
– Samopostrežni terminal preide v last
kupca po plačilu kupnine in vseh stroškov,
v posest pa z opravljeno primopredajo, potrjeno s obojestranskim podpisom Obrazca
P-7 ob odstranitvi.
IX. Pogoji za udeležbo pri prodaji samopostrežnih terminalov na podlagi javne
ponudbe:
1. Ponudbe lahko predložijo fizične in
pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od
izhodiščne cene (brez DDV) za vse samopostrežne terminale na transakcijski račun
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, št. 01100-6030274014, sklic sklicevanje na številko odobritve 00 1000.
2. Potrdilo o plačani varščini v višini 10%
celotne kupnine brez DDV (882,00 € brez
DDV) in priloženo celotno številko računa
(št. banke in št. računa) za primer vračila
varščine.
X. Ponudba
Pisna ponudba mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec P-1: Ovojnica, nalepljen na zunanjo ovojnico (kuverto) ponudbe;
– izpolnjen in podpisan obrazec P-2: Prijava;
– podpisan obrazec P-3: Vzorec pogodbe;
– izpolnjen in podpisan obrazec P-4: Ponudba;
– listine iz točke IX./2. teh navodil.
XI. Ustavitev postopka:
1. Prodajalec si v vsakem primeru pridrži
pravico, da lahko postopek prodaje ustavi
vse do sklenitve pravnega posla. Varščina bo v tem primeru brez obresti vrnjena
v 15 dneh vsem ponudnikom.
XII. Pravila javne ponudbe:
1. Ponudnik nosi vse stroške, povezane
s pripravo in predložitvijo ponudbe. Ponudnik nosi vse stroške v zvezi z organizacijo,
s prevzemom, s prevozom in z odstranitvijo
SST iz točke VII./2 in VII./3 teh navodil.
2. Prodajalec ne prevzema nikakršnih
stroškov v zvezi s prodajo predmetnih premičnin.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Št. 007-6/2010/8
Ob-2354/10
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07 in 84/08) Ministrstvo za pravosodje
objavlja razrešitvi:
1. Štefana Kousa, sodnega izvedenca,
imenovanega za strokovno področje medicina – splošna kirurgija, z dnem 9. 3. 2010,
2. Jožeta Zeilhoferja, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje medicina – oftalmologija, z dnem 12. 3. 2010.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 478-16/2010-2
Ob-2282/10
Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk, na podlagi 9. člena Statuta Občine
Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00
in 93/00), 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 in 100/09),
Letnega načrta razpolaganja z občinskim
stvarnim nepremičnin premoženjem za leto
2009–2010, objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk.
2. Predmet prodaje je: solastniški delež
10/12 nepremičnine parc. št. 1028/6, travnik
v izmeri 1954 m2, njiva v izmeri 285 m2, njiva
v izmeri 311 m2, k.o. Žužemberk (1436).
Predmetna nepremičnina leži v območju, ki se ureja z Odlokom o Zazidalnem
načrtu obrtno-industrijska cona Sejmišče
v Žužemberku (Uradni list RS, št. 21/04) in
je namenjena za gradnjo objektov poslovno
– storitvene oziroma proizvodno – obrtne
dejavnosti.
Na nepremičnini ima solastnik, ki ima
v lastništvu idealni delež 2/12, predkupno
pravico.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
4. Izklicna cena nepremičnine: znaša
38.632,50 EUR in ne vključuje DDV, katerega plača kupec.
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno–kupljeno.
5. Ponudniki morajo plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine. Varščino je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Žužemberk, št.
01393-0100015568, obvezno navesti namen nakazila: javno zbiranje ponudb – Sejmišče.
Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
8 dni po končanem izboru najugodnejšega
ponudnika.
Potrdilo o plačani varščini mora ponudnik
predložiti k ponudbi.
6. Pogoji pod katerim morajo potencialni
kupci (kot tudi predkupni upravičenec) predložiti ponudbo:
– Ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti svoje podatke (ime in priimek oziroma
firmo, naslov) in ponujano ceno. Predložiti
morajo še potrdilo o plačani 10% varščini od
izklicne cene, z izjavo, da nimajo zapadlih
obveznosti do svojih upnikov in parafiran
izvod pogodbe.
– Potrdilo o plačani varščini.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele pravočasno in bo ponujana cena enaka izklicni ceni ali višja.
Pravne osebe morajo k ponudbi predložiti naslednje podatke:
– izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pravnih oseb, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev ter telefonsko številko in
e-mail,
– ime in priimek ter naslov pooblaščene
osebe za podpis pogodbe, njeno telefonsko
številko,
– predložiti overjeno kopijo osebnega
dokumenta pooblaščene osebe za podpis
pogodbe,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo o plačani varščini,
– številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine.
Fizične osebe morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji predložiti naslednje
podatke oziroma listine:
– predložiti izvirnik osebnega doku
menta,
– fotokopije davčne številke,

– potrdilo o plačani varščini,
– številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine.
Sestavni del te ponudbe in razpisne dokumentacije je besedilo prodajne pogodbe,
ki vsebuje vsa določila prodajne pogodbe
razen kupca in cene.
7. Ponudniki morajo do dneva oddaje
ponudbe plačati varščino. Ponudba ponudnika, katerega varščina ne bo prispela na
račun prodajalca pred javnim odpiranjem
ponudb, ne bo obravnavana.
8. Osebe (predstavniki pravnih oseb), ki
se bodo udeležile javnega odpiranja ponudb
morajo pred javnim odpiranjem komisiji, ki
bo odpiranje vodila, predložiti:
– pooblastilo za zastopanje pravne osebe, če se v imenu ponudnika, postopka odpiranja ponudb, udeleži pooblaščenec,
– izvirnik osebnega dokumenta.
9. V primeru več najugodnejših ponudb,
bodo najugodnejši ponudniki pozvani, da
v roku 8 dni podajo nove ponudbe, pri čemer se za izklicno ceno določi ceno, ki so
jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši
ponudniki.
10. Z najugodnejšim ponudnikom se
sklene prodajna pogodba v roku 8 dni po
opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Izbrani ponudnik mora kupnino plačati v 8 dneh od sklenitve prodajne pogodbe
in izstavitve računa. Plačilo kupnine v roku
določenem s prodajno pogodbo je bistvena
sestavina pogodbe.
Poleg tega bo kupec dolžan plačati pripadajoči davek na dodano vrednost, stroške notarja za overitev pogodbe oziroma
zemljiškoknjižnega dovolila, stroške vpisa
lastninske pravice v zemljiško knjigo ter
ostale pripadajoče stroške za izvedbo pravnega posla.
12. Uspelemu ponudniku se varščina obračuna pri kupnini, neuspelim ponudnikom
pa se v roku 8 dni po poteku roka za zbiranje
ponudb brezobrestno vrne na transakcijski
račun.
Če izbrani ponudnik ne bo sklenil pogodbe v roku navedenem v 10. točki, se šteje da
od nakupa odstopa, plačana varščina ostane prodajalcu, prodajalec pa lahko z drugim
najugodnejšim ponudnikom sklene pravni
posel.
13. Razpisno dokumentacijo in vsa dodatna pojasnila o nepremičnini lahko interesenti dobijo na Občini Žužemberk, kontaktna oseba Vida Šušterčič, tel. 07/38-85-193;
el. pošta: vida.sustercic@zuzemberk.si.
14. Odpiranje ponudb je javno in se bo
vršilo dne 15. 4. 2010, ob 11. uri v prostorih
Občine Žužemberk, Grajski trg 26, Žužemberk, v sejni sobi v I. nadstropju.
15. Občina Žužemberk lahko ustavi začeti postopek prodaje solastniškega
deleža 10/12 nepremičnine 1028/6, k.o.
Žužemberk, do sklenitve pravnega posla,
pri čemer se ponudnikom povrne plačana
varščina. Prav tako si prodajalec pridržuje
pravico, da ne glede na prejete ponudbe
ne sklene pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
16. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk,
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine v območju Sejmišča«.
17. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od
objave javnega zbiranja ponudb.
Občina Žužemberk

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 3523-5/2010
Ob-2284/10
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice objavlja v skladu s 7. členom
Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 90/05 – ZUL-A,
112/05 – ZUL-UPB1, 102/07 – ZUL-B,
109/09 – ZUL-C), ter drugim odstavkom
3. člena in drugim odstavkom 7. člena
Uredbe o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 34/03,
109/05, 20/10), da odda v najem v skladu
z drugim odstavkom 4. člena, 6. člena,
7. člena, 8. člena, 19. člena, 21. člena,
26. člena in 27. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), ter 24. členom in
26. členom Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 55/09, in 100/09) z javnim
zbiranjem ponudb gostinski lokal, na naslovu Prosvetni dom Brežice, Trg izgnancev
12, 8250 Brežice.
Opis predmeta najema:
– površina gostinskega lokala je 27,04 m2
(v tej izmeri je zajeto tudi 3,50 m2 priročno
skladišče),
– gostinski lokal se odda v najem brez
opreme,
– najemnik si po potrebi samostojno uredi ogrevanje gostinskega lokala,
– gostinski lokal ima možnost ureditve
gostinske terase na severnem delu Prosvetnega doma Brežice,
– gostinski lokal ima souporabo sanitarij
v avli Prosvetnega doma Brežice površine
14,89 m2,
– gostinski lokal nima telefonskega priključka,
– ima vodo in elektriko,
– ima priročno skladišče (3,50 m2),
– izhodiščna višina mesečne najemnine
je 324,48 €,
– najemnik je dolžan poleg najemnine
plačevati tudi obratovalne stroške,
– najemna pogodba se sklene za določen čas enega leta z možnostjo podaljševanja.
Zainteresirane stranke si lahko gostinski
lokal ogledajo vsak dan v času njegovega
obratovanja med 8. in 22. uro, ali pa zaradi
podrobnejših informacij pokličejo vsak delovnik med 8. in 14. uro kontaktno osebo,
Zakšek Romana, na tel. 07/49-91-506.
Zainteresirane stranke morajo v svoji
ponudbi navesti ponujeno višino mesečne
najemnine.
Kuverta s ponudbo mora biti zapečatena,
na prvi strani mora pisati: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za najem gostinskega
lokala.« Na zadnji strani kuverte mora biti
napisan pošiljatelj, ter njegov naslov.
Rok za oddajo ponudbe je 15. 4. 2010 do
12. ure. Komisija bo ponudbe odprla 16. 4.
2010 ob 8. uri v prostoru Občine Brežice,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, ter
izbrala ponudnika, ki bo ponudil najvišjo mesečno najemnino. Po potrebi bo komisija
s ponudniki izvedla dodatna pogajanja. Vsi
ponudniki bodo najkasneje v roku 15 dni po
odpiranju ponudb pismeno obveščeni o izboru najemnika.
Občina Brežice
Ob-2311/10
Na podlagi sklepa Občinskega sveta
Občine Piran o potrditvi Letnega programa
prodaje in Posameznega programa prodaje
finančnega premoženja Občine Piran (št.
410-1/2009 z dne 15. 12. 2009), skladno

z Zakonom o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02,
56/02, 127/06, 14/07, 109/08 in 49/09) in
Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06,
95/07 in 55/09) prodajalec Občina Piran,
Tartinijev trg 2, 6330 Piran, objavlja
poziv
za javno zbiranje ponudb v postopku
prodaje 60% deleža lastniškega
kapitala v družbi Ogrevanje Piran d.o.o.,
Liminjanska cesta 117, Portorož
1. Poziv prodajalec objavlja z namenom
pridobitve ponudb v postopku javnega zbiranja ponudb za prodajo 60% deleža lastniškega kapitala v družbi Ogrevanje Piran
d.o.o.
2. Opis predmeta prodaje:
Predmet prodaje je 60% delež lastniškega kapitala v družbi Ogrevanje Piran d.o.o.
Izklicna vrednost lastniškega deleža znaša
1.345.615,22 EUR.
Vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom
poslovnega deleža bremenijo kupca.
Postopek prodaje lastniškega deleža bo
potekal v eni fazi, s ceno kot edinim kriterijem izbora.
3. Pogoji sodelovanja:
– 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.
– Kolikor se ponudbo odda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno pooblastilo overjeno pri notarju.
– Ponudniki morajo za resnost ponudbe
vplačati varščino (kavcijo) v višini 10% izklicne vrednosti, 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 15. 4. 2010, do 12.
ure. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom
bo varščina vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
Znesek varščine se v nobenem primeru ne
obrestuje.
4. Ponudniki morajo oddati zavezujoče
ponudbe, ki morajo vsebovati:
– 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 predmeta ponudbe;
– ceno za nakup 60% deleža lastniškega
kapitala (kupnina), pri čemer le ta ne more
biti nižja od izklicne vrednosti 1.345.615,22
EUR in da ponudba zavezuje ponudnika 2
meseca;
– pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca.
5. K ponudbi je potrebno priložiti:
– dokazilo o državljanstvu (osebna izkaznica ali potni list) oziroma sedežu pravne
osebe (izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni);
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– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene in številko transakcijskega
računa za vračilo varščine in naziv banke,
v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo
ponudbo;
– podatke o ponudnikovem statusu in
finančnem položaju. Ponudniki morajo priložiti najmanj letna poročila z računovodskimi izkazi;
– izjavo, da ponudnik nastopa v svojem
imenu in za svoj račun, oziroma če nastopa
v okviru povezanih družb, to razkriti.
6. Ponudniki pošljejo ali izročijo svoje
ponudbe z dokazili in prilogami na naslov:
Občina Piran, Komisija za izvedbo in nadzor
postopka prodaje finančnega premoženja,
Tartinijev trg 2, 6330 Piran. Rok za oddajo
ponudb je 15. 4. 2010 do 12. ure. Ponudba
mora biti predložena v zaprti ovojnici s pripisom »Javno zbiranje ponudb za prodajno lastniškega deleža – Ne odpiraj«. Na ovojnici
mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Ponudba veže ponudnika 2 meseca
po oddaji ponudbe.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela, do 15. 4. 2010 do 12. ure, ne
glede na datum poštnega žiga. Ponudbe, ki
bodo prispele po roku, bo komisija zavrgla
in o tem obvestila ponudnika. Ponudba se
šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine
iz javnega razpisa. Pravočasne in popolne
ponudbe bo obravnavala Komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje finančnega
premoženja.
7. Odpiranje ponudb bo dne 15. 4. 2010,
ob 14. uri, v prostorih Občinske uprave Občine Piran v Piranu, Tartinijev trg 2. Odpiranje ponudb je javno.
8. Komisija bo opravila ožji izbor ponudnikov na podlagi kriterija za vrednotenje
ponudb. Edini kriterij je najvišja kupnina.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
9. Izbrani najugodnejši ponudnik mora
kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po potrditvi prodajne
cene s strani Občinskega sveta Občine Piran. 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
30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Kolikor
kupec kupnine ne plača v roku, se pogodba
šteje za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano varščino. Prenos poslovnega deleža
se opravi po prejetem plačilu.
10. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove vse ponudnike ali pa samo
nekatere, da dopolnijo ponudbe ali na pogajanja. Če je med prejetimi ponudbami več
ponudb z enako ponujeno kupnino, lahko
komisija pozove ponudnike k oddaji nove
ponudbe ali opravi s ponudniki dodatna pogajanja z namenom dosega čim višje kupnine.
11. 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 ustavi začeti postopek prodaje do
sklenitve pravnega posla, ne da bi za to
navedel razloge.
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12. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Uredbe o prodaji in drugih
oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
123/03, 140/06, 95/07 in 55/09).
13. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje na Uradu za finance, tel.
05/671-03-60, Breda Klobas, elektronska
pošta: breda.klobas@piran.si.
Občina Piran
Št. 478-39/2010
Ob-2326/10
Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur,
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07, 94/07 in 100/09) ter Posamičnega
programa ravnanja štev. 478-36/2009-2513XXIX, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Šentjur, Mestni
trg 10, 3230 Šentjur, tel. 03/747-13-34 in
747-13-23, faks 03/574-34-46, e-pošta: obcina.sentjur@sentjur.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost
Nepremičnine parc. št. 634/2, poslovna
stavba v izmeri 215 m2, parc. št. 634/4, cesta v izmeri 814 m2, zelenica v izmeri 195 m2
in parc. št. 636/1, zelenica v izmeri 389 m2,
vpisane v vl. št. 1249, k.o. Šentjur pri Celju,
za izhodiščno ceno 129.000,00 EUR.
Nepremičnine ležijo v območju, ki je urejeno z Odlokom o ZN cone 10-R Šentjur
(Uradni list RS, št. 28/88 in 47/96). Na nepremičnini parc. št. 634/2, k.o. Šentjur pri
Celju v naravi stoji objekt, za katerega je
komunalni prispevek poravnan.
V izhodiščno vrednost nepremičnine davek na promet nepremičnin ni vključen.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
IV. Pogoji prodaje:
1. Predmetne nepremičnine se prodajajo
kot zaokrožena celota.
2. Nakup po načelu videno–kupljeno,
prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
3. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini
10% ponujene cene za zemljišče na transakcijski račun Občine Šentjur – podračun,
št. 01320-0100004983, sklic 00 720099, odprt pri Uradu za javna plačila Žalec. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina
brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po
izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna
v kupnino.
4. Na razpisu lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne
ponudbe.
5. Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje sestavine:
– podatke o kupcu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– višino ponujene cene (brez davka na
promet nepremičnin), ki ne sme biti nižja od
izhodiščne;
– dokazilo o vplačani varščini;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega
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registra za pravne osebe oziroma izpisek iz
poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti
starejši od 30 dni;
– davčno številko oziroma ID št. za
DDV;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse
razpisne pogoje.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
6. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnine umakne ali dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina
ne vrne.
7. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne
cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob
izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec
izvedel pogajanja.
8. Ponudbe morajo biti veljavne do
vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka.
9. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh od sklenitve pogodbe. Rok
plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.
Ob zavarovanju z nepreklicno bančno
garancijo izplačljivo na prvi poziv brez ugovora je možno plačilo kupnine v obrokih.
10. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb.
O najugodnejšem ponudniku bo odločil župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
11. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedla
razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina.
12. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
V. Drugi pogoji: prodajalec si na predmetnih nepremičninah izgovarja neodplačno
služnostno pravico za potrebe gradnje in
vzdrževanja objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture. Omejitve se vpišejo
v zemljiško knjigo.
VI. Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno
pogodbo.
Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem
roku ne sklene pogodbe, varščina zapade
v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del
pogodbe o prodaji nepremičnin.
Uspeli ponudnik oziroma kupec plača
poleg kupnine tudi davčne dajatve (2% davek na promet nepremičnin) in stroške notarskih storitev. Zemljiškoknjižni prenos vrši
prodajalec. Kupec pridobi lastninsko pravico
na nepremičnini po plačilu celotne kupnine,
pri obročnem odplačevanju pa po plačilu prvega obroka kupnine in predložitvi ustrezne
bančne garancije.
VII. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Ponudniki lahko ponudbe podajo tudi na
obrazcu, ki ga dvignejo v glavni pisarni Občine Šentjur, v drugem nadstropju občinske
stavbe, Mestni trg 10, Šentjur, vsak delovni
dan od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17.
ure ter v petek od 8. do 13. ure.

Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur
z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine
Obrtna cona 10-R Šentjur – Ne odpiraj«. Na
ovojnici mora biti naveden naziv oziroma
ime ponudnika.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do
vključno 12. 4. 2010 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 12. 4. 2010 ob 13.
uri v sejni sobi Občine Šentjur, drugo nadstropje. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom ponudnika.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo v Oddelku za gospodarske
dejavnosti, Službi za gospodarjenje s premoženjem, tel. 03/747-13-34 (Konrad Pušnik) in 03/747-13-23 (Katja Burič), v času
uradnih ur. Ogled nepremičnin je možen po
predhodnem dogovoru.
Občina Šentjur
Št. 352-9/2010
Ob-2331/10
Na podlagi določil 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS,
št. 43/08 – UPB1), Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09), Odloka
o oddajanju poslovnih prostorov v najem
(Uradni list RS, št. 25/08), Mestna občina
Slovenj Gradec objavlja
javni poziv
neprofitnim organizacijam za najem
prostorov v stanovanjsko poslovni
stavbi Celjska c. 21, Slovenj Gradec
1. Najemodajalec: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-121-11, faks 02/88-121-18.
Predmet najema
Predmet oddaje v najem so opremljeni
poslovni prostori v stanovanjsko poslovni
stavbi Celjska c. 21, 2380 Slovenj Gradec,
stoječi na parc. št. 771/2, k.o. Slovenj Gradec, identifikacijska številka 850 965 031.
Poslovni prostori se bodo oddali v najem
za obdobje 5 let. Po poteku najemnega razmerja se lahko le to podaljša, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.
3. Namen javnega poziva in upravičenci: iz evidence vlog Mestne občine Slovenj
Gradec izhaja, da nekatere neprofitne organizacije nimajo prostorov v svoji lasti in
niso zmožne plačevati visokih najemnin. Namen tega poziva je nuditi neprofitnim organizacijam možnost pridobitve prostorov pod
cenovno ugodnimi pogoji. Upravičenci do
najema prostorov iz 2. točke tega poziva so
neprofitne organizacije oziroma društva, ki
delujejo na področju kulture, izobraževanja,
znanosti, športa, zdravstva, sociale, okolja,
kmetijstva, reševanja, prometne varnosti,
človekovih pravic ter ostalih družbenih dejavnosti in stanovska združenja (v nadaljevanju: neprofitne organizacije). Upravičenci
po tem pozivu niso politične stranke, verske
skupnosti ter sindikati.
4. Opredelitev aktivnosti
V prostorih, ki so predmet javnega poziva
se lahko izvajajo npr. naslednje aktivnosti:
– evalvacije programov neprofitne organizacije,
– sestanki neprofitne organizacije,
– izobraževanja in seminarji s področja
dejavnosti neprofitne organizacije,
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– ostale statutarne obveznosti neprofitne
organizacije.
Opredelitev prostorov in stroškov za izvajanje aktivnosti:
Za izvajanje aktivnosti je na voljo šest
pisarn. Pisarne št. 3, 4, 5 in 6 so opremljene.

Številka pisarne

Površina
(m2)

pisarna 1 (za Radioklub)
pisarna 2 (za Radioklub)
pisarna 3
pisarna 4
pisarna 5
pisarna 6

18,40
8,30
12,78
8,42
21,23
15,78

Izhodiščna
Izhodiščna
mesečna najemnina
mesečna najemnina
in obratovalni stroški
in obratovalni stroški
za leto 2010 (EUR)
za leto 2010 (EUR)
najemnik uporablja prostor:
sam
1 x tedensko
175,90
79,35
122,17
28,42
80,49
18,72
202,95
47,21
150,85
35,09

Višina najemnine bo izračunana v najemni pogodbi glede na število dni uporabe pisarne v tednu. Najemnina se v začetku vsakega koledarskega leta usklajuje s sklepom
župana Mestne občine Slovenj Gradec o višini izhodiščne najemnine za tekoče leto.
Pri oddajanju pisarn v najem bo upoštevano načelo gospodarnega razpolaganja
s pisarnami. Glede na število interesentov
in potrebe bo uporabljalo isto pisarno več
neprofitnih organizacij.
V poslovnem prostoru je potrebno podrediti obratovalni čas in poslovanje v skladu
s pogoji, ki veljajo za stanovanjska naselja.
Prijavitelj mora spoštovati hišni red za najete
prostore, ki je priloga temu pozivu.
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika:
Prednost pri najemu imajo ponudniki, ki
imajo registrirano dejavnost na območju Mestne občine Slovenj Gradec oziroma opravljano dejavnost na območju Mestne občine
Slovenj Gradec.
Pisne ponudbe zainteresiranih za najem
poslovnega prostora morajo vsebovati naslednja dokazila:
– dokazilo o registraciji oziroma izpisek
iz sodnega ali drugega registra;
– program dejavnosti, ki bi potekal v poslovnem prostoru;
– potrdilo o registraciji DDV Ministrstva
za finance, Davčnega urada RS, Davčne
uprave, kjer imajo sedež;
– pisna izjava ponudnika, da sprejme vse
razpisane pogoje.
Sklenitev najemne pogodbe: vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje
v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila najemna pogodba najkasneje v roku 15 dni po
prejemu obvestila o izbiri. Če izbrani ponudnik ne podpiše najemne pogodbe v navedenem roku iz razlogov na strani ponudnika,
se šteje, da umika vlogo.
10. Čas trajanja javnega poziva in naslov
za oddajo vloge: ponudniki morajo vlogo
predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec, z oznako »Vloga za
najem prostora na Celjski c. 21 - neprofitne
organizacije – Ne odpiraj!« Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen polni naslov ponudnika. Javni poziv je odprt od 26. 3. 2010
do preklica.
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11. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
in postopek za izbor ponudnika bo opravila
komisija, ki jo imenuje župan. Prvo odpiranje
ponudb bo dne 9. 4. 2010, na sedežu Mestne
občine Slovenj Gradec, ob 8. uri. Odpiranje
ponudb je javno. Naknadne ponudbe bodo
obravnavane po datumu prispelosti. Izbrani
bodo lahko le kandidati, ki bodo oddali popolno ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili.
12. Mestna občina Slovenj Gradec lahko
ustavi začeti postopek oddaje nepremičnine
do sklenitve pravnega posla.
13. Informacije: vsa dodatna pojasnila
interesenti dobijo na Mestni občini Slovenj
Gradec, tel. 02/88-121-47.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 153/10
Ob-2333/10
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), 43.–47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 55/09 – odl. US, 100/09), Letnega
načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za
leto 2010 in Sklepa občinskega sveta, sprejetega na 27. redni seji dne 18. 3. 2010,
naslednje
javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Tržič, Trg svobode
18, 4290 Tržič.
2. Opis predmetov prodaje:
a) stavbno zemljišče parc. št. 214/5,
stavbišče, v izmeri 122,00 m2 in dvorišče,
v izmeri 226,00 m2, vpisano v vl. št. 441,
k.o. Tržič. Na zemljišču je zgrajen objekt, ki
ni v lasti prodajalca.
Izhodiščna cena je 28.494,24 EUR.
Cena je navedena brez davščin.
b) stavbno zemljišče parc. št. 201/9,
travnik, v izmeri 737,00 m2, vpisano v vl.
št. 331, k.o. Tržič. Zemljišče v naravi predstavlja dovozno pot k poslovni stavbi, ki ni
v lasti prodajalca.
Izhodiščna cena je 69.278,00 EUR.
Cena je navedena brez davščin.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
4. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: prodajna pogodba bo sklenjena
s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo
ceno nad izhodiščno ceno oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki
je enaka izhodiščni ceni. Če je med prejetimi
ponudniki več najugodnejših ponudnikov bo
Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Tržič (Komisija) opravila med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer bo za
izklicno ceno določila ceno, ki so jo v svojih
ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.
5. Način in rok plačila kupnine: uspešni
ponudnik oziroma kupec je dolžan kupnino
poravnati v roku 30 dni, od dneva sklenitve prodajne pogodbe. Plačana varščina se
uspešnemu kupcu všteje v kupnino v prodajni pogodbi.
6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke,
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Prodajna pogodba je avtomatično razdrta,
če kupec kupnine ne plača v navedenem
roku. Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javnega zbiranja
ponudb.
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7. Nakup na podlagi tega javnega zbiranja ponudb se prične po poteku najmanj
15 dni od dneva njegove objave v Uradnem
listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si, tako da javno
zbiranje ponudb velja do 13. 4. 2010, do 10.
ure. Pisne ponudbe morajo prispeti do 13. 4.
2010, do 10. ure, po pošti oziroma morajo
biti do tega roka vročene osebno na naslov:
Občina Tržič, tajništvo občine, Trg svobode
18, 4290 Tržič, v zapečateni kuverti, na kateri je potrebno navesti: »Ponudba za nakup
parc. št. 214/5, k.o. Tržič – Ne odpiraj« oziroma »Ponudba za nakup parc. št. 201/9,
k.o. Tržič – Ne odpiraj«.
8. Ponudniki so dolžni do 13. 4. 2010,
do 10. ure, plačati varščino v višini 10% od
ponujene cene. Plačilo varščine pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe. Vplačilo varščine se opravi na
podračun enotnega zakladniškega računa
Občine Tržič, št. 01331-0100006578, ki je
odprt pri Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Kranj, z navedbo: »Varščina za
nakup parc. št. 214/5, k.o. Tržič« oziroma
»Varščina za nakup parc. št. 201/9, k.o.
Tržič«.
9. Javno odpiranje pravočasnih in pravilno označenih pisnih ponudb bo v mali
sejni sobi (1. nadstropje) Občine Tržič, Trg
svobode 18, 4290 Tržič, dne 13. 4. 2010
ob 10. uri.
10. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva
sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je
izključena.
11. Plačana varščina, brez obresti, bo po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo
uspešni, in sicer v roku 15 dni, od dneva
odpiranja pisnih ponudb.
12. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji prodaje pri Jasni Kavčič,
tel. št. 04/5971-551.
13. Komisija lahko s soglasjem župana
Občine Tržič postopek brez odškodninske
odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne
pogodbe, pri čemer vrne vplačano varščino
brez obresti.
14. Na javnem zbiranju ponudb lahko
sodelujejo državljani Republike Slovenije in
državljani držav članic EU ter pravne osebe/samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah
članicah EU.
15. Ponudniki so dolžni ponudbi priložiti
naslednje dokumente:
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta – osebne izkaznice ali potnega lista
– (za fizične osebe, samostojne podjetnike
ter pooblaščence oziroma zastopnike),
– številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter davčno številko,
– priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike),
– redni izpisek iz sodnega registra (le
za pravne osebe), ki ne sme biti starejši od
30 dni od dneva vložitve ponudbe,
– notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje v postopku javnega zbiranja po-
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nudb, v primeru, da ponudnika zastopa
pooblaščenec,
– ponujeno ceno,
– potrdilo o plačilu varščine,
– pisno in podpisano izjavo, da ponudnik
sprejema vse pogoje tega javnega zbiranja
ponudb.
Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno
listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne
bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo
po sklepu Komisije izločeni iz postopka.
16. Ponudbo, ki je prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, Komisija
izloči in o tem obvesti ponudnika. Ne glede
na navedeno, pa lahko ponudnik, ki je oddal
ponudbo, ki vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
17. Vse stroške v zvezi s prodajo nosi
kupec.
18. Izročitev nepremičnin v posest kupcu se opravi po celotnem plačilu kupnine in
stroškov.
19. Z najugodnejšim ponudnikom bo
Občina Tržič sklenila prodajno pogodbo
v 15 dneh, od dneva odpiranja pisnih ponudb.
Če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne
pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki
so na strani ponudnika, lahko Občina Tržič
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar
ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše
pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Tržič zadrži njegovo varščino. Občina Tržič ima
pravico zadržati varščino tudi v primerih, ki so
določeni v prodajni pogodbi.
20. Za vpis lastninske pravice v zemljiško
knjigo bo poskrbela Občina Tržič.
21. Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po
prejemu celotne kupnine.
22. Nepremičnini se prodajata po načelu
»videno-kupljeno«.
23. To javno zbiranje ponudb se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani Občine Tržič www.trzic.si.
Občina Tržič
Ob-2383/10
Na podlagi četrtega odstavka 48. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (ZSPDPO) (Uradni list RS,
št. 14/07, 55/09 Odl. US: U-I-294/07-16),
Občina Kamnik objavlja
namero
o sklenitvi neposredne pogodbe
za ustanovitev stavbne pravice
1. Predmet objave: namera o sklenitvi
neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice z obveznostjo pridobitelja stavbne pravice, da na nepremičnini, na kateri
se ustanovi stavbna pravica zgradi objekt
v skladu z razpisno dokumentacijo.
2. Ime in sedeže upravljavca: Občina
Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
3. Vrsta pravnega posla: ustanovitev
stavbne pravice za gradnjo objekta za potrebe vzgoje in varstva predšolskih otrok
za 15 let.

4. Varščina: zainteresirane osebe morajo ponudbi priložiti za zavarovanje resnosti
svoje ponudbe bančno garancijo ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnici v višini
15.000,00 EUR. Zavarovanje ali garancija,
ki mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi
poziv, po vsebini ne sme odstopati od vzorca garancije iz razpisne dokumentacije.
5. Pridobitev razpisne dokumentacije,
kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne
dokumentacije ter dodatna pojasnila
Razpisna dokumentacija je ponudnikom
na voljo na spletni strani www.kamnik.si.
Podrobnejša dokumentacija je na voljo na
sedežu upravljavca, na naslovu Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
Ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo
ponudb. Razpisovalec bo pojasnila objavil
na spletni strani www.kamnik.si. Pojasnila,
objavljena na ta način, so del razpisne dokumentacije.
6. Oblika ponudbe in pogoji, pod katerimi se poda ponudba: ponudba se odda
v obliki in pod pogoji, določenimi v razpisni
dokumentaciji.
7. Kraj in rok za predložitev vlog
Ponudniki oddajo ponudbe ter spremembe in umike ponudb s priporočeno pošiljko
po pošti na naslov: Občina Kamnik, Glavni
trg 24, 1240 Kamnik, ali osebno v glavni
pisarni na naslovu naročnika, vsak delovni
dan med 9. in 14. uro do roka, določenega
za oddajo ponudb.
Ponudba bo štela za pravočasno, če bo
predložena ali bo prispela po pošti na zgoraj
navedeni naslov do dne 12. 4. 2010, najkasneje do 10. ure.
Vse nepravočasno predložene ponudbe
(ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo ponudbe v primeru dostave kurirske službe) bodo izločene iz postopka odpiranja ponudb in bodo
neodprte vrnjene ponudnikom.
8. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno. Odpiranje
ponudb bo dne 12. 4. 2010, ob 10.30, na
naslovu Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik.
Zakoniti zastopniki in predstavniki
ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom
za zastopanje ponudnika, lahko na postopek odpiranja ponudb podajo svoje pri
pombe.
9. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne najmanj 180 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Ustavitev postopka: upravljavec si
pridržuje pravico postopek ustaviti, če ugotovi, da na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije ni bilo oziroma ni možno pripraviti medsebojno primerljivih ponudb in
le-teh ne more ali jih ne bo mogel oceniti.
Razpisovalec si pridržuje pravico postopek
ustaviti in zaključiti brez sklenitve pogodbe
s katerimkoli od ponudnikov, če se v času
po objavi povabila k oddaji ponudb kakorkoli
spremenijo pogoji. Razpisovalec ni dolžan
ponudnikom povrniti nobenih stroškov, ki so
jih ti imeli s pripravo ponudbe.
Občina Kamnik
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Evidence sindikatov
Št. 101-46/2009-4
Ob-1999/10
1. Pravila Sindikata družbe Rudnidis,
s sedežem Jurčkova cesta 225, 1000
Ljubljana, ki se hranijo pri Upravni enoti
Ljubljana, Izpostava Vič-Rudnik, Trg MDB
7, 1000 Ljubljana, in so vpisana v evidenco
statutov sindikatov, pod zaporedno številko
143 z dne 30. 5. 2001, se z dnem 29. 12.
2009 izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-4/2010-2
Ob-2093/10
Statut sindikata z nazivom Pravila Sindikata podjetja IMP Montaža Maribor, ki je
hranjen v Upravni enoti Maribor na podlagi
odločbe številka 141-10-241/93-0800-11,
z dne 16. 12. 1993 in vpisan v evidenco statutov sindikatov pri UE Maribor, pod zaporedno številko 241/1993, z dne 9. 12. 1993, se
izbriše iz evidence statutov sindikatov z dne
17. 2. 2010.
Izbris je vpisan v evidenci statutov sindikatov UE Maribor, pod zaporedno številko
4/2010, z dne 12. 2. 2010.
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Objave gospodarskih družb
Ob-2274/10
Skladno z določilom drugega odstavka 75. člena v zvezi z drugim odstavkom
670. člena ZGD-1, podjetnik Kvazar – Programska oprema Žarko Živanović s.p.,
s skrajšano firmo Kvazar Žarko Živanović
s.p., s sedežem Cankarjeva ulica 26, 2000
Maribor, matična številka 3462781000, obvešča upnike, da bo prenesel dejavnost na
novoustanovljeno družbo, po postopku in
na način, kot je opredeljen v 668.–672. členu ZGD-1 ter da bo z dnem vpisa prenosa
podjetja na novo kapitalsko družbo v sodni
register, prenehal opravljati dejavnost kot
samostojni podjetnik.
Kvazar Žarko Živanović s.p.
Ob-2196/10
MEGA PLUS, storitve in trgovina, v likvidaciji d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000
Ljubljana, z matično številko 2272369000,
je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča
v Ljubljani, Srg 2010/8064 z dne 9. 3. 2010,
v postopku redne likvidacije. Likvidacijski
upravitelj v skladu s 412. členom Zakona
o gospodarskih družbah poziva upnike, da
prijavijo svoje terjatve v roku 30 dni od dneva objave tega poziva. Terjatve je potrebno
nasloviti na likvidacijskega upravitelja na
sedežu družbe MEGA PLUS v likvidaciji
d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana,
v dveh izvodih, z dokazili, ki izkazujejo obstoj in višino terjatve. Dolžniki pa se pozivajo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
Likvidacijski upravitelj
Tjasha Zhidan
Ob-2273/10
Likvidacijski upravitelj družbe Capita,
Investicije, d.d. – v likvidaciji, Dunajska
cesta 5, 1000 Ljubljana, matična številka
5893895000, na podlagi 412. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi sklepa skupščine družbe o prenehanju
družbe in začetku likvidacije z dne 16. 3.
2010, ki je bil vpisan v register s sklepom
Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Srg
2010/9613 z dne 18. 3. 2010, poziva upnike
družbe, naj prijavijo svoje terjatve do družbe
v roku tridesetih dni od dneva objave tega
poziva. Upniki naj prijave terjatev priporočeno pošljejo na naslov družbe.
Capita, Investicije, d.d. –
v likvidaciji, Ljubljana
Likvidacijski upravitelj Žika Brankov
Ob-2280/10
Likvidacijski upravitelj družbe Planum
Dobruška vas, d.o.o. – v likvidaciji objavlja
poziv upnikom, da v roku 30 dni od dneva
objave tega poziva prijavijo terjatve, ki jih
izkazujejo do družbe Planum Dobruška vas,
d.o.o. – v likvidaciji, Dobruška vas 45, 8275
Škocjan.
Prijava terjatve mora vsebovati podatke
o podlagi, višini in zapadlosti terjatve.
Upnik je dolžan na poziv likvidacijskega
upravitelja posredovati tudi ustrezna dokazila ali druge podatke.

Likvidacijski upravitelj bo o statusu prijavljene terjatve obvestil upnika v nadaljnjih
30 dneh.
Planum Dobruška vas, d.o.o. –
v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
Andrej Mihevc

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-2318/10
REA P, prevozi, servis, trgovina d.o.o.,
Prisoje 63b, 2391 Prevalje (v nadaljevanju: družba), v skladu z določbami Zakona
o gospodarskih družbah objavlja, da je edini družbenik družbe dne 10. 2. 2010 sprejel sklep, da se »Osnovni kapital družbe, ki
pred zmanjšanjem znaša 348.883,00 EUR,
zmanjša za 333.883,00 EUR tako, da po
zmanjšanju znaša 15.000,00 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede zaradi njegovega neučinkovitega izkoriščanja.
Zmanjšanje se izvede po pravilih rednega
zmanjšanja kapitala na podlagi bilance stanja
na dan 31. 12. 2009, v skladu s 520. členom
ZGD-1. Finančna sredstva, vezana v osnovnem kapitalu, se za vrednost zmanjšanega
dela osnovnega kapitala v višini 333.883,00
EUR izplačajo edinemu družbeniku, in sicer
v roku 15 dni po zmanjšanju.«
Pozivamo upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali se strinjajo z znižanjem
osnovnega kapitala. Upnikom se zagotavlja
pravica po 520. členu ZGD-1.
REA P, prevozi, servis, trgovina d.o.o.
direktor Damijan Berložnik

Sklici skupščin
Ob-2247/10
Na podlagi 42. člena statuta, uprava
družbe SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana,
d.d. sklicuje
18. redno sejo skupščine
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d.,
Jurčkova cesta 229, Ljubljana,
ki bo v torek, 4. maja 2010 ob 11. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Jurčkova cesta
229, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Za predsedujočo skupščini se izvoli:
Branka Neffat, univ. dipl. prav.
Izvolita se dva preštevalca glasov: Edmund Škerbec, univ. dipl. inž. gradb. in Boris
Glušac, univ. dipl. inž. gradb.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2009 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega

poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2009, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri
delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009 ter jima podeljuje razrešnico.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2009.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček, ki po stanju na dan
31. 12. 2009 znaša 235.236,55 EUR se
uporabi kot sledi:
– del bilančnega dobička, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 2009, v višini
63.459,00 EUR, se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 3,00 EUR na navadno delnico;
– preostali del bilančnega dobička v višini 171.777,55 EUR se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
Dividende se izplačajo do 31. 12. 2010
tistim delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD – Centralno klirinško
depotni družbi, d.d., na dan 4. 5. 2010, to je
na dan skupščine.
c) Nagrada upravi in nadzornemu svetu
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: upravi in
nadzornemu svetu družbe se za uspešno
delo, v breme poslovnih stroškov leta 2010,
izplača nagrada po predlogu uprave in nadzornega sveta.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
a) Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predlaganem besedilu.
b) Čistopis statuta na podlagi sprejetih
sklepov skupščine potrdi notar.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2010.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2010 skupščina
imenuje družbo Plus Revizija, d.o.o., Trzin,
Špruha 19.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda, vključno z Letnim poročilom za leto
2009 z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
in s Predlogom sprememb in dopolnitev statuta družbe je delničarjem na pogled v tajništvu uprave družbe na naslovu: Jurčkova
cesta 229, Ljubljana, in sicer vsak delavnik
od 9. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine. Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih
točkah dnevnega reda.
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Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki
dnevnega reda na naslov: SŽ – Projektivno
podjetje Ljubljana, d.d., Jurčkova cesta 229,
1000 Ljubljana.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa,
o katerem naj skupščina odloča, oziroma
obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na
naslov: SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana,
d.d., Jurčkova cesta 229, 1000 Ljubljana.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji s skupnim številom 21153 delnic,
vse delnice imajo glasovalno pravico. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice bodo imeli delničarji,
ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe, ki
jo vodi Klirinško depotna družba, d.d., Ljub
ljana do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 30. 4. 2010 in bodo
do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo
v tajništvu družbe na naslovu: Jurčkova cesta 229, Ljubljana.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega
registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna
soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana, d.d.
direktor
Dušan Zajc, univ. dipl. inž. gradb.
Ob-2312/10
Uprava banke UniCredit Banka Slovenija
d.d. na podlagi XIII.A. točke statuta banke
sklicuje
skupščino
UniCredit Banka Slovenija d.d.
ki bo v četrtek, 29. 4. 2010, ob 13. uri,
v prostorih UniCredit Banka Slovenija d.d.,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana.
Za sejo skupščine banke predlaga uprava banke naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih organov.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina banke sklepčna.
Za predsednika skupščine se izvoli Rok
Rozman.
Za preštevalca glasov se imenuje Mitja
Širaj.
Ugotovi se prisotnost vabljenega no
tarja.
2. Sprejemanje temeljev poslovne politike in plana razvoja za leto 2010.
Predlog sklepa: na podlagi mnenja nadzornega sveta banke se sprejme plan razvoja in temelji poslovne politike za leto 2010 po
predlogu uprave banke.
3. Poročilo nadzornega sveta banke
v zvezi z letnim poročilom banke za leto
2009.

Predlog sklepa: skupščina banke se seznani s poročilom nadzornega sveta banke
v zvezi z letnim poročilom banke za leto
2009.
4. Letno poročilo o notranjem revidiranju
banke za leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme letno poročilo notranje revizije o notranjem revidiranju za leto 2009, z mnenjem
nadzornega sveta banke.
5. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa:
5.1. Skupščina banke sprejme predlog
uporabe bilančnega dobička v letu 2009,
in sicer, da se bilančni dobiček poslovnega
leta 2009, v višini 4.399.175,31 EUR ne deli
delničarjem in se v celoti razporedi v druge
rezerve iz dobička.
5.2. Skupščina banke podeli razrešnico
članom uprave in nadzornega sveta za leto
2009.
6. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno leto 2010 se imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a,
Ljubljana.
7. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
7.1. Skupščina UniCredit Banka Slovenija d.d. se seznani z odstopno izjavo Herberta Hangla kot člana nadzornega sveta
banke. Herbertu Hanglu preneha mandat
člana nadzornega sveta banke z dnem
29. 4. 2010.
7.2. Na funkcijo člana nadzornega sveta
banke se za obdobje do 24. 4. 2011 izvoli
Alessio Pomasan, rojen 8. 5. 1971.
8. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: z namenom zagotovitve večje jezikovne konsistentnosti besedila
statuta UniCredit Banka Slovenija d.d. in prilagoditve na nedavne spremembe Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1C) ter Zakona o bančništvu (ZBan-1D) skupščina banke
sprejme spremenjen statut banke v obliki
čistopisa, ki je sestavni del tega sklepa.
9. Razkritje prejemkov članov uprave in
članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog
v banki prejeli v poslovnem letu 2009.
10. Razno.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in njihovo obrazložitvijo, vključno z letnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta, je
delničarjem na vpogled na sedežu UniCredit
Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljub
ljana, od 26. 3. 2010 dalje. Skupščine banke
se imajo pravico udeležiti delničarji banke,
v korist katerih so delnice na ime vknjižene
v delniški knjigi oziroma na računih vrednostnih papirjev, ki se vodijo pri KDD, konec
četrtega dne pred sejo skupščine. Delničarji banke morajo najkasneje konec četrtega
dne pred sejo skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini tajništvu uprave banke.
Na skupščini banke lahko delničarja zastopa
tudi pooblaščenec, na podlagi pisnega pooblastila.
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
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sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo
banki najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1), če je delničar v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine poslal banki
razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu
uprave in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Vsak delničar, ki se udeleži skupščine,
ima pravico od uprave banke na skupščini
zahtevati zanesljive podatke o zadevah banke, če so potrebni za presojo točk dnevnega
reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava banke da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti
velja tudi za pravna in poslovna razmerja
družbe s povezanimi družbami.
UniCredit Banka Slovenija d.d.
uprava banke
dr. France Arhar
Janko Medja, MBA
Francesco Vercesi
Ob-2329/10
Na podlagi določil Statuta družbe Agrogorica d.d. in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3) sklicuje Upravni odbor
16. sejo skupščine
delniške družbe Agrogorica d.d.
Šempeter pri Gorici,
ki bo v torek, dne 4. 5. 2010 ob 13.
uri, v sejni sobi Modri Hram, v Hotelu Lipa
v Šempetru pri Gorici, Trg Ivana Roba 7 in
predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Izvršni direktor otvori skupščino in ugotovi, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa upravnega odbora:
skupščina izvoli predlaganega predsednika
skupščine, preštevalca glasov ter ugotovi
prisotnost vabljene notarke.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2009.
Predlog sklepa upravnega odbora: za
pooblaščenega revizorja družbe se za leto
2009 imenuje revizijska družba: Revizijska
družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o. Ljubljana.
Gradivo za sejo skupščine je delničarjem
na vpogled v poslovni enoti Vrtojba, Mednarodni prehod 1, Vrtojba, vsak delovni dan
po objavi tega vabila, po vnaprejšnji najavi
na info@agrogorica.si ali tel. 05/330-30-00.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki,
ki so pisno prijavili svojo udeležbo najmanj
tri dni pred sejo. Če skupščina ob napovedanem času ni sklepčna, se počaka pol ure.
Čez pol ure je skupščina sklepčna ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Morebitni nasprotni predlogi delničarjev morajo biti vloženi in pisno obrazloženi
v roku 7 dni, po objavi tega vabila.
Glasovnice za odločanje na seji se bodo
delničarjem, zakonitim zastopnikom oziroma pooblaščencem začele deliti eno uro
pred začetkom seje do ure, ki je določena za
začetek zasedanja skupščine.
Agrogorica d.d.
upravni odbor
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Zavarovanja terjatev
SV 209/10
Ob-2285/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek
iz Domžal, opr. št. SV 209/10, DK 12/10
z dne 12. 3. 2010, je bilo trisobno stanovanje, ident. št. 1959-4516-16, k.o. Domžale
– stanovanje št. 16, v 4. nadstropju, z uporabno površino dela stavbe 56,20 m2 in neto
tlorisno površino dela stavbe 70,05 m2, s pripadajočo kletjo in odprto ložo, vse v večstanovanjski stavbi, na naslovu Miklošičeva
ulica 1 c, 1230 Domžale, ki stoji na parc. št.
4022/12, k.o. Domžale, ter last zastavitelja
Novice Jovanov do 1/1, zastavljeno v korist Unicredit banke Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka
5446546000, za zavarovanje terjatve v višini
80.500,00 EUR s pp.
SV 150/10
Ob-2286/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Nine Češarek
iz Kočevja, opr. št. SV 150/10 z dne 17. 3.
2010 je bil (na tretjem mestu) zastavljen poslovni prostor, v pritličju stavbe, z ID 2022,
v velikosti 130,85 m2, na naslovu Trg zbora
odposlancev št. 73, Kočevje, stanovanjska
stavba stoji na parc. št. 1246, v zemljiško
knjižnem vložku št. 1921, k.o. Kočevje,
last Fisher International, trgovsko podjetje, d.o.o., Kidričeva ulica 36, 3000 Celje,
matična številka: 5537401, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 230.500,00 EUR
s pripadki, z obrestmi po spremenljivi obrestni meri EURIBOR (za posle z ročnostjo 3
mesece) + 4,9 odstotnih točk letno, ki zapade v plačilo v 13-mesečnih obrokih, zadnji
dne 17. 3. 2011, ter z možnostjo predčasnega odpoklica, v korist upnice Banke Koper
d.d., Pristaniška 14, 6000 Koper, matična
številka 5092221.
SV 229/10
Ob-2287/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič,
opr. št. SV 229/10 z dne 19. 3. 2010, je
stanovanje št. 3, v izmeri 68,10 m2, v prvem nadstropju stavbe, z naslovom Podljubelj 154, 4290 Tržič, s številko stavbe
2141-44, stoječe na parc. št. 197/1, k.o.
Podljubelj, v lasti Marijana Golmajerja, Podljubelj 154, 4290 Tržič, na podlagi kupoprodajne pogodbe za stanovanjsko enoto
št. 600/165 z dne 23. 2. 1993, zastavljeno
v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta
v Kleče 15, 1000 Ljubljana, matična številka
2211254000, za zavarovanje denarne terjatve višini 145.000,00 EUR, z letno obrestno
mero 3-mesečni EURIBOR + 1,975%, z vračilom v 300 zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade 15. 5. 2035,
z možnostjo odpoklica terjatve in ostalimi
pripadki ter stroški, ki bi jih banka imela
z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 214/10
Ob-2288/10
Na podlagi notarskega zapisa notarke Majde Lokošek, opr. št. SV 214/10,
DK 14/10, z dne 19. 3. 2010, je bil posamezni del stavbe, z ident. št. 1959-4516-25,
k.o. Domžale – dvosobno stanovanje št. 25,
z neto tlorisno površino dela stavbe v izmeri

68,03 m2, in uporabno površino dela stavbe
v izmeri 53,40 m2, in s pripadajočo kletjo,
v 5. nadstropju, večstanovanjske stavbe
v Domžalah, na naslovu Miklošičeva ulica
1c, 1230 Domžale, z ident. št. stavbe 4516,
ki stoji na parc. št 4022/12, k.o. Domžale,
s pripadajočim sorazmernim solastniškem
deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču navedene večstanovanjske stavbe ter last zastaviteljice Tešić Ljupke do 1/1, zastavljeno
v korist Nove Ljubljanske banke d.d., Ljub
ljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana, MŠ
5860571000 za zavarovanje terjatve v višini
48.000,00 EUR s pp.
SV 136/2010
Ob-2351/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Milana Mesarja iz
Sežane, opr. št. SV 136/2010 z dne 11. 3.
2010, je bilo stanovanje št. 3, ki se nahaja
v prvem nadstropju – tretja etaža (pomožna
prostora pa v prvi etaži) stavbe, na naslovu
Vojkova ulica 2, 6210 Sežana, stavba na
parc. št. 6440, k.o. Sežana, id. št. stavbe
729, k.o. Sežana (2455-729), ki je po podatkih GURS označeno z naslednjimi id. št.
posameznih delov stavbe: id. št. 14 (stanovanje v izmeri 63,62 m2), id. št. 13 (pomožni prostor – stanovanjska raba v izmeri
2,08 m2) in id. št. 12 (pomožni prostor – stanovanjska raba v izmeri 4,20 m2), sedaj last
zastavitelja Pilić Josipa, stan. Vojkova ulica
2, 6210 Sežana, upoštevajoč pri tem prodajno pogodbo z dne 14. 3. 1993, overjeno
pri Temeljnem sodišču v Novi Gorici pod
opr. št. OV I 2056/93 dne 7. 5. 1993, sklenjeno med Republika Slovenija, Ministrstvo
za obrambo, Ljubljana, kot prodajalko, in
Ristič Ljubico ter Ristič Milenko, kot kupcema, Sklep o dedovanju opr. št. D 242/2005,
ki ga je dne 20. 9. 2005 izdalo Okrajno sodišče v Sežani, Sklep o dedovanju opr. št.
D 380/2009, ki ga je dne 20. 10. 2009 izdalo
Okrajno sodišče v Sežani, aneks k prodajni
pogodbi št. 362/1790 z dne 14. 4. 1993 in
prodajno pogodbo z dne 3. 3. 2010, overjeno v notarski pisarni notarja Mesar Milana
v Sežani, pod opr. št. OV 209/2010 dne
3. 3. 2010, sklenjeno med Bojčetić Nado,
kot prodajalko, in Pilič Josipom, kot kupcem, zastavljeno v korist upnika Banka Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, matična številka 5092221000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 57.000,00 EUR, ki se obrestuje po obrestni meri, ki ob odobritvi znaša
Euribor 365 3 M (mesečni) + 3.00 odstotne
točke, ki je spremenljiva glede na spremembe referenčne obrestne mere Euribor 365 3
M (mesečni) in s končno zapadlostjo najkasneje do 31. 3. 2040.
SV 579/2010
Ob-2352/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-579/2010 z dne 19. 3.
2010, je bilo stanovanje št. 112, v izmeri
38,90 m2, v IX. nadstropju stanovanjskega
bloka, na naslovu Jakčeva 8 (prej Vlahovičeva 8), Ljubljana, stoječega na parc. št.
746, k.o. 1732 Štepanja vas, last zastaviteljice Vesne Kukovec, Ljubljana, Jakčeva

ulica 8, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 466-452/91-S.D. z dne 31. 12. 1991
in aneksa št. 466-452/91-S.D. z dne 27. 2.
1992, oboje sklenjeno s prodajalko Občina
Ljubljana Vič Rudnik, Trg MDB 7, Ljubljana,
zastavljeno v korist upnika BKS Bank AG,
St. Veiter Ring 43, 9020 Celovec, Avstrija,
enolična identifikacijska številka 1901095,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
81.000,00 EUR s pripadki.
SV 290/10
Ob-2353/10
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz
Slovenj Gradca, opr. št. SV 290/10 z dne
22. 3. 2009, je bilo stanovanje št. 2, v izmeri
64,54 m2, v pritličju, v stanovanjski hiši, na
naslovu Polena 10, 2392 Mežica, stoječi na
parc. št. 882, vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu, v zemljiško
knjižnem vložku št. 318, k.o. Mežica, last
dolžnika in zastavitelja na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne
10. 2. 2009, sklenjene med prodajalko Heleno Gorenjak in Mitjem Adamičem kot kupcem, zastavljeno za zavarovanje terjatve
v višini 10.000,00 EUR, s končnim rokom
vračila 1. 4. 2013, skupaj s pp, v korist zastavnega upnika Banka Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, matična številka 5092221,
vse do dokončnega poplačila terjatve.
SV 170/2010
Ob-2355/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina iz
Jesenic, opr. št. SV 170/2010 z dne 23. 3.
2010, je bilo zastavljeno stanovanje št. 16,
ki se nahaja v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Cesta maršala Tita
63, 4270 Jesenice, stoječi na prac. št. 480,
k.o. Jesenice, v izmeri 59,89 m2, last zastaviteljice Asmire Mušić, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 7. 10. 2008, vse
v korist osebe z imenom: SKB banka d.d.
Ljubljana, matična številka: 5026237000,
s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, v zavarovanje denarne terjatve 45.000,00 EUR,
s pripadki.
SV 171/2010
Ob-2356/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina iz
Jesenic, opr. št. SV 171/2010 z dne 23. 3.
2010, je bilo zastavljeno stanovanje št. 16,
ki se nahaja v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Cesta maršala Tita
63, 4270 Jesenice, stoječi na prac. št. 480
k.o. Jesenice, v izmeri 59,89 m2, last zastaviteljice Asmire Mušić, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 7. 10. 2008, vse
v korist osebe z imenom: SKB Banka d.d.
Ljubljana, matična številka: 5026237000,
s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, v zavarovanje denarne terjatve 45.000,00 EUR
s pripadki.
SV 199/2010
Ob-2360/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa kreditne pogodbe številko 341-23411842730577 in pogodbe o zastavi nepremičnin, številko
341-23411842730577ZASN, in sporazuma
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o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini
v smislu 142. člena SPZ, notarke Danice
Hojs iz Gornje Radgone z dne 15. 3. 2010,
opr. št. SV 199/2010, je stanovanje s številko 4, v stanovanjski hiši Porabska 6 Gornja
Radgona, s številko stavbe 891, ki stoji na
parcelni številki 219/5, katastrska občina
Gornja Radgona, last zastaviteljev, vsakega do ene polovice, na podlagi odpravka
notarskega zapisa prodajne pogodbe z dne
28. 1. 2010, opr. št. SV 69/2010, in notarskega zapisa zemljiškoknjižnega dovolila z dne 28. 1. 2010, opr. št. SV 70/2010,
zastavljeno v zavarovanje denarne terjatve
v znesku 57.000,00 EUR, stroški odobritve
kredita znašajo 175,26 EUR, obrestna mera
je spremenljiva ter je za redne in interkalarne obresti vsota Euriborja in fiksnega pribitka v višini 2,25% letno, zamudna obrestna
mera: 9,00% letno, efektivna obrestna mera
je na dan sklenitve te pogodbe 3,59%, mesečna obveznost znaša na dan sklenitve
te pogodbe, ob predpostavki, da je kredit
črpan v celoti 322,15 EUR, kreditojemalec
bo vračal glavnico kredita in plačal obresti,
v 240 zaporednih mesečnih obveznostih, ki
zapadejo zadnji dan v posameznem koledarskem mesecu; prva mesečna obveznost
zapade v plačilo 30. 4. 2010 in zadnja dne
31. 3. 2030 v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2 Ljub
ljana, matična številka: 5860571000, identifikacijska številka za DDV: SI91132550.
SV 284/10
Ob-2372/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 284/10
z dne 19. 3. 2010, je bilo stanovanje št. 4,
v skupni izmeri 83,75 m2, ki se nahaja v 1.
nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu
Goričane 65, Medvode, stoječe na parc. št.
931, k.o. 1976 Preska, in drvarnici, ki je
ločena od stavbe, stoječi na parc. št. 928/1
in 928/2, k.o. 1976 Preska, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last zastaviteljev Anite in Denisa Šantla, Goričane
65, Medvode, vsakega do ene polovice, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 12. 3. 2004 s Kandus Urbanom, zastavljeno v korist upnika Banka Sparkasse
d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična
št. 2211254000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 70.000,00 EUR s pp.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 1130/2008
Os-1549/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani z dne 14. 11. 2008, opr.
št. In 1130/2008, je bil dne 24. 11. 2009
v korist upnika opravljen rubež kleti, velikosti 6 x 4 m, ki se nahaja v kletnih prostorih večstanovanjske hiše, Komenskega
14, v Ljubljani, stoječe na parc. št. 2500 in
z ident. št. 564.ES, vl. št. 2354, k.o. Tabor, in
se nahaja nasproti toplotne postaje ter ima
številko 564/5.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 2010
VL 173865/2009
Os-2102/10
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 26. 11. 2009, opr. št. VL 173865/2009,
je bil dne 7. 1. 2010 opravljen v korist upnika
Domo d.o.o., Majorja Lavriča ulica 12, Ljub
ljana, rubež stanovanja št. 10/04, v izmeri
60,08 m2, ki se nahaja v 10. nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu Kunaverjeva
1, Ljubljana, last dolžnice Tonči Zanki, Kunaverjeva ulica 1, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 3. 2010
In 1919/2007
Os-2103/10
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 13. 3. 2008, opr. št. In 1919/2007 je
bil dne 6. 11. 2007 opravljen v korist upnika
DOMO d.o.o., Majorja Lavriča ulica 12, Ljub
ljana, rubež stanovanja št. 10/04, v izmeri
60,05 m2, ki se nahaja v 10. nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu Kunaverjeva
1, Ljubljana, last dolžnice Tonči Zanki, Kunaverjeva ulica 1, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 3. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 1796/2009
Os-1242/10
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Silvestre Makuc, Cesta 1. maja 63, Kranj, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe za nakup stanovanja, z dne 19. 3. 1974, sklenjene med
prodajalcem Stanovanjsko zadrugo Iskra
Kranj, in kupcem Ivanom Makucem iz Kranja, za trisobno stanovanje, št. 1 v pritličju,
v večstanovanjskem objektu, z naslovom
Cesta 1. maja 63, Kranj, označenem z ident.
št. 1.E, vpisanem v vl. št. 423/1, k.o. Huje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Silvestre Makuc, roj. 26. 11. 1945, Cesta
1. maja 63, Kranj, do 4/6, Špele Makuc, roj.
27. 19. 1976, Cesta 1. maja 63, Kranj do 1/6
in Jerneja Makuca, roj. 1. 8. 1971, Cesta 1.
maja 63, Kranj do 1/6.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov

o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 1. 2010
Dn 22551/2006
Os-1837/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Verk
Milana in Anite, oba Zelena pot 9, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 28, v 3. nadstropju,
na naslovu Zelena pot 9, Ljubljana, ident.
št. 27.E, v podvl. št. 5408/27, k.o. Trnovsko predmestje, dne 3. 2. 2010, pod opr.
št. Dn 22551/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 66/67, z dne
18. 11. 1967, sklenjene med GP Tehnograd 2, Ljubljana (kot prodajalcem) in Petrol,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 27.E, v podvl. št.
5408/27, k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2010
Dn 13906/2008
Os-1838/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Panjan Petra, Resljeva cesta 38, Ljubljana,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
in vknjižbe lastninske pravice, za nepremičnino, stanovanje št. 1, v 4. in 5. etaži, na naslovu Resljeva cesta 38, Ljubljana, ident. št.
301.E, v podvl. št. 2352/71, in za nepremičnino, parkirno mesto št. D1, Resljeva ulica
32-44 v Ljubljani, ident. št. 835.E, v podvl.
št. 2352/291, obe nepremičnini v k.o. Tabor,
dne 28. 1. 2010, pod opr. št. Dn 13906/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– soinvestitorske pogodbe št. 254/84,
z dne 15. 10. 1984, sklenjene med ZIGP
IMOS o.sol.o., Ljubljana (kot prodajalcem)
in Kartonažno tovarno Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnini, ki imata sedaj ident.
št. 301.E, v podvl. št. 2352/71 in ident. št.
835.E, v podvl. št. 2352/291, obe nepremičnini v k.o. Tabor,
– aneksa št. 1/86 k soinvestitorski pogodbi z dne 7. 8. 1986, sklenjenega med
ZIGP IMOS o.sol.o., Ljubljana (kot prodajalcem) in Kartonažno tovarno Ljubljana (kot
kupcem), za nepremičnini, ki imata sedaj
ident. št. 301.E, v podvl. št. 2352/71 in ident.
št. 835.E, v podvl. št. 2352/291, obe nepremičnini v k.o. Tabor,
– aneksa št. 2/86 k soinvestitorski pogodbi z dne 24. 9. 1986, sklenjenega med
ZIGP IMOS o.sol.o., Ljubljana (kot prodajalcem) in Kartonažno tovarno Ljubljana (kot

kupcem), za nepremičnini, ki imata sedaj
ident. št. 301.E, v podvl. št. 2352/71 in ident.
št. 835.E, v podvl. št. 2352/291, obe nepremičnini v k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2010
Dn 19816/2008
Os-1871/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Lozej Alenke, Podsmreka 5J, Dobrova, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in
vknjižbe lastninske pravice, za nepremičnino, stanovanje št. 44, v 7. nadstropju, na
naslovu Kuzmičeva 5, Ljubljana, z ident.
št. 44.E, vpisano v podvl. št. 2580/60,
k.o. Bežigrad, dne 8. 1. 2010, pod opr. št.
Dn 19816/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. BS 4/2-K-35/83 z dne
20. 4. 1983, sklenjene med Stanovanjsko
zadrugo Slovenija ceste Tehnika Obnova
(kot prodajalcem) ter Žnidarčič Marjanom in
Frančiško, Pržanjska 6, Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 44.E, vpisano v podvl. št. 2580/60, k.o.
Bežigrad,
– dodatka k pogodbi št. BS 4/2-K-35/83
z dne 23. 5. 1983, sklenjenega med Stanovanjsko zadrugo Slovenija ceste Tehnika
Obnova (kot prodajalcem) ter Žnidarčič Marjanom in Frančiško, Pržanjska 6, Ljubljana
(kot kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 44.E, vpisano v podvl. št. 2580/60,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2010
Dn 27962/2008
Os-1917/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Videnšek Janeza in Videnšek Marije, oba stanujoča Šišenska cesta 21, Ljubljana, ki ju
zastopa notarka Erika Braniselj, Trg prekomorskih brigad 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje,
št. 5/I, na naslovu Šišenska cesta 21, Ljub
ljana, z ident. št. 5.E, vpisano v podvl. št.
4615/5, k.o. Zgornja Šiška, dne 26. 1. 2010,
pod opr. št. Dn 27962/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe št. 262/61-62
z dne 15. 6. 1962, sklenjene med Skladom
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za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljub
ljana - Šiška, Celovška cesta 135, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Videnšek Ivanom ter
Marijo, oba stanujoča Trubarjeva 1, Ljub
ljana (kot kupca), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 5.E, vpisano v podvl. št.
4615/5, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2010

Dn 19316/2006
Os-1922/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lipovšek Hrga Nataše, Preglov trg 7,
Ljubljana, ki jo zastopa družba Otium, d.o.o.,
Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino stanovanje
št. 76, v 9. etaži, na naslovu Preglov trg 7,
Ljubljana, z ident. št. 230.E, vpisano v podvl.
št. 2060/230, k.o. Slape, dne 18. 2. 2009,
pod opr. št. Dn 19316/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, soinvestitorske pogodbe št.
710/83 z dne 18. 3. 1984, sklenjene med
prodajalcem Zavodom za izgradnjo Ljub
ljane, TOZD Inženirnig, Ljubljana in kupcem
Vaupotič Mirkom in Marjeto, oba Glinškova
ploščad 12, Ljubljana, za nepremičnino stanovanje št. 76 v 9. etaži, na naslovu Preglov
trg 7, Ljubljana, z ident. št. 230.E, vpisano
v podvl. št. 2060/230, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2010

Dn 27997/2008
Os-1918/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Erjavec Tomaža, Zelena pot 13, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnik Jernej Pavšek, Kotnikova
34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino, stanovanje, št. 29, na naslovu Brodarjev trg 10, Ljubljana, z ident.
št. 29.E, vpisano v podvl. št. 1485/29,
k.o. Moste, dne 20. 1. 2010, pod opr. št.
Dn 27997/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 124/80, z dne
12. 8. 1980, sklenjene med Staninvest Ljub
ljana TOZD Inženiring, Kersnikova 6, Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Ježek Vinkom ter
Ježek (Podlogar) Antonijo, oba stanujoča
Slape 14, Ljubljana Polje (kot kupca), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 29.E,
vpisano v podvl. št. 1485/29, k.o. Moste,
– kupoprodajne pogodbe z dne 3. 11.
1989, sklenjene med Ježek Vinkom in Ježek Antonijo, oba stanujoča Trg oktobrske
revolucije 12, Ljubljana (kot prodajalca) in
Podlogar Dušanko, Topniška 43, Ljubljana
(kot kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 29.E, vpisano v podvl. št. 1485/29,
k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2010
Dn 12142/2008
Os-1919/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Podobnik Nade, Pavšičeva 30, Logatec, ki
jo zastopa odvetnik Žiga Klun, Dalmatinova
10, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino stanovanje št. 1 v pritličju,
v izmeri 66,99 m2, na naslovu Vrhovčeva
ulica 3, Ljubljana, z parc. št. 3295 in 3296,
vpisano v vl. št. 502, k.o. Tabor, dne 4. 11.
2009, pod opr. št. Dn 12142/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 466-526/93
z dne 13. 5. 1994, sklenjene med Občino
Ljubljana Center, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana (kot prodajalcem) in Pečjak
Antonijo, Vrhovčeva ul. 3, Ljubljana (kot

kupcem), za nepremičnino, stanovanje št.
1 v pritličju, v izmeri 66,99 m2, ki ima sedaj
parc. št. 3295 in 3296, vpisano v vl. št. 502,
k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2010
Dn 29300/2009
Os-1920/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog Koštrun Ane, Osredek pri Dobrovi
7, Dobrova, dne 21. 1. 2010, pod opr. št.
Dn 29300/2009, izdalo sklep o začetku postopka za izbris starih hipotek:
– v znesku 100.000,00 YUD vpisan na
podlagi posojilne pogodbe z dne 6. 9. 1978,
v korist upnice LB-Stanovanjske komunalne
banke Ljubljana, pod Dn 6965/1978,
– v znesku 10.000,00 YUD vpisane na
podlagi posojilne pogodbe z dne 27. 12.
1978, v korist upnika TZ »Litostroj« Ljub
ljana, pod Dn 157/1979.
Pozivajo se hipotekarni upnik oziroma
zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko na zgoraj navedeni nepremičnini,
da v roku treh mesecev od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču nasprotujejo izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega zemljiškoknjižnega postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2010
Dn 23381/2007
Os-1921/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Strabag gradbene storitve d.o.o., Letališka cesta
33, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Vesna
Šafar, Resljeva cesta 25, Ljubljana, zaradi
vknjižbe maksimalne hipoteke in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnini,
poslovni prostor PP8, v pritličju z ident. št.
143.E, na naslovu Glonarjeva ulica 2, Ljub
ljana, vpisano v podvl. št. 601/143, in stanovanje št. 2AP, v pritličju z ident. št. 111.E,
na naslovu Glonarjeva ulica 8, Ljubljana,
vpisano v podvl. št. 601/111, obe k.o. Poljansko predmestje, dne 11. 1. 2010, pod opr.
št. Dn 23381/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o zastavi nepremičnine z dne
17. 7. 2006, sklenjene med družbo Strabag
gradbene storitve d.o.o., Letališka 33, Ljub
ljana (kot upnica) in družbo Gradis skupina G d.d., gradbene storitve in inženiring,
Šmartinska cesta 134a, Ljubljana (kot dolžnik in zastavitelj), za nepremičnini, ki imata sedaj ident. št. 143, vpisano v podvl. št.
601/143 in ident. št. 111.E, vpisano v podvl.
št. 601/111, k.o. Poljansko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2010
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Dn 12652/2008
Os-1923/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Cimirotić Muhareme, Litijska cesta 295, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino parc. št. 481/1, vpisano v podvl.
št. 367, k.o. Dobrunje, dne 25. 1. 2010,
pod opr. št. Dn 12652/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 10. 2.
1998, sklenjene med Jančar Marjanom,
Pot heroja Trtnika 10, Ljubljana, Jančar Mihaelo, Rojčeva 10, Ljubljana in Kasesnik
Vido, Malijeva 6, Ljubljana (kot prodajalci)
in Čadež Radojko, Podbrezje 257, Naklo
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj parc. št. 481/1, vpisano v vl. št. 367, k.o.
Dobrunje,
– kupoprodajne pogodbe z dne 19. 5.
1998, sklenjene med Čadež Radojko, Podbrezje 257, Naklo (kot podajalcem) in Ajanović Muharemo, Preglov trg 10, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
parc. št. 481/1, vpisano v vl. št. 367, k.o.
Dobrunje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2010
Dn 18048/2006
Os-1924/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Košir Antona, Ulica Pohorskega bataljona 10,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravi-
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ce in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino stanovanje št. 1 v pritličju,
na naslovu Ulica Pohorskega bataljona 10,
LJubljana, z ident. št. 1.E, vpisano v podvl.
št. 1475/1, k.o. Brinje I, dne 25. 1. 2010,
pod opr. št. Dn 18048/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 25 z dne 10. 12.
1991, sklenjene med podjetjem Kolinska,
prehrambena industrija, p.o., Šmartinska
30, Ljubljana (kot prodajalcem) in Košir Antonom, Ul. Pohorskega bataljona 10, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 1.E, vpisano v podvl.
št. 1475/1, k.o. Brinje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2010
Dn 23752/2006
Os-1948/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Sušnik Rajka, Kantetova ulica 28, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za garažo, na parc. št. 1562/55, v vl. št. 77, k.o.
Zelena jama, dne 3. 2. 2010, pod opr. št.
Dn 23752/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 25. 11. 1985,
sklenjene med Erjavec Oroslavom, Pokopališka cesta 40, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Sušnik Pavlom, Titova cesta 49, Ljub
ljana (kot kupcem), za garažo, na parc. št.
1562/55, v vl. št. 77, k.o. Zelena jama.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 2010
Dn 22368/2007
Os-1949/10
Okrajno sodišče v Ljubljani, je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Eve
Zupan Debevec, Pod lipami 12, Ljubljana,
ki jo zastopa notarka Dragica Papež, Opekarska cesta 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe
prepovedi odtujitve in obremenitve in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino stanovanje št. 19, v 1. nadstropju,
z ident. št. 49.E, ter pomožni prostor št.
19, v kleti, z ident. št. 50.E, na naslovu
Prijateljeva 30, Ljubljana, vpisano v podvl. št. 129/35, k.o. Prule, dne 11. 1. 2010,
pod opr. št. Dn 22368/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, notarskega zapisa pogodbe
o dosmrtnem preživljanju z dne 20. 5. 2003,
sklenjene med Koren Marto, Prijateljeva ulica 30, Ljubljana (kot preživljanko) in Evo Zupanc Debevec, Pod lipami 12, Ljubljana (kot
preživljalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 49.E in 50.E, vpisano v podvl. št.
129/25, k.o. Prule.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2010
Dn 7850/2009
Os-1950/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Skitek Damjana, Komenskega 20, Ljubljana, ki
ga zastopa Tanja Šuštar, Litijska cesta 259,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino, parkirno mesto (PM) št.
111 v kleti na Kotnikovi ulici v Ljubljana,
ident. št. 126.E, v podvl. št. 2278/127,
k.o. Tabor, dne 4. 2. 2010, pod opr. št.
Dn 7850/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 13. 11. 1991,
sklenjene med prodajalcem Gradbeno podjetje Grosuplje, p.o., Grosuplje, Taborska
cesta 13 in kupcem Bizjak Miletom, roj.
26. 10. 1953, Zaloška 92a, Ljubljana ter
Bizjak Sonjo, roj. 5. 7. 1955, Vnanje gorice,
Nova pot 47, Notranje gorice, za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 126.E, v podvl.
št. 2278/127, k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 2010
Dn 9008/2009
Os-1951/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Bana Diallo, Ulica Molniške čete 9, Ljub
ljana, ki ga zastopa mag. Suzana Gale,
odvetnica v Ljubljani, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 1 v pritličju, na naslovu Ulica Molniške
čete 9, Ljubljana, ident. št. 1.E, vpisano
v podvl. št. 1721/1, k.o. Moste, dne 3. 2.
2010, pod opr. št. Dn 9008/2009, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. MS 4/5 688/81
z dne 26. 3. 1982 sklenjena med Staninvest
Ljubljana, Tozd Inženiring, kot prodajalcem,
in Bano Diallo in Dorotejo Diallo – Renko,
oba Cesta VI/16, Ljubljana, kot kupcema,
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 1.E,
vpisano v podvl. št. 1721/1, k.o. Moste,
– aneksa k prodajni pogodbi št. MS 4/5
688/81 z dne 22. 6. 1982 sklenjenim med
Staninvest Ljubljana, Tozd Inženiring, kot
prodajalcem in Bano Diallo in Dorotejo Diallo – Renko, oba Cesta VI/16, Ljubljana,
kot kupcema, za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 1.E, vpisano v podvl. št. 1721/1,
k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost

oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 2010
Dn 28471/2008
Os-1952/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pintarič Matjaža, Viška 49a, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino garažo št. 120 v 1. etaži C ob Kajuhovi ulici
v Ljubljani, z ident. št. 120.E, vpisano v podvl. št. 1638/26, k.o. Moste, dne 26. 1. 2010,
pod opr. št. Dn 28471/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 6. 1.
1970, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Bežigrad-Moste (kot prodajalcem) in
Virant Antonom, Grablovičeva 22, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 120.E, vpisano v podvl. št.
1638/26, k.o. Moste,
– kupoprodajne pogodbe z dne 29. 9.
1972, sklenjene med Virant Antonom, Grablovičeva 22, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Mihelčič Francijem (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 120.E, vpisano v podvl. št. 1638/26, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 2010
Dn 23863/2006
Os-1953/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Bajt Marjete, Tomažičeva ulica 34, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, garažo št. 9 ob Tbilisijski ulici
v Ljubljani, ident. št. 9.E, vpisano v podvl.
št. 4219/9, k.o. Vič, dne 3. 2. 2010, pod opr.
št. Dn 23863/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe za odkup garaže z dne 17. 1.
1977, sklenjene med Blas Rudolfom, Tomažičeva 36, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Habjanič Francetom, Tomažičeva bl. U-3,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 9.E, vpisano v podvl. št.
4219/9, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 2010
Dn 16649/07
Os-1988/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marjane Levačič, stanujoče Pot na Novine
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2b, Šentilj v Slovenskih goricah, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2136/59, k.o. Tabor, v svojo
korist do 1/2 celote in v korist Sebastijana
Levačiča, stanujočega Pot na Novine 2b,
Šentilj v Slovenskih goricah, do 1/2 celote,
pod opr. št. Dn 16649/07, dne 5. 2. 2010
izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe,
sklenjene pred letom 1965, med podjetjem
SGP Stavbar, Industrijska ulica 13, Maribor,
in Občino Maribor, s katero je SGP Stavbar
prenesel na Občino Maribor lastninsko pravico na stanovanju št. 27, v večstanovanjskem objektu, z naslovom Ljubljanska ulica
27b, Maribor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri
naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka in Sebastijana Levačiča.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 3. 2010
Dn 2989/2009
Os-1872/10
Okrajno sodišče v Škofji Loki, je
v zemljiškoknjižni zadevi Dn št. 2989/2009,
začeti na predlog predlagateljev Vojmira
Radomira Šerbca in Tatjane Šerbec, oba
Partizanska cesta 11, Škofja Loka, ki ju zastopa odvetnik Franc Sever iz Šk. Loke,
s sklepom, z dne 24. 2. 2010 odločilo, da
se začenja postopek vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin za:
– parcela 84/4 (dvorišče) vložek 1076,
k.o. Škofja Loka,
lastnik: Pelipenko Ljudmila, roj. 14. 9.
1939, naslov Zminec 77, 4220 Škofja Loka,
do 1/2, Pelipenko Rudolf, roj. 26. 3. 1937,
naslov Zminec 77, 4220 Škofja Loka, do
1/2,
– parcela 329.S (stanovanjska stavba),
vložek 1073, k.o. Škofja Loka
lastnik: Šerbec Marija, roj. 5. 9. 1921,
naslov Gotska ulica 2, 1000 Ljubljana, do
1/2, Šerbec Tatjana, roj. 23. 9. 1951, naslov
Partizanska cesta 11, 4220 Škofja Loka,
do 4/16, Šerbec Vojmir Radomir, roj. 21. 2.
1946, naslov Partizanska cesta 11, 4220
Škofja Loka, do 4/16,
– parcela 84/7 (sadovnjak) in parcela
84/8 (sadovnjak), obe vpisani v vložku 692,
k.o. Škofja Loka,
lastnik: Franc Bohinc, naslov Partizanska
cesta 11, 4220 Škofja Loka, do 1/2, Marija
Šerbec, roj. 5. 9. 1921, naslov Gotska ulica
2, 1000 Ljubljana, do 1/2;
vsebina listin:
a) kupoprodajna pogodba, z dne 2. 4.
1982, sklenjena med prodajalcema Pelipenko Rudolfom, Partizanska cesta 11, Škofja
Loka, in Pelipenko Ljudmilo, stanujoča isto,
in kupcema Šerbec Vojkom in Šerbec Tatjano, oba stanujoča Partizanska cesta 11,
Škofja Loka (za nakup parc. št. 84/4, k.o.
Škofja Loka),
b) darilna pogodba, z dne 29. 11. 2000
in dodatek k darilni pogodbi, z dne 7. 12.
2000, sklenjena med darovalko Šerbec Marijo, Gotska 2, Ljubljana, in obdarjencema
Šerbec Vojmirom Radomirom in Šerbec Tatjano, oba Partizanska cesta 11, Škofja Loka
(za parc. št. 329.S in 84/7 in 84/8, k.o. Škofja Loka, vse do 1/2 nerazdelano);
vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist:

– pri parc. 329.S, vl. št. 1073, k.o. Škofja
Loka, last Šerbec Marije, do 1/2,
– pri parc. št. 84/7 in parc. 84/8, vl. št.
692, k.o. Škofja Loka, last Šerbec Marije,
do 1/2 nerazdelano:
Šerbec Vojmir Radomir, Partizanska cesta 11, Škofja Loka, do 1/2, Šerbec Tatjana,
Partizanska cesta 11, Škofja Loka, do 1/2.
Pozivajo se imetniki pravic na nepremičninah, da v enem mesecu od objave tega
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podaktov o vsebini listin, navedenih v tem oklicu in o pogojih za
vknjižbo lastninske pravice v korist Šerbec
Vojmira Radomira in Šerbec Tatjane.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 24. 2. 2010
Dn 3140/2007
Os-2262/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Viljema Štriclja, Kajakaška 11, LjubljanaŠmartno, ki ga zastopa pooblaščenec Marja Potočnik, direktor Dominvesta Jesenice,
zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikacijsko št. 2169-426-14.E
pri podvl. št. 1419/14, k.o. Kranjska Gora,
s sklepom opr. št. Dn 3140/2007 z dne
17. 3. 2010, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe številka 18/74II/275 z dne 31. 7. 1974, sklenjene med
prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem
»Sava« Jesenice in kupcem Francem Gregorinčičem, Titova 175, Ljubljana, s katero
je prodajalec prodal stanovanje št. 28, v IV.
nadstropju stanovanjskem objektu trojčka
št. II v Kranjski Gori in
– prodajne pogodbe z dne 12. 2. 1991,
sklenjene med prodajalcem Francem Gregorinčičem, Titova 175, Ljubljana in kupcema Matjažem Palčičem in Marijo Palčič,
oba Pleteršnikova 15, Ljubljana, s katero
je prodajalec prodal stanovanje št. 28, v IV.
nadstropju stanovanjskem objektu trojčka
št. II, v Kranjski Gori, sedaj Bezje 6, Kranjska Gora.
Na podlagi navedenih pogodb se predlaga prenos lastninske pravice v vrsti večkratnih zaporednih prenosov na stanovanju
14.E, pri podvl. št. 1419/14, k.o. Kranjska
Gora, v korist predlagatelja Viljema Štriclja,
Kajakaška 11, Ljubljana-Šmartno do celote,
predloženi listini pa nista izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 17. 3. 2010
Dn 3055/2009
Os-2263/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Veronike Čeh, Vidmarjeva 25, Ljubljana,
zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikacijsko št. 2169-1142-12.E,
pri podvl. št. 1648/12, k.o. Kranjska Gora,
s sklepom opr. št. Dn 3055/2009 z dne
16. 3. 2010, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, to je soinvestitorske
pogodbe številka 2-3-799/89 z dne 26. 6.
1989, sklenjene med prodajalko Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine
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Jesenice in kupcema Vero Čeh in prof. dr.
Mirkom Čehom, oba Vidmarjeva 25, Ljub
ljana, s katero je prodajalka prodala enosobno stanovanje v stanovanjskem objektu št. 1
v Kranjski Gori, v naselju Črtenje.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju 12.E pri podvl. št. 1648/12, k.o. Kranjska
Gora, v korist predlagateljice in Mirka Čeha,
oba Vidmarjeva 25, Ljubljana, za vsakega
do 1/2, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 16. 3. 2010
Dn 2985/2007
Os-2264/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Igorja
Tomažiča, Obrtniška cesta 15a, Trbovlje, ki
ga zastopa pooblaščenec Marjan Potočnik,
direktor Dominvesta Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikacijsko št. 2169-426-4.E, pri podvl. št.
1419/4, k.o. Kranjska Gora, s sklepom opr.
št. Dn 2985/2007 z dne 17. 3. 2010, začelo
postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je kupoprodajne pogodbe številka
23/74-II/275 z dne 31. 7. 1974, sklenjene
med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem »Sava« Jesenice in kupcem Časopisnim založniškim podjetjem »Gospodarski
vestnik«, Miklošičeva 38, Ljubljana, s katero
je prodajalec prodal stanovanje št. 21, v II.
nadstropju stanovanjskem objektu trojčka
št. II, v Kranjski Gori.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice v vrsti večkratnih zaporednih prenosov na stanovanju
4.E pri podvl. št. 1419/4, k.o. Kranjska Gora
v korist predlagatelja Igorja Tomažiča, Obrtniška cesta 15a, Trbovlje, do celote, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 17. 3. 2010
Dn 536/2008
Os-2265/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Elvira
Adrovića, Cesta Cirila Tavčarja 2, Jesenice,
zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikacijsko št. 2175-377-55.E, pri
podvl. št. 2116/55, k.o. Jesenice, s sklepom
opr. št. Dn 536/2008 z dne 16. 3. 2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, to je pogodbe št. ISP 672/93-G o prodaji stanovanja z dne 6. 8. 1993, sklenjene
med prodajalko Železarno Jesenice d.o.o.,
Jesenice in kupcema Vincencem Peternelom in Terezijo Peternel, oba Cesta revolucije 7, Jesenice, s katero je prodajalka
prodala stanovanje št. 52, v 2. nadstropju
stanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta revolucije 7.
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Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice v vrsti večkratnih zaporednih prenosov na stanovanju
55.E pri podvl. št. 2116/55, k.o. Jesenice,
v korist predlagatelja Elvira Adrovića, Cesta
Cirila Tavčarja 2, Jesenice do celote, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 16. 3. 2010
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prostorih 85.E, pri podvl. št. 2436/85, k.o.
Jesenice, v korist predlagatelja Tuš Nepremičnine d.o.o., Celje, Resljeva 16, do celote, predložena listina pa ni izvrnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 17. 3. 2010

Dn 3320/2009
Os-2266/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Idriza Nasića in Mirzete Nasić, oba Cesta
1. maja 35, Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikacijsko
št. 2175-908-8.E in 2175-908-11.E pri podvl. št. 2459/8 in 2459/11, oba k.o. Jesenice, s sklepom opr. št. Dn 3320/2009 z dne
16. 3. 2010, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, to je pogodbe št.
ISP 175/93-O o prodaji stanovanja z dne
17. 3. 1993, sklenjene med prodajalko Železarno Jesenice d.o.o., Jesenice in kupcema Idrizom Nasićem in Mirzeto Nasić,
oba Cesta 1. maja 35, Jesenice, s katero
je prodajalka prodala stanovanje št. 6, v 1.
nadstropju stanovanjske hiše na Jesenicah,
Cesta 1. maja 35.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju 8.E pri podvl. št. 2459/8, k.o. Jesenice
v korist predlagateljev Idriza Nasića in Mirzete Nasić, oba Cesta 1. maja 35, Jesenice,
za vsakega do 1/2, predložena listina pa ni
izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 16. 3. 2010

Dn 2351/2007
Os-2300/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Dušana Ignjatića in Marije Hartman, oba Cesta
Toneta Tomšiča 70d, Jesenice, ki ju zastopa pooblaščenec Marjan Potočnik, direktor
Dominvesta Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikacijsko
št. 2175-2264-21.E, pri podvl. št. 2201/21,
k.o. Jesenice, s sklepom opr. št. Dn št.
2351/2007 z dne 17. 3. 2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to
je kupne pogodbe številka 5/72, z dne 2. 2.
1972, sklenjene med prodajalcem Splošnim
gradbenim podjetjem Sava Jesenice in kupcem Vatrostalno Zenica, podjetjem za izgradnjo in remont metalurško industrijskih
peči in proizvodnjo vatrostalnih materialov,
s katero je prodajalec prodal stanovanja št.
2, št. 21 in št. 20, ki ležijo v stavbi na parc.
št. 211/1 in 212/1, obe k.o. Javornik.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice v vrsti večkratnih zaporednih prenosov na stanovanju
21.E, pri podvl. št. 2201/21, k.o. Jesenice,
v korist predlagateljev Dušan Ignjatića in
Marije Hartman, oba Cesta Toneta Tomšiča
70d, Jesenice, za vsakega do 1/2, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 17. 3. 2010

Dn 2765/2009
Os-2299/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Tuš Nepremičnine d.o.o., Celje, Resljeva 16, zaradi vpisa lastninske pravice na
poslovnem prostoru z identifikacijsko št.
2175-279-85.E, pri podvl. št. 2436/85, k.o.
Jesenice, s sklepom opr. št. Dn 2765/2009
z dne 17. 3. 2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je kupoprodajne pogodbe št. 40/80 z dne 12. 12.
1980, sklenjene med prodajalcem Splošnim
gradbenim podjetjem Gradbinec Jesenice,
in kupcem Kmetijstvom, industrijo, trgovino
Ljubljana, Mesno industrijo na Gorenjskem
– TOZD Klavnica Jesenice, s katero je prodajalec prodal poslovne prostore v centru
Plavž S-2 na Jesenicah, na parc. št. 533/1,
531, 532 in 530/2, vse k.o. Jesenice.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice v vrsti večkratnih zaporednih prenosov na poslovnih

Dn 2983/2007
Os-2301/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Vanje Mitić, Cesta Toneta Tomšiča 70d, Jesenice, ki jo zastopa pooblaščenec Marjan
Potočnik, direktor Dominvesta Jesenice,
zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikacijsko št. 2175-2264-16.E, pri
podvl. št. 2201/16, k.o. Jesenice, s sklepom
opr. št. Dn. 2983/2007 z dne 17. 3. 2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, to je kupne pogodbe številka 64/71,
z dne 6. 3. 1972, sklenjene med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Sava
Jesenice, in kupcem Združenim podjetjem
Slovenske železarne – Železarna Jesenice,
s katero je prodajalec prodal stanovanja št.
6, št. 1 in št. 10, št. 4 in št. 16, ki ležijo v stavbi na parc. št. 211/1 in 212/1, obe k.o. Javornik in pogodbe o neodplačanem prenosu
stanovanj št. 4104-2/02-1 z dne 10. 1. 2002,
s katero je Meting – Železarna Jesenice

prenesla stanovanja na Stanovanjski sklad
Republike Slovenije, javni sklad, Ljubljana.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice v vrsti večkratnih zaporednih prenosov na stanovanju
16.E, pri podvl. št. 2201/16, k.o. Jesenice,
v korist predlagateljice Vanje Mitić, Cesta
Toneta Tomšiča 70d, Jesenice, do celote,
predloženi listini pa nista izvirnika.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 17. 3. 2010
Dn 3100/2009
Os-2378/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemliškoknjižni zadevi predlagateljice, mladoletne Rebeke Rainger, ki jo zastopa mati
Jerneja Žurman, obe Hrušica 149, Hrušica,
zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju, z identifikacijsko št. 2175-379-39.E, pri
podvl. št. 2040/38, k.o. Jesenice, s sklepom
opr. št. Dn. št. 3100/2009, z dne 19. 3. 2010,
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, to je darilne pogodbe in
pogodbe o dosmrtni služnosti stanovanja,
z dne 18. 5. 2004, sklenjene med darovalko
in služnostno upravičenko Ivano Razinger,
Jesenice, Cesta revolucije 9, in obdarjencem in dajalcem služnosti Radom Razingerjem, Jesenice, Ulica Franca Jerale 5,
s katero je darovalka podarila stanovanje,
št. 26, v 4. nadstropju stanovanjske hiše, na
Jesenicah, Cesta revolucije 9.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice v vrsti večkratnih zaporednih prenosov na stanovanju
39.E, pri podvl. št. 2040/38, k.o. Jesenice,
v korist mladoletne predlagateljice Rebeke
Raziger, Hrušica 149, Hrušca, do celote,
predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastnisnke pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 19. 3. 2010
Dn 1251/2009
Os-2379/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Milana Rebernika, Cesta maršala Tita 2, Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikacijsko št. 2175-1086-14.E,
pri podvl. št. 2322/14, k.o. Jesenice,
s sklepom opr. št. Dn 1251/2009, z dne
19. 3. 2010, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, to je pogodbe št.
ISP 084/93-O o prodaji stanovanja, z dne
12. 2. 1993, sklenjene med prodajalko Železarno Jesenice d.o.o., Jesenice in kupcem
Milanom Rebernikom, Cesta maršala Tita 2,
Jesenice, s katero je prodajalka prodala stanovanje št. 15, v 3. nadstropju stanovanjske
hiše na Jesenicah, Cesta maršala Tita 2.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice na stanova-
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nju 14.E, pri podvl. št. 2322/14, k.o. Jesenice, v korist predlagatelja Milana Rebertnika,
Jesenice, Cesta maršala Tita 2, do celote,
predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 19. 3. 2010
Dn 35964/2009
Os-2039/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Zakotnik Jožice, Mucherjeva ulica 5, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 2035/2 – stanovanje in klet št. 2, z ident. št. 1734-1338-002,
v Ljubljani Mucherjeva ulica 5, k.o. Ježica,
dne 4. 1. 2009, pod opr. št. Dn 35964/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 3200 BV/GA z dne 1. 10.
1975, sklenjene med SGP Stavbenik Koper
in Hujs Natalijo, Mesesnelova 11, Ljubljana,
za stanovanje št. 2, v soseski BS-7, k.o.
Ježica;
– darilne pogodbe z dne 27. 2. 1981,
sklenjene med Hujs Natalijo, Mesesnelova
11, Ljubljana, in Cepič Margit, Mucherjeva
5, Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe z dne 10. 3.
1981, sklenjene med Cepič Margit, Mucherjeva 5, Ljubljana, in Žižič Sergiom, Grablovičeva 24, Ljubljana;
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 6.
1988, sklenjene med Žižič Sergiom, Mucherjeva 5, Ljubljana, ter Gnezda Igorjem,
Celovška 269, Ljubljana in Lahajnar Veroniko, Topniška 19, Ljubljana.
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 2. 2. 2010
Dn 17054/2009
Os-2357/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jerala Saša, Abramova 8, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
garažo, ob Iga Grudna v Ljubljani, z ident. št.
38.E, vpisano v podvl. št. 4198/38, k.o. Vič,
dne 11. 2. 2010, pod opr. št. Dn 17054/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 20. 2. 1984, sklenjene med
Pasteiner Marijo, Abramova 8, Ljubljana
(kot prodajalko) in Jerala Sašem, zakonita
zastopnica mati Jeral Irena, Tbilisijska 76,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 38.E, vpisano v podvl. št.
4198/38, 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 16. 3. 2010
Dn 33062/2009
Os-2358/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Ločniškar Maje, Goričane 7c, Medvode, ki jo
zastopa Gordana Bizaj, Perfekt B d.o.o., Čufarjeva ulica 15, p.p. 4353, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 11a/22, na naslovu Ulica bratov Učakar 22, Ljubljana, z ident. št. 114.E,
podvl. št. 4812/38, k.o. Zgornja Šiška, dne
4. 3. 2010, pod opr. št. Dn 33062/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Guštin Bredo (kot prodajalcem) in Ćirić Milovanom (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 114.E,
vpisano v podvl. št. 4812/38, k.o. Zgornja
Šiška,
– kupoprodajne pogodbe z dne 8. 4.
1991, sklenjene med Ćirić Milovanom, Bratovževa ploščad 29, Ljubljana (kot prodajalcem) in Ločniškar Majo, Goričane 7c, Medvode (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 114.E, vpisano v podvl. št.
4812/38, k.o. Zgornja Šiška.
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 16. 3. 2010
Dn 4519/2009
Os-2359/10
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiško
knjižni zadevi začeti dne 14. 10. 2009, na
predlog Lidije Valtl, Trg 8a, Prevalje, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in
vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini, z identifikacijsko številko dela stavbe
4.E (884-857-4), ki predstavlja stanovanje
št. 4, v 2. etaži, v izmeri 75,76 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Trg 8a, Prevalje, ležeče na parc. št. 237/61, vpisano pri
podvl. št. 1437/4, k.o. Farna vas, začelo
postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 164/91, z dne 14. 1. 1992, sklenjene po Stanovanjskem zakonu (Ur. l. RS, št.
18/91 in spremembe SZ), med prodajalcem
Stanovanjsko podjetje d.o.o. Ravne na Koroškem, Prežihova 7, in kupovalko Alenko
Ajd, Trg 8a, Prevalje, za prodajo stanovanja št. IV v stanovanjski hiši na parc. št.
237/4, vl. št. 222, k.o. Farna vas, v izmeri
60,18 m2;
– kupoprodajne pogodbe z dne 14. 3.
1992, sklenjene med prodajalko Alenko Ajd,
Trg 8a, Prevalje, in kupovalko Tonjo Ramšak, Ob Meži 5, Prevalje, za prodajo dvosobnega stanovanja št. IV, v pritličju stanovanjske hiše, na Prevaljah, Trg 8a, ki stoji
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na parc. št. 237/4, vl. št. 222, k.o. Farna vas,
v skupni izmeri 60,18 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Lidije Valtl, Trg 8a, Prevalje,
do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listin, katerih
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 17. 3. 2010
Dn 3322/2008
Os-2267/10
Okrajno sodišče na Vrhniki, na predlog Nebojše Simića, Vrhnika, Gradišče
18b, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 3/5-362-01/92-7, z dne 14. 2.
1992, sklenjene med Občino Vrhnika, Vrhnika, Tržaška cesta 1, kot prodajalko in Nebojšo Simićem, Vrhnika, Gradišče 18b, kot
kupcem.
Za vknjižbo lastninske pravice na
delu stavbe z ident. št. 102.E (2002 2581
102) stanovanje št. 2, v pritličju (2. etaži),
s shrambo št. 2, v kleti (1. etaži), Vrhnika,
Gradišče 18b, vpisani v podvl. št. 4480/19,
k.o. Vrhnika.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijejo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
kupoprodajne pogodbe št. 3/5-362-01/92-7,
z dne 14. 2. 1992, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini
z ident. št. 102.E (2002 2581 102), stanovanje št. 2, v pritličju (2. etaži), s shrambo št.
2, v kleti (1. etaži), Vrhnika, Gradišče 18b,
vpisani v podvl. št. 4480/19, k.o. Vrhnika.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 17. 3. 2010
Dn 536/2010
Os-2302/10
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Karmen Rudolf Božič, na
predlog Danice Lenarčič, Pavšičeva ulica 16,
Logatec, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine, prodajne pogodbe z dne 10. 1.
1991, št. 35/91, sklenjena med prodajalcem
Gradnik Logatec, Tržaška cesta 27, Logatec
in kupcema Vladimirjem Puntaričem, Pavšičeva 36, Logatec, za nepremičnino, garažo
št. 45, v etaži 1, v izmeri 13,20 m2, v stavbi ob
Pavšičevi ulici Logatec (brez naslova), ki stoji
na parceli 1554/76, k.o. Blekova vas, z identifikacijsko številko 1.E (2016-594-1).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Danice Lenarčič, Pavšičeva ulica
26, Logatec, na podlagi te prodajne pogodbe, prodajne pogodbe z dne 26. 2. 1996 in
prodajne pogodbe z dne 28. 5. 2008.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva vse
morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 4. 3. 2010
Dn 335/2010
Os-2303/10
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Karmen Rudolf Božič, na
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predlog Olge Leskovec Boško, Tovarniška
cesta 12a, Logatec, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine, pogodbe o kupoprodaji stanovanja z dne 6. 8. 1975, sklenjena
med prodajalcem Komunalno stanovanjsko
podjetje Logatec, in kupcem Katarino Istenič, Logatec, Tržaška cesta 30, za nepremičnino, garsonjero v pritličju, Tovarniška cesta 12a, Logatec (pogodbena izmera
28,60 m2), s pripadajočo shrambo v kleti
– nepremičnina je po etažnem načrtu in vpisu v kataster stavb dobila št. 2016-16-13,
v izmeri 29,12 m2 in 2016-16-14 v izmeri
7,18 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Olge Leskovec Boško, Tovarniška
cesta 12a, Logatec, na podlagi te pogodbe
o kupoprodaji stanovanj in kupne pogodbe
z dne 17. 3. 1982.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 24. 2. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
D 386/2007
Os-7188/09
Okrajno sodišče v Brežicah je v zapuščinski zadevi po dne 5. 6. 2007 umrli Julijani Dragič, roj. 14. 2. 1916, nazadnje stanujoči Perišče 1, Perišče, dne 17. 9. 2009,
sklenilo:
dediču Iztoku Opitzu, roj. 4. 2. 1970, državljanu Republike Nemčije, katerega prebivališče je neznano, se postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Sano Halilović, univ. dipl. prav., delavko tukajšnjega sodišča.
Začasna zastopnica dediča ima v postopku, za katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, vse
dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 21. 10. 2009
I 1524/2006
Os-4812/09
Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi upnika Mladinska knjiga Trgovina d.d.,
Slovenska cesta 29, Ljubljana, zoper dolžnika Aleša Fister, Goriška ulica 6, Celje,
zaradi izterjave 525,08 EUR s pp, dne 1. 6.
2009 sklenilo:
dolžniku Alešu Fister se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku postavi
začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Tomaž Germ iz Celja.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnika ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 6. 2009
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I 323/2007
Os-2059/10
V izvršilni zadevi upnika Občina Tržič in
ostali, Deteljica 2, Tržič, ki jo zastopa Domplan, d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti
dolžniku Muradija Korač, Škofjeloška cesta
18a, Medvode, Nusret Korač, Slap 20, Tržič,
zaradi izterjave 180,95 EUR s pp, je sodišče
postavilo dolžniku Muradiji Koraču, Škofjeloška cesta 18a, Medvode, začasnega zastopnika odv. Ladi Voršič, Benedičičeva pot
15, Kranj, ki ima v tem postopku vse pravice
in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 3. 2010
P 24/2010
Os-1962/10
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku
Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče
stranke Jožeta Olovca, stan. Vrtnarska pot
1, p. Leskovec pri Krškem, ki ga zastopa
odv. Dušan Medved iz Krškega, zoper toženo stranko Franca Gregoriča, stan. Zaboršt
4, p. Kostanjevica na Krki, sedaj neznanega
naslova, zaradi ugotovitve lastninske pravice, vsp. 2.000,00 EUR, izven naroka, dne
1. 3. 2010 sklenilo:
toženi stranki Francu Gregoriču, stan.
Zaboršt 4, p. Kostanjevica na Krki, sedaj neznanega naslova, se postavi začasna zastopnica odv. Kristina Jalovec iz Krškega, ki bo
zastopala toženo stranko v pravdni zadevi
z opr. št. P 24/2010.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 1. 3. 2010
P 16/2010
Os-1963/10
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku
Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče
stranke Marije Krevel, stan. Veliki dol 41, p.
Koprivnica, ki jo zastopa odv. Dušan Medved iz Krškega, zoper toženo stranko Marijo
Bračun, stan. Veliki dol 28, p. Koprivnica,
sedaj neznanega naslova, zaradi ugotovitve lastninske pravice, vsp. 2.500,00 EUR,
izven naroka, dne 2. 3. 2010 sklenilo:
toženi stranki Mariji Bračun, stan. Veliki
dol 28, p. Koprivnica, sedaj neznanega naslova, se postavi začasna zastopnica odv.
Kristina Jalovec iz Krškega, ki bo zastopala
toženo stranko v pravdni zadevi z opr. št.
P 16/2010.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 2. 3. 2010
VL 1122/2009
Os-1938/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Gordana Pavlin Hvalič, Kidričeva ulica
21, Nova Gorica, proti dolžnici Mariji Lekner,
Gruškovec 42, Cirkulane, zaradi izterjave
228,84 EUR, sklenilo:
dolžnici Mariji Lekner, Gruškovec 42,
Cirkulane, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Alenka Čeh-Gerečnik, Minoritski trg
5, 2250 Ptuj.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen

pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2009
VL 109928/2009
Os-2079/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Abanke d.d., Slovenska
cesta 58, Ljubljana - dostava, ki jo zastopa
odvetniška družba Irena Kočevar, Metelkova ulica 15, Ljubljana - dostava, proti
dolžniku Janezu Turk, Aškerčeva ulica 8,
Domžale, zaradi izterjave 1.046,97 EUR,
sklenilo:
dolžniku Janezu Turk, Aškerčeva ulica
8, Domžale, 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. Zvone Debevec, Ljubljanska 106, 1230
Domžale.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2009
VL 140476/2009
Os-2080/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Daimler AC Leasing, d.o.o.,
Baragova ulica 5, Ljubljana, ki jo zastopa
odvetnik Tomaž Čad, Miklošičeva cesta 20,
Ljubljana, proti dolžniku Mihaelu Peklaj, Celarčeva ulica 011, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnik Drago Čučnik, Stari trg 2, Ljubljana,
zaradi izterjave 3.808,18 EUR, sklenilo:
dolžniku Mihaelu Peklaj, Celarčeva ulica
011, 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
Čučnik Drago, Stari trg 2, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 1. 2010
VL 75096/2009
Os-2152/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo
zastopa Milena Susman, Miklošičeva 19,
Ljubljana, proti dolžniku Alešu Osojnik, Svetozarevska ulica 22, Maribor, ki ga zastopa
odvetnica Biserka Grmek, Ul. heroja Bračiča
22, Maribor, zaradi izterjave 1.619,41 EUR,
sklenilo:
dolžniku Alešu Osojnik, Svetozarevska
ulica 22, Maribor, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
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Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Biserka Grmek, Ulica heroja Bračiča
22, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2010

vse, ki karkoli vedo o pogrešanem, da to
v danem roku sporočijo Okrajnemu sodišču
v Kranju ali začasnemu skrbniku pogrešanega Mateju Purgarju, Podbrezje 55, Naklo.
Kolikor se pogrešani v roku treh mesecev od objave tega oklica ne bo zglasil
pri sodišču in sodišče ne bo izvedelo drugih podatkov, bo pogrešanega razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 1. 2010

P 401/2008
Os-1985/10
Okrajno sodišče v Novem mestu je
v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Tilia d.d., Seidlova cesta 5, Novo mesto, zoper toženo stranko Tomico Stamatovića, Gradišče 17b, Vrhnika, zaradi plačila
5.001,43 EUR, dne 3. 2. 2010 sklenilo:
toženi stranki Stamatović Tomici, nazadnje stanujoč Gradišče 17b, Vrhnika, sedaj
neznanega bivališča, se zaradi nemožnosti
vročitve sodnih pisanj postavi začasna zastopnica, odvetnica Jasna Simčič iz Novega
mesta, Dalmatinova ulica 1.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 1. 3. 2010
In 30/2010
Os-1913/10
V izvršilni zadevi upnice Raiffeisenbank
Leibnitz, EGen, Bahnohofstrasse 2, Leibnitz, ki jo zastopa odvetnica Breda Senčar-Leljak iz Maribora, zoper dolžnika Maksimilijan
Solina, Rogozniška cesta 35, Ptuj, zaradi
izterjave 54.106,26 EUR s pp, je sodišče po
predlogu upnika, na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena ZPP v zvezi s 15.
členom ZIZ dolžniku Maksimiljanu Solina
postavilo začasno zastopnico odvetnico
Majnik Berghaus Majo.
Začasna zastopnica ima v postopku opr.
št. In 30/2010 vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti
ima začasna zastopnica od dne postavitve
in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 23. 2. 2010

Oklici dedičem
D 63/2008
Os-1283/09
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po dne 26. 1. 2008 umrli Ivanki Uršič, pok. Ivana, roj. Uršič, rojeni 4. 1.
1922, iz Vipave, Ulica Gradnikove Brigade
2, državljanki Republike Slovenije.
Ker bi prišli kot dediči v zapuščinskem
postopku v poštev tudi potomci Mirka Uršiča
in Filipa Uršiča, ki je živel in umrl v Argentini,
ki sta brata zapustničinega očeta Ivana Uršiča, ter potomci bratov in sester zapustničine mame Ivane Uršič, rojene Vidrih, rojene
18. 6. 1893 na Slapu in umrle 15. 2. 1924,
z zadnjim stalnim prebivališčem, na naslovu
Slap št. 21, Vipava, o njih pa ni podatkov,
sodišče poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, da se v enem letu od
objave tega oklica in oklica na sodni deski
tega sodišča, priglasijo sodišču. Po poteku
navedenega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo in zadevo zaključilo na
podlagi podatkov s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 15. 1. 2009

D 386/2007
Os-7187/09
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je
v teku zapuščinski postopek po pokojni Julijani Dragič, roj. 14. 2. 1916, nazadnje stanujoči Perišče 1, Perišče.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Julijani Dragič,
da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah, v enem letu od objave tega oklica.
Po poteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 21. 10. 2009
D 5/2009
Os-1548/10
Pri Okrajnem sodišču v Idriji teče zapuščinski postopek po pokojni Alberti Koren, hčeri pok. Jožefa, roj. 7. 1. 1934, umrli
26. 11. 2008, nazadnje stanujoči Vojkova
ulica 35, Idrija.
Zapuščina po pok. Alberti Koren obsega denarno vlogo na hranilni knjižici št.
04441-0222189375, pri Novi KBM d.d.,
s stanjem na dan 16. 12. 2008 v višini
5.924,62 EUR.
Po dosedanjih zbranih podatkih zapustnica ni zapustila dedičev.
Sodišče s tem oklicem poziva, da se
v roku enega leta od objave tega oklica javijo morebitni dediči in priglasijo svoje pravice
do zapuščine.
Po preteku navedenega roka bo sodišče
zapuščinski postopek po pokojni Alberti Koren zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo v času odločitve.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 9. 2. 2010
II D 817/2004
Os-2159/10
V zapuščinskem postopku, ki se vodi
pred Okrajnim sodiščem v Mariboru po dne
19. 8. 2004 umrlem Francu Obrehtu, sinu
Franca, gradbenemu tehniku, roj. 28. 1.
1946, državljanu RS, poročenem, nazadnje
stan. v Mariboru, Zrkovska cesta 90, so se
dediči I. in II. dednega reda dedovanju po
zapustniku odpovedali in sedaj so k dedovanju poklicani dediči III. dednega reda, neznanih imen in naslovov.
Sodišče zato poziva dediče III. dednega
reda (to so zap. tete, strici, bratranci, sestrične oziroma njihovi potomci) ter vse, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona
o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 3. 2010

Oklici pogrešanih
N 96/2005
Os-8665/09
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je na predlog predlagateljice Zdenke Purgar, Podbrezje 55, Naklo, ki jo zastopa odvetnik France
Jamnik iz Kranj, v teku nepravdni postopek
razglasitve pogrešanega za mrtvega, in sicer
Frančiška Brajca, roj. 30. 9. 1920, z zadnjim
znanim bivališčem Dolenja vas 18, Naklo.
Sodišče poziva Frančiška Brajca, da se
v roku treh mesecev od objave tega oklica
zglasi pri sodišču. Obenem sodišče poziva
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N 24/2010
Os-2085/10
Na predlog predlagateljice Ane Šumandl,
stan. Brezje pri Poljčanah 26, Poljčane, ki jo
zastopa odvetnik Vladislav Kitek iz Slovenske Bistrice, glede razglasitve za mrtvega
Alojza Šterna, rojenega 3. 6. 1862, v Ješenci, nazadnje stanujočega Rače 33, Rače,
zastopan po skrbniku Centru za socialno
delo Maribor, po odločbi z dne 11. 2. 2010,
št. 12213-36/2010, sodišče poziva vse, ki bi
karkoli vedeli o življenju Alojza Šterna, da
to sporočijo sodišču, pooblaščencu predlagateljice ali CSD Maribor v treh mesecih po
objavi tega oklica. Pogrešani je sicer glede
na letnico rojstva že najverjetneje umrl, tako
da ima oklic namen tudi glede tega, da se
ugotovijo morebitne okoliščine o njegovem
življenju in smrti.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 3. 2010
N 62/2009
Os-1740/10
Okrajno sodišče v Novem mestu je v nepravdni zadevi predlagatelja Jožeta Luzarja,
Petelinjek 7, Novo mesto, ki ga zastopa odvetnik Samo Plantan iz Novega mesta, proti
nasprotnemu udeležencu Janezu Valentinu
Luzarju, nazadnje stanujočem Gornji Suhadol 3, Brusnice, zaradi razglasitve pogrešanega Janeza Valentina Luzarja za mrtvega,
izdaja oklic:
Poziva se Janez Valentin Luzar, roj.
28. 12. 1923, nazadnje stanujoč Gornji Suhadol 3, Brusnice, da se priglasi pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbnici za poseben
primer, Majdi Ani Kristan, Mestne njive 5,
Novo mesto, v roku treh mesecev od dneva
objave tega oklica.
Po preteku treh mesecev bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljene skrbnice in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 15. 2. 2010
N 2/2010
Os-2238/10
Okrajno sodišče v Postojni vodi nepravdni postopek predlagateljice Justine Podboj,
Studeno 83, Postojna, ki jo zastopa Rihard
Braniselj, odvetnik v Postojni, zaradi razglasitve za mrtvega Jakoba Blažona, nazadnje
stanujočega v Planini.
O pogrešanem je znano samo, da je
živel v Planini in da je bil nedvomno še živ
dne 13. 4. 1863, ko je po podatkih zemljiške
knjige pridobil lastninsko pravico na nepremičninah s parc. št. 673/14 in 673/13, k.o.
Bukovje.
Sodišče poziva Jakoba Blažona, da se
oglasi ter vse, ki bi karkoli vedeli o življenju
in smrti pogrešanega Jakoba Blažona, da
to sporočijo sodišču v roku treh mesecev
po objavi tega oklica, sicer bo po poteku
tega roka sodišče pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 16. 3. 2010
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Dekleva Janez, Krvavi potok 35, Kozina,
zavarovalno polico, št. 50500053961, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnz-311546
Gregurec Damjan, Cesta v Rečico 14,
Laško, zavarovalno polico, št. 50500051746,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnq-311480
Hiti Dejan, Finžgarjeva cesta 019A,
Bled, zavarovalno polico, št. 50500029558,
izdala zavarovalnica Slovenica Življenje.
gnc-311469
Hren
Mihaela,
Lemberg
16/a,
Nova Cerkev, zavarovalno polico, št.
40301004134, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnu-311576
Jurkošek Mak Olga, Kasaze 35, Petrovče,
zavarovalno polico, št. 40301003098, izdano
na ime Jurkošek Olga, izdala zavarovalnica
KD Življenje, d.d., Ljubljana. gnk-311486
Mulič Branko, Cankarjeva 29, Radovljica,
zavarovalno polico, št. 50500057281, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gne-311542
Roš Ana, Celestinova 18, Celje,
zavarovalno polico, št. 50500009980, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnx-311548
Sarjaš Viktor, Cankarjeva ul. 6/a,
Lendava – Lendva, zavarovalno polico,
št. 50500018042, izdala zavarovalnica KD
Življenje, zavarovalnica, d.d. gnd-311493
Stanek Aleksandra Vida, Cankarjeva
29, Radovljica, zavarovalno polico, št.
50500056624, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnf-311541

Spričevala preklicujejo
Adamič Franc, Ludranski vrh 26, Črna
na Koroškem, spričevalo o zaključnem
izpitu Poklicne kovinarske in metalurške
šole Ravne na Koroškem, izdano leta 1982.
gno-311482
Bednar Miran, Pot k Trojici 6, Vrhnika,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
grafične šole v Ljubljani, izdano leta 1975.
gny-311497
Bejek Špela, Ulica B. Jakca 23, Portorož
– Portorose, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole v Kopru – poslovni tajnik,
izdano leta 2003. gnc-311498
Bešić Damir, Dobravlje 20, Dobravlje,
obvestilo o uspehu pri maturi Srednje šole
Veno Pilon Ajdovščina, izdano leta 2009.
gnw-311574
Bider Andrej, Jarška cesta 80, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu ŠCPET
Ljubljana, izdano leta 1998. gng-311540
Borovac Cene, Trubarjeva 37, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Elektrotehniške,
računalniške, strokovne šole in gimnazija
Ljubljana, izdano leta 2009. gnx-311523
Džubur Belma, Preglov trg 12, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Martina Krpana
Ljubljana, izdano leta 2008. gnx-311573
Erklavec Urška, Dragomelj 24, Domžale,
spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske

šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta
2009. gnq-311505
Ferletič Vojko, Miren 188/a, Miren,
spričevalo 3. letnika SGTŠ Izola, izdano leta
2002. gnv-311500
Gerbec Miha, Reboljeva ulica 7,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za strojništvo v Ljubljani,
izdano leta 1997. gny-311572
Gorenšek Marjeta, Kardeljeva 69, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarsko in strojno metalurške šole v Štorah, št. 365, izdano leta 1986. gnl-311510
Hajdinjak Lidija, Župančičeva 6, Lendava
– Lendva, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje poklicne in tehniške šole Lendava,
izdano leta 1982. gnb-311570
Hronek Rihard, Stoperce 64, Stoperce,
spričevalo Majšperk, št. 23/4-79, izdano leta
1979. gnj-311512
Hrvatin Nataša, Korte 76, Izola – Isola,
spričevalo Gimnazije Piran, izdano leta
2009. gns-311553
Jager Marko, Pot heroja Trtnika
4/d, Ljubljana – Dobrunje, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev Ljubljana, izdano
leta 1992. gnk-311561
Karničnik Aleš, Vransko 130b, Vransko,
spričevala poklicne mature Srednje
zdravstvene šole, izdano leta 2000.
gnw-311474
Kemeperle Katja, Dašnica 92, Železniki,
spričevalo od 1. do 4. letnika Gimnazije
Škofja Loka. gnb-311520
Kemperle Darja, Hotemaže 11, Preddvor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne, obutvene in gumarske šole v
Kranju, izdano leta 1992, izdano na ime
Brezar Darja. gnb-311545
Kenda Katarina, Drenov Grič 34, Vrhnika,
spričevalo 4. letnika Ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 2008. gnq-311580
Klemenčič Damjan, Cven 79/b, Ljutomer,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Ljutomer, izdano leta 1994. gne-311567
Kovač Katja, Istrska 4, Piran – Pirano,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Piran.
gnt-311552
Krijan Ksenja, Dragonja 45, Sečovlje
– Sicciole, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske šole – smer natakar.
gnr-311554
Lešnjak Primož, Šorlijeva 5, Kranj,
spričevalo 4. letnika Ekonomske šole v
Kranju – ekonomska gimnazija, izdano leta
2008. gnn-311533
Levačič Anja, Vilfanova 6, Portorož –
Portorose, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Piran. gne-311517
Lisec Gabrijela, Osredek pri Hubajnici
4, Studenec, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole Novo mesto, izdano
leta 1997, izdano na ime Kiler Gabrijela.
gnj-311487
Markovič Tina, Smrečnikova 10, Novo
mesto, spričevalo od 1. do 3. letnika Šolskega centra Novo mesto, št. I/ZV 1145, izdano
leta 1997, 1998 in 1999. gny-311551
Mavretić Mark, Jurčkova cesta 15/b,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika ERSŠG
Ljubljana, izdano leta 2009. gni-311538

Milanković Mirko, Šentjernejska cesta 4,
Novo mesto, diplomo in spričevalo 3. in 4.
letnika Srednje zdravstvene šole v Novem
mestu, izdana leta 2000. gnn-311562
Novinc Milan, Kvedrova cesta 13,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Jožeta
Moškriča Nove Jarše. gnc-311519
Nunčič Polonca, Matjaževa 17, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za farmacijo in zdravstvo Ljubljana, št.
70/91, izdano leta 1991. gnk-311511
Pahor Mateja, Čepovan 131/a, Čepovan,
diplomo Pedagoške fakultete v Ljubljani –
predšolska vzgoja, št. 1588/09R, izdana leta
2009. gns-311528
Pavlin Matic, Gumberk 16, Otočec,
indeks, št. 18071484, Filozofske fakultete v
Ljubljani. gni-311488
Počkaj Leonida, Klanec 17/b, Kozina,
spričevalo 3. in 4. letnika ter diplomo
SDNMŠ – Gimnazija Koper, izdano na ime
Šturman Leonida. gnd-311543
Pustinek Bojan, Podkraj pri Velenju 69,
Velenje, indeks, Strojno tehnične šole Celje.
gnt-311527
Radovan Doris, Otona Župančiča
6l, Murska Sobota, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Murska Sobota, izdano leta 2009.
gnd-311568
Rems Polona, Tunjice 22c, Kamnik,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Rudolfa
Maistra, izdano leta 2009. gnx-311473
Rus Tine, Ulica Gradnikove brigade 6,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2007. gne-311467
Senica Andreja, Golobinjek pri Planini
12, Planina pri Sevnici, preklic študentske
izkaznice, objavljene v Uradni list RS, št.
22/10. gnm-311559
Sivka Sergej, Ul. Cvetke Jerin 14, Štore,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdan pri Abitura Celje, izdano leta 2001. gng-311515
Stariha Maja, Drašiči 46, Metlika,
maturitetno spričevalo Srednja vzgojiteljske
šole Metlika, izdano leta 2006. gnt-311481
Sternad Jože, Ulica pregnancev 12,
Ljubljana, diplomo in indeks Srednje
kovinarske in elektro usmeritve Krško.
gnu-311501
Sušnik Matic, Sveti trije kralji 33, Radlje
ob Dravi, spričevalo 3. letnika SERŠ Maribor
– tehniška gimnazija, izdano leta 2008.
gnq-311530
Šabanov Tim, Kodrova ulica 26,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika SŠER,
Vegova Ljubljana, izdano leta 2009.
gnk-311536
Škafar Nives, Zorana Velnarja 2/b,
Murska Sobota, spričevalo Gimnazije Murska
Sobota, izdano leta 2009. gnd-311518
Šunje Alen, Ulica Jožeta Japlja 21,
Ljubljana, spričevalo o poklicni maturi
Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in
zdravstvo, izdano leta 2006. gnt-311477
Tavželj Nataša, Peščenk 4, Cerknica,
spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske
šole v Ljubljani, izdano leta 1981.
gnw-311478
Tomažič Larisa, Zgornje Pirniče 77B,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole Ljubljana, izdano leta 2009.
gnf-311466
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Tomažič Vesna, Količevo 76, Domžale,
spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta
2009. gnz-311521
Učakar Nina, Sallaumines 3b, Trbovlje,
maturitetno spričevalo Gimnazije in
ekonomske srednje šole Trbovlje, izdano
leta 2009. gnl-311485
Veren Berden Dolores, Cvetkova 26,
Murska Sobota, diplomo Srednje šole
za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani,
izdana na ime Berden Dolores, leta 1989.
gnv-311550
Vitas Matjaž, Hrvatski trg 2, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Ljubljana, izdano leta 2008. gnq-311555
Vodušek
Branko,
Proletarska
2,
Ljubljana, diplomo FSPN v Ljubljani, izdano
leta 1982. gnp-311531
Vuga Andrej, Morsko 18, Nova Gorica,
maturitetno spričevalo TŠC Nova Gorica,
izdano leta 2002. gno-311507
Ziba Ardian, Grajska pot 2, Koper –
Capodistria, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje ekonomske šole Koper, izdano leta
2005 in 2006. gng-311465

Drugo preklicujejo
Ahčin Irena, Cesta Kokrškega odreda 36,
Kranj, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu za naziv višje medicinske sestre,
izdalo Ministrstvo za zdravje. gny-311522
Avtoprevozništvo Darko Kos s.p.,
Podbevškova ulica 2, Novo mesto, preizkusa
strokovne usposobljenosti za licence za
prevoznika, izdal Interes d.o.o., leta 1997.
gnm-311484
Bratuž Bojan, Čepovan 126, Čepovan,
študentsko izkaznico, št. 89072027, UP
Famnit. gnn-311483
Brunšek Iztok, Zikova ulica 6, Kamnik,
licenco za varnostnika – čuvaja, št. 102953,
izdano pri Ministrstvu za notranje zadeve.
gnr-311529
Čajić Enes, Gašperšičeva 8, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 11050453,
izdala Zdravstvena fakulteta v Ljubljani.
gnf-311516
Červek Gregor, Kozinova 26, Grosuplje,
študentsko izkaznico, št. 63080275, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnr-311504
Dvig d.o.o., Vrhnika, Sinja Gorica 16 a,
Vrhnika, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500004428000 z dne 18. 1. 2012,
izdano pri Cetis Celje. gnt-311577
Erjavec Franci, Zglavnica 1A, Litija, službeno izkaznico, št. 100756, izdano pri Ministrstvu za notranje zadeve. gnz-311471
Goneli Jernej, Reboljeva 22, Trzin,
študentsko izkaznico, št. 19379585, izdala
Ekonomska fakulteta. gnd-311468
Gradbeništvo Skalca, Kocjan Jože s.p.,
Pečje 1 B, Sevnica, delovno dovoljenje,
št. 10471034196, izdano na ime Ibrahim
Eminić, dne 20. 8. 2009. gnc-311544
Hanc Drago, Ižanska cesta 362/a,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw-311549

Ilić Petar, Celjska cesta 51, Slovenj
Gradec, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500012082002, izdajatelj Cetis Celje.
gnp-311506
Jagodic Maja, Vopolje 19, Cerklje na
Gorenjskem, študentsko izkaznico, št.
01008089, izdala Pedagoška fakulteta
Ljubljana. gnv-311525
Jelenko Aljoša, Košnica pri Celju 52/j,
Celje, študentsko izkaznico, št. 31080097,
izdala Fakulteta za farmacijo Ljubljana.
gno-311557
Jošt Saša, Pod kostanji 24, Celje,
študentsko izkaznico, št. 31270013,
izdala Fakulteta za farmacijo Ljubljana.
gnl-311535
Karničnik Aleš, Vransko 130b, Vransko,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
št. 05-52/132-2002, izdalo Ministrstvo za
zdravje leta 2002. gnv-311475
Kobal Nejc, Mandrge 11, Logatec,
študentsko izkaznico, št. 21080225, izdala
FDV v Ljubljani. gns-311578
Kokalj Klemen, Cankarjeva cesta 15,
Bled, potrdila o opravljenem preizkusu
strokovnih znanj s področja trženja
investicijskih skladov in prodaje investicijskih
kuponov oziroma delnic investicijskih
skladov, izdano 21. 10. 2004, št. 338.
gnr-311479
Kovačič Ema, Pot v Hrastovec 8a,
Ljubljana – Črnuče, dijaško izkaznico,
izdala Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija
Ljubljana. gnw-311503
Krašna Tina, Duplje 12/a, Vipava,
študentsko izkaznico, št. 06090026, izdala
Fakulteta za socialno delo Ljubljana.
gnl-311560
Kristan Peter, Maistrova ulica 7, Slovenj
Gradec, službeno izkaznico, št. 104227,
izdana pri MNZ Ljubljana. gni-311513
Merčun Blaž, Živaličeva ulica 4, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20030325, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnj-311537
Mihelač Jaka, Drenov grič 36, Vrhnika,
dijaško izkaznico, izdala Srednja glasbena
in baletna šola v Ljubljani. gnh-311564
Mikec Jan, Preloge 73, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 64090215, izdala
Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana.
gnz-311571
Mlakar Peter, Rašiška cesta 17, Mengeš,
študentsko izkaznico, št. 63040251, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana. gnf-311566
Petek Funduk Iza, Kneza Koclja
22, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
32090174, izdala Naravoslovna tehnična
fakulteta Ljubljana. gnu-311526
Planinec Tina, Poljanska 18, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18030959, izdala
FF v Ljubljani. gnt-311502
Poreber Kaja, Suhadole 24, Komenda,
dijaško izkaznico, izdala BIC Ljubljana,
Gimnazija in veterinarska šola. gnb-311495
Potrebuješ Zdravko S, Zagorica pri
Velikem Gabru 54, Veliki Gaber, dovolilnico
za Hrvaško, št. 0000586. gnw-311499
Prevozi Žižek d.o.o., Gornja Bistrica
116 B, Črenšovci, licenco, št. GE003366
za vozilo ACTROS 1843 LS, reg. št. MS 1080M. gnn-311508
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Prevozi Žižek d.o.o., Gornja Bistrica
116 B, Črenšovci, licenco, št. GE003366
za vozilo ACTROS 1844LS z reg št. MS A6410. gnm-311509
Prislan Anton, Nizka 4, Rečica ob
Savinji, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500007011000, izdajatelj Cetis Celje.
gno-311532
Ptičar Maja, Cesta v Debro 69, Laško,
študentsko izkaznico, št. 32090149,
Naravoslovno tehniške fakultete v Ljubljani.
gnr-311579
Ralič Vojkan, Vir pri Stični 108, Ivančna
Gorica, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500011414003, izdajatelj Cetis Celje.
gny-311547
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Slovenije,
Šmartinska cesta 55, Ljubljana, službeno
izkaznico in značko pooblaščene uradne
osebe Kostič Nataše, Davčni urad Kranj,
delovno mesto, višji davčni inšpektor; pod
registrsko številko: 00124, izdano dne 30. 9.
2005. Ob-2249/10
Simončič Jaka, Ulica Gradnikove
brigade 8, Ljubljana, dijaško izkaznico,
izdal Šolski center za pošto, ekonomijo in
telekomunikacije. gnh-311489
Sladič Tanja, Kamnica 79, Dol pri
Ljubljani, vozno karto, št. 1588, izdal Veolia
transport. gnh-311539
Šimenc Agata, Ihan, Bistriška cesta
3, Domžale, študentsko izkaznico, št.
22071190, izdala Fakulteta za šport.
gnw-311524
Transporti Draganovič Enes s.p., Tkalska
3/B, Celje, potrdilo za voznika, št. 008118/
MJ13-3-6770/2008, izdano na ime Konjić
Galib, pridobljeno pri Obrtno podjetniški
zbornici Slovenije. gnh-311514
Tribušon Ovsenik Valentin, Poljanska
cesta 75, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Poljane. gng-311565
Urbanc Kristina, Goriška cesta 51,
Velenje, študentsko izkaznico, št. 27005062,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko
Ljubljana. gnp-311556
Valant Nataša, Bratovševa pl. 24,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem preizkusu
znanj s področja trženja invest. skladov
in prodaje investicijskih kuponov oziroma
delnic, izdano na ime Nataša Valant
(por. Kastelic), izdalo Združenje družb za
upravljanje, leta 2004, št. 201. gng-311494
Visola d.o.o., Gradnikove brigade 11,
Ljubljana, taxi nalepko za vozilo z reg. št. LJ
54-6LM, izdana leta 2010 pri Gospodarski
zbornici Slovenije. gnc-311569
Vizec Igor, Viška cesta 49/a, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63020177, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana. gnm-311534
Vrtačič Nina, Ulica Fortunata Berganta 3,
Kamnik, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gni-311563
West Transport d.o.o., Belčji vrh 041,
Dragatuš, licenco, št. GE003112/00381/005
za tovorno vozilo z reg. št. NM A8-200.
gnv-311575
Zumiks trans d.o.o., Cesta španskih
borcev 55/b, Ljubljana, dovolilnico za BIH
tretje države, št. 1006614. gnn-311558
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