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Javni razpisi

Ob-2710/10
Obvestilo
Javni razpis za izbor programov javnih
del v Republiki Sloveniji za leto 2010, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 81/09, dne
16. 10. 2009 se z dnem 13. 4. 2010 zapira
na področju območne službe Zavoda RS za
zaposlovanje Celje, zaradi razdelitve vseh
razpoložljivih sredstev za leto 2010.
»Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje«
Št. 6130-217/2010/2
Ob-2701/10
Popravek
V javnem razpisu za izbor kulturnih projektov za področje knjige za leto 2010, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 22/10, dne
19. 3. 2010, se spremeni naslednja točka:
V točki 9. Razpisni rok in način oddaje vlog se v drugem in tretjem odstavku
spremeni rok oddaje vloge, ki se po novem
glasi:
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo predložiti na naslov: JAK, Tržaška cesta
2, 1000 Ljubljana do 19. 4. 2010 oziroma
najkasneje tega dne oddati na pošti kot
priporočeno pošiljko v zapečateni ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj
– prijava na javni razpis za sofinanciranje
projektov s področij knjige z oznako JR4–
KNJIGA–2010 z oznako področja, npr. izdaja knjig. Na hrbtni strani kuverte mora biti
obvezno navedba prijavitelja: uradni naziv
in naslov (sedež).
Hkrati mora biti vloga najkasneje tega
dne oddana po elektronski pošti, in sicer
glede na področje razpisa:
– za izdajo knjig: knjige.projektni@jakrs.si;
– za izdajo revij: revije.projektni@jakrs.si;
– za delovne štipendije: delovne.stipendije@jakrs.si;
– za bralno kulturo: bralna.kultura@jakrs.si;
– za literarne prireditve: literarne.prireditve@jakrs.si.

Rok za zbiranje vlog prične teči na dan
objave javnega razpisa JR4–KNJIGA–2010
v Uradnem listu RS, dne 19. 3. 2010 in traja
do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog,
ki je 19. 4. 2010.
Vse ostale točke objave navedenega
razpisa v Uradnem listu RS, št. 22/10, ostanejo nespremenjene.
Javna agencija za knjigo RS
Ob-2749/10
Popravek
Zavod RS za zaposlovanje, objavlja popravek javnega razpisa Zaposli.me/ Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb, ki ga je objavil v Uradnem
listu RS, št. 22/10 z dne 19. 3. 2010, in
sicer se tretja alinea četrtega odstavka
točke 3.1. Splošni pogoji nadomesti, tako
da glasi: »– da zadnjih 12 mesecev pred
mesecem oddaje vloge na javni razpis: (a)
niso zmanjševali števila zaposlenih, razen
iz razlogov, navedenih v razpisni dokumentaciji oziroma (b) so zaposlene osebe, ki
jim je pri njih prenehalo delovno razmerje
iz drugih razlogov, nadomestili z novimi
zaposlitvami, ki pa niso predmet subvencioniranja po tem javnem razpisu,« ter prva
alinea četrtega odstavka točke 3.2. Posebni pogoji, ki se nadomesti, tako da glasi:
»vlagatelji, povezani s fizičnimi ali pravnimi
osebami, ki so v obdobju 12 mesecev pred
njihovo prijavo na javni razpis iz poslovnih
razlogov odpuščali delavce, ki so se na
Zavodu prijavili kot brezposelne osebe in
uveljavili pravico do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, teh odpuščanj
pa do vložitve vlagateljeve vloge še niso
nadomestili z novimi zaposlitvami,«.
Zavod RS za zaposlovanje
Št. 6130-244/2010
Ob-2603/10
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08

in 4/10), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja
knjige (Uradni list RS, št. 19/09) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za
knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 19/09) objavlja
javni ciljni razpis
za izbor kulturnih projektov
v knjigarnah in podporo delovanju
knjigarn v letu 2010
(v nadaljevanju: JR5–KG–2010)
1. Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška
cesta 2, Ljubljana.
2. Predmet in področje javnega ciljnega
razpisa
Predmet javnega ciljnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov v knjigarnah
in podpora delovanju knjigarn.
Sofinanciranje je namenjeno izvajanju
kulturnih projektov v knjigarnah, katerih dejavnost je v javnem interesu na področju
kulture ter prispeva k promociji branja in zagotavljanju raznovrstne izvirne in prevodne
knjižne in revijalne produkcije s področja
kulture, umetnosti in znanosti v knjigarnah.
Sofinanciranje knjigarn je namenjeno naslednjima vsebinskima področjema:
I. izvajanje literarnih dogodkov in prireditev v knjigarnah
(Literarni dogodek ali prireditev je zaključena vsebinska celota/sklop, usmerjena
v promocijo zlasti slovenskih avtorjev ter
v promocijo ustvarjalnosti na področju leposlovja in znanosti.);
II. oblikovanje in promocija knjigarne kot
kulturnega središča
(Gre za izvedbo različnih dogodkov/sklopov promocije knjigarne in/ali kulture kupovanja knjig, ki so naravnani k oblikovanju in
razvoju knjigarne kot kulturnega središča ter
pripomorejo k njeni prepoznavnosti v lokalnem in/ali nacionalnem prostoru.).
3. Cilj javnega ciljnega razpisa: cilj javnega razpisa JR5–KG–2010 je promocija
avtorjev, branja in knjigarn, ter razvoj knjigarn v pomembna kulturna središča v svo-
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jem okolju, katerih dejavnost je v javnem
interesu.
V letu 2010, ko je Ljubljana svetovna
prestolnica knjige, bo posebna pozornost
namenjena spodbujanju ustvarjalnih in inovativnih kulturnih projektov v knjigarnah, ki
se uveljavljajo kot kulturna središča v svojem okolju, pri tem pa zlasti spodbujajo branje mladostnikov in odraslih ter se povezujejo z drugimi kulturnimi in izobraževalnimi
institucijami.
4. Okvirna vrednost javnega ciljnega razpisa JR5–KG–2010 in obdobje ter način za
porabo dodeljenih sredstev
Vrednost javnega ciljnega razpisa JR5–
KG–2010 za leto 2010 znaša predvidoma
170.000,00 EUR. Dodeljena proračunska
sredstva bodo morala biti porabljena v proračunskem letu 2010 oziroma v plačilnih
rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leti 2010
in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09).
JAK bo z izbranim prijaviteljem na razpisu JR5–KG–2010 sklenila pogodbo o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti.
5. Višina sofinanciranja in upravičeni
stroški
JAK bo izbranim knjigarnam na razpisu JR5–KG–2010 sofinancirala največ
70% upravičenih stroškov oziroma največ
20.000,00 EUR na knjigarno.
Med upravičene stroške za obe razpisani področji iz točke 1. tega razpisa (JR5–
KG–2010) sodijo:
Sklop A: avtorski honorarji,
Sklop B: stroški organizacije,
Sklop C: stroški promocije.
Med upravičene stroške ne sodi nakup
računalniške in druge knjigarniške opreme
ter postavitev ali posodabljanje spletne strani.
JAK kot upravičeni strošek na razpisnem področju delovanja knjigarn in izvajanju kulturnih projektov v knjigarnah priznava
150,00 EUR kot najnižji bruto avtorski honorar za posamični nastop avtorja ali moderatorja v okviru izvajanja literarnih dogodkov in
prireditev v knjigarnah.
6. Pogoji za sodelovanje na javnem ciljnem razpisu JR5–KG–2010
6.1 Splošni pogoji za sodelovanje na javnem ciljnem razpisu JR5–KG–2010
Prijavitelji na javnem ciljnem razpisu
JR5–KG–2010 morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– da v okviru svoje registracije izvajajo
knjigotrško dejavnost v Republiki Sloveniji
ali zamejstvu;
– da prijavljajo kulturne projekte oziroma
vsebine v knjigarnah, ki bodo v celoti realizirane v letu 2010;
– da ne prijavljajo istih kulturnih projektov
oziroma vsebin, s katerimi kandidirajo ali so
bili kot prijavitelji javnih kulturnih programov
že izbrani za financiranje z javnimi sredstvi
oziroma da za isti projekt in isti namen niso
pridobili sredstev iz državnega oziroma lokalnega proračuna;
– da se z istim kulturnim projektom oziroma vsebinami na javni ciljni razpis JR5–
KG–2010 prijavljajo samo enkrat;
– da za isti projekt na javni ciljni razpis
JR5–KG–2010 poda vlogo le en prijavitelj.
Dokazilo: Prijavni obrazec OBR2 – Izjave
prijavitelja KG.
6.2 Posebni pogoji za sodelovanje na
javnem ciljnem razpisu JR5–KG–2010
Prijavitelji morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1 javnega
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ciljnega razpisa JR5–KG–2010, izpolnjevati
še naslednje posebne pogoje:
– da imajo v svojem prodajnem programu zastopanih vsaj 50 slovenskih založb;
– da njihova ponudba vključuje knjižno
produkcijo s področij leposlovja in znanosti, v kateri je vsaj 250 naslovov knjig, ki
so jih sofinancirali Javna agencija za knjigo
RS, Ministrstvo za kulturo in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, oziroma
v primeru specializiranih knjigarn s področja
znanosti najmanj 100 naslovov s področja
znanosti, ki so jih sofinancirali Javna agencija za knjigo RS, Ministrstvo za kulturo in
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
RS;
– da njihova ponudba vključuje revije
s področja leposlovja in znanosti, med katerimi je najmanj 20 naslovov revij, ki so jih
sofinancirali Javna agencija za knjigo RS,
Ministrstvo za kulturo in Javna agencija za
raziskovalno dejavnost RS;
– da so leta 2009 v sodelovanju z najmanj petimi založbami izvedli najmanj deset različnih literarnih dogodkov ali literarnih
prireditev v knjigarni, med katere ne sodijo
novinarske konference ob izidu knjižnih del
in kreativne delavnice, ki niso neposredno
povezane s knjigo oziroma njenim avtorjem (v primeru prijave novo odprte knjigarne
tega pogoja ni potrebno izpolnjevati);
– da bodo leta 2010 v sodelovanju z najmanj petimi založbami izvedli najmanj deset
različnih literarnih dogodkov ali literarnih prireditev v knjigarni, med katere ne sodijo novinarske konference ob izidu knjižnih del in
kreativne delavnice, ki niso neposredno povezane s knjigo oziroma njenim avtorjem;
– da zaprošeni znesek sofinanciranja
ne presega 70% vseh upravičenih stroškov oziroma največ 20.000,00 EUR na
knjigarno, da bodo za izvedbo predlaganih
projektov zagotovili najmanj 30% delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih
virov in da bodo imeli jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo. Prijava mora
biti finančno uravnotežena, kar pomeni, da
morajo biti prihodki in odhodki enaki (prihodki = odhodki).
Dokazilo: Prijavni obrazec OBR3 – Finančna konstrukcija z izjavo KG.
7. Kriteriji za ocenjevanje

Zap.
št.
1.

2.

Razpisni kriteriji za izbor kulturnih projektov
v knjigarnah in podporo delovanju knjigarn
Kakovost in uspešnost knjigarne
– kakovost, raznovrstnost in aktualnost knjižne in revijalne
leposlovne in znanstvene produkcije v javnem interesu, ki jo
zagotavlja knjigarna;
– kakovost in uspešnost izvedbe kulturnih projektov v knjigarni
v letih 2007–2009 oziroma v primeru na novo odprte knjigarne
predstavitev koncepta nove knjigarne.
Kakovost in izvedljivost predlaganih kuturnih projektov
v knjigarni
Cilji:
– celovitost projektov in izkazovanje ciljev, ki kažejo na tesno
vpetost v lokalno okolje;
– predvideno število obiskovalcev, bralcev, udeležencev.
Vsebinska opredelitev:
– aktualnost in kakovost avtorjev, avtorskih skupin ter ostalih
izvajalcev in podizvajalcev (delež slovenskih avtorjev),
– vsebinska obrazložitev in utemeljitev,
– izvedba kvalitetnih, ustvarjalnih in inovativnih programov
literarnih prireditev in dogodkov, zlasti za mladostnike in
odrasle,
– medijski načrt.

Možno št.
točk
20

35
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3.

4.

5.

Kakovost in izvedljivost predlagane promocije knjigarne
– aktualnost, inovativnost in kakovost promocijskih
dogodkov/akcij;
– vsebinska obrazložitev in utemeljitev;
– sodelovanje ali povezovanje z drugimi kulturnimi in/ali
izobraževalnimi institucijami;
– medijski načrt.
Finančna opredelitev:
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti prijavitelja
z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi;
– glede na obseg in vsebino realno ovrednoteni in
uravnoteženi projekti v knjigarni.
Ekonomska moč prijavitelja po klasifikaciji GZS (velika – 1
točka, srednja – 3 točke, majhna družba – 5 točk).
Skupno število točk
8. Uporaba kriterijev
8.1 Uporaba kriterijev in povzetek načina
ocenjevanja
Izbrane bodo knjigarne s predlaganimi
kulturnimi projekti, ki bodo v postopku izbire
ocenjene višje.
Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju
navedeno najvišje možno število točk. Najvišje možno število prejetih točk za podporo
projektom v knjigarni je 100 točk, financirane pa so lahko tiste knjigarne s predlaganimi
projekti, ki prejmejo več kot 81 točk. Višina
odobrenih sredstev za posamezno knjigarno
je odvisna od skupne višine prejetih točk za
posamezno knjigarno (od 81 do 100 točk),
obsega in finančne zahtevnosti prijavljenih
projektov, ki jih bo izvajala knjigarna ter
sredstev, ki so namenjena razpisu.
9. Razpisni rok in način oddaje vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več knjigarn s svojimi projekti, mora prijavo za vsako posamično knjigarno poslati v svoji, ločeni kuverti in
za vsako knjigarno predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo predložiti na naslov: JAK, Tržaška cesta
2, 1000 Ljubljana, do 17. 5. 2010 oziroma
najkasneje tega dne, oddati na pošti kot
priporočeno pošiljko v zapečateni ovojnici
z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na javni ciljni razpis za izbor kulturnih
projektov v knjigarnah in podporo delovanju knjigarn v letu 2010, z oznako JR5–
KG–2010. Na hrbtni strani kuverte mora biti
obvezno navedba prijavitelja: uradni naziv
in naslov (sedež).
Hkrati mora biti vloga najkasneje tega
dne oddana po elektronski pošti: knjigarne.jakrs@jakrs.si.
Rok za zbiranje vlog prične teči na dan
objave javnega razpisa JR5–KG–2010
v Uradnem listu RS, dne 16. 4. 2010 in traja
do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog,
ki je 17. 5. 2010.
Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK
prejme, preden se izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo,
šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno
oddati osebno na naslovu JAK, vsak delavnik, med 10. in 12. uro.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega ciljnega razpisa JR5–KG–2010.
Nepravočasno oddane vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom

Št.
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o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08 in 4/10).
10. Način obravnavanja vlog in odločanje
o izboru
Vloge, prispele na javni ciljni razpis JR5–
KG–2010, bo odpirala odpiralna komisija
JAK.
Vloge neupravičenih oseb bodo izločene
iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo
– Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08
in 4/10).
JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo
formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku
petih dni dopolnijo.
Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno
nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo
vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (šesti odstavek 117. člena
v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08 in 4/10).
Prijavitelji, ki ne bodo izpolnjevali splošnih in posebnih pogojev, določenih v javnem razpisu JR5–KG–2010, bodo kot neupravičene osebe izločeni iz nadaljnje
obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo – Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10).
Pravočasne in popolne vloge ter vloge
upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo strokovni komisiji za literarne prireditve
in razvijanje bralne kulture JAK.
O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila strokovne komisije JAK za literarne
prireditve in razvijanje bralne kulture odločil direktor JAK z odločbo o sofinanciranju
kulturnih projektov v knjigarnah in podpori
delovanja knjigarn.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: JAK bo prijavitelje o izidih javnega razpisa obvestila najkasneje v dveh mesecih
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
19. 5. 2010.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa JR5–KG–2010,
– prijavni obrazec OBR1– KG,
– prijavni obrazec OBR2 – Izjave prijavitelja KG,
– prijavni obrazec OBR3 – Finančna konstrukcija z izjavo KG,
– prijavni obrazec OBR4 – Vzorec pogodbe o sofinanciranju izvajanja kulturnih
projektov v knjigarnah in podpori delovanja
knjigarn v letu 2010.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani JAK, www.jakrs.si, kjer so tudi
vsi drugi podatki, povezani z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij idr.).
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v glavni
pisarni JAK, vsak delovnik, med 10. in 12.
uro.
13. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani JAK,
www.jakrs.si, na elektronskem naslovu
gp.jakrs@jakrs.si oziroma pri strokovni svetovalki JAK, vsak delavnik, med 10. in 12.

Stran

828 /

Št.

31 / 16. 4. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

uro, Tjaša Urankar, tel. 01/369-58-25, tjasa.urankar@jakrs.si.
Javna agencija za knjigo Republike
Slovenije
Št. 6130-252/2010

Ob-2604/10

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08 in 4/10), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09)
ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 19/09) objavlja
javni ciljni razpis
za izbor kulturnih projektov »Rastem
s knjigo OŠ 2010 – izvirno slovensko
mladinsko leposlovno delo vsakemu
sedmošolcu«
(v nadaljevanju: JR6–RSK OŠ–2010)
1. Naziv in sedež naročnika: Javna
agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa in razpisno
področje
Predmet javnega razpisa JR6–RSK
OŠ–2010 je podpora vrhunskim ustvarjalcem s področja izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja ter dvigovanje zavesti
o pomenu branja med mladimi.
Razpis je namenjen sofinanciranju kulturnega projekta izvirnega slovenskega
mladinskega leposlovja.
3. Cilji javnega razpisa
JAK bo podpirala kulturne projekte
v okviru projektnega razpisa 6 (JR6–RSK
OŠ–2010) v skladu z naslednjimi cilji:
– spodbuditi dostopnost raznovrstnega,
kakovostnega in izvirnega slovenskega
mladinskega leposlovja,
– promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,
– spodbuditi motivacijo za branje pri šolarjih in njihovo obiskovanje splošnih knjižnic,
– spodbuditi izvirno ustvarjalnost na področju mladinskega leposlovja,
– motivirati založnike k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v svoje
založniške programe za mladino,
– povečati delež izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.
4. Okvirna vrednost javnega razpisa in
obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Vrednost vseh razpoložljivih sredstev,
namenjenih za predmet javnega razpisa
JR6–RSK OŠ–2010 znaša predvidoma
52.000,00 € za predvidoma eno izbrano
izvirno slovensko mladinsko leposlovno
delo in predvidoma 23.000 odkupljenih izvodov.
JAK bo pri odkupu knjige izbranemu
prijavitelju kulturnega projekta v okviru odobrenih sredstev za izbrano knjigo dodelila
tudi namenska sredstva za avtorski honorar avtorju/avtorjem (pisec in morebitni
ilustrator) ob dotisu izbranega dela, in sicer
v skupni višini predvidoma 6.000,00 € bruto
na izbrano knjigo.
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2010
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa

Zakon o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list
RS, št. 99/09). JAK bo z izbranim prijaviteljem kulturnega projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju v okviru proračunskih
možnosti.
5. Višina sofinanciranja in upravičeni
stroški
Višina sofinanciranja
JAK bo izbranemu prijavitelju v okviru
odobrenih sredstev namenila sredstva za
odkup 23.000 izvodov enega naslova izbranega izvirnega slovenskega mladinskega
leposlovnega dela ter namenska sredstva
za avtorski honorar avtorju/avtorjem (pisec
in morebitni ilustrator) ob dotisu izbranega
dela.
Upravičeni stroški:
Med upravičene stroške sodijo stroški,
odobreni s strani JAK, ki so neposredno
povezani z izvedbo kulturnega projekta
»Rastem s knjigo OŠ 2010«, in sicer:
– avtorski honorar(ji),
– stroški tiska,
– morebitni stroški organizacije ali promocije projekta »Rastem s knjigo OŠ 2010«
v skladu z dogovorom oziroma morebitnim
naročilom JAK.
6. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu JR6–RSK OŠ–2010
6.1. Splošni pogoji za sodelovanje na
javnem razpisu JR6–RSK OŠ–2010
Prijavitelji na javnem razpisu JR6–RSK
OŠ–2010 morajo izpolnjevati naslednji
splošni pogoj:
– da so registrirani za opravljanje založniške dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58) na
področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu.
Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Izjave RSK OŠ;
5.2. Posebni pogoji za sodelovanje na
javnem razpisu JR6–RSK OŠ–2010
Prijavitelji na javnem razpisu JR6–RSK
OŠ–2010 morajo poleg splošnega pogoja,
ki ga določa besedilo točke 6.1. javnega
razpisa JR6–RSK OŠ–2010, izpolnjevati še
naslednje posebne pogoje:
– da kandidirajo z izvirnim slovenskim
leposlovnim mladinskim delom, katerega
pisec je sodobni slovenski ustvarjalec in je
bilo prvič izdano v obdobju 2007–2010. V ta
sklop se lahko izjemoma štejejo tudi ponatisi izvirnih slovenskih mladinskih leposlovnih del slovenskih piscev, ki so ponatisnjeni
v tem obdobju, posodobljeni in primerni starostni stopnji sedmošolcev;
– da zagotavljajo odkupno ceno izvoda
knjige pri nakladi 23.000 izvodov do največ
2,00 €;
– da so se pripravljeni pogajati o odkupni ceni knjige, ki bo predlagana v izbor
kulturnih projektov.
Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Izjave RSK OŠ;
– da za isti kulturni projekt na javni razpis JR6–RSK OŠ–2010 poda vlogo le en
prijavitelj;
Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Izjave RSK OŠ;
– da posamezni predlagatelj sodeluje
z največ štirimi izdanimi naslovi izvirnih slovenskih mladinskih leposlovnih del oziroma
njihovimi ponatisi. Vsak naslov mora biti
oddan kot samostojna vloga.
7. Kriteriji za ocenjevanje vlog

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Razpisni kriteriji

Št.
Možno
št. točk

Kakovost, uspešnost, primernost in izvedljivost predlaganega projekta
literarna kakovost in izvirnost literarnega besedila

40

reference knjige (odmevnost v strokovni in širši javnosti: kritike, nagrade in
druge reference)

10

reference in prepoznavnost pisca/piscev na področju mladinskega
leposlovja (nagrade, odmevi v strokovni in širši javnosti ipd.)

10

jezikovna odličnost (bogato jezikovno izražanje in lektorska neoporečnost)

10

primernost predlaganega knjižnega dela razvojni stopnji sedmošolcev

10

kakovost tehnične izvedbe (oblikovanje, kakovost tiska, papirja in vezave)
in kakovost uredniškega dela

10

predvidena promocija knjige v zvezi s projektom »Rastem s knjigo OŠ
2010«

5

prednost novejših izdaj (2010, 2009 – 5 točk; 2008, 2007 – 3 točke; ponatisi
(2007–2010 – 1 točka)
Skupno število točk

5
100

8. Uporaba kriterijev in povzetek načina
ocenjevanja
Strokovna komisija JAK za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture bo pregledala izpolnjevanje kriterijev kakovosti,
uspešnosti, primernosti in izvedljivosti predlaganega projekta ter na tej osnovi v odkup
predlagala eno delo.
Kriteriji javnega razpisa JR6–RSK
OŠ–2010 so ovrednoteni s točkami. Na javnem razpisu JR6–RSK OŠ–2010 bo izbrana
knjiga predlagatelja, ki bo v postopku izbire
ocenjena najvišje, vendar mora glede na
kriterije doseči vsaj 90 točk. Najvišje število
prejetih točk za vsako posamezno knjigo je
100 točk.
9. Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa JR6–
RSK OŠ–2010 obsega:
– besedilo javnega razpisa JR6–RSK
OŠ–2010,
– prijavni obrazec OBR1 – RSK OŠ,
– prijavni obrazec OBR2 – Izjave RSK
OŠ,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju kulturnega projekta »Rastem s knjigo OŠ 2010«
OBR4 – Pogodba RSK OŠ.
Dokumentacija javnega razpisa JR6–
RSK OŠ–2010 je na voljo na spletni strani
JAK, www.jakrs.si. Dokumentacijo javnega
razpisa JR6–RSK OŠ–2010 lahko zainteresirani v roku javnega razpisa dvignejo
v glavni pisarni JAK, vsak delovnik, med
10. in 12. uro.
Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo razpisno dokumentacijo:
– prijavni obrazec OBR1 – RSK OŠ,
– prijavni obrazec OBR2 – Izjave RSK
OŠ,
– parafiran vzorec pogodbe OBR4 – pogodba RSK OŠ.
10. Razpisni rok in način oddaje vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj, ki kandidira z več vlogami v okviru javnega razpisa JR6–RSK
OŠ–2010, mora vsako vlogo poslati v svoji,
ločeni kuverti.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo predložiti na naslov: Javna agencija za
knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta
2, 1000 Ljubljana, do 17. 5. 2010 oziroma najkasneje tega dne oddati na pošti kot
priporočeno pošiljko, v zapečateni ovojnici,
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z obveznim izpisom na prednji strani: Ne
odpiraj – Vloga za javni razpis JR6–RSK
OŠ–2010.
Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno navedba prijavitelja: uradni naziv in
naslov (sedež).
Hkrati mora biti vloga najkasneje tega
dne oddana po elektronski pošti na naslov:
rsk.os@jakrs.si.
Za ustrezno oddano se šteje vloga, ki je
vložena v pisni in elektronski obliki.
Rok za zbiranje vlog prične teči na dan
objave javnega razpisa JR6–RSK OŠ–2010
v Uradnem listu RS, dne 16. 4. 2010, in traja
do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog,
ki je 17. 5. 2010.
Vloga je vložena pravočasno, če jo JAK
prejme, preden se izteče rok za oddajo vloge. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti,
se za dan, ko JAK prejme vlogo, šteje dan
oddaje na pošto. Vlogo je možno oddati
osebno na naslovu JAK, vsak delavnik, med
10. in 12. uro.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR6–RSK OŠ–2010.
Nepravočasno oddane vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom
o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08 in 4/10).
Prijavitelji, ki ne bodo izpolnjevali splošnih in posebnih pogojev, določenih v javnem razpisu JR6–RSK OŠ–2010, bodo kot
neupravičene osebe izločeni iz nadaljnje
obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo – Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10).
11. Način obravnavanja vlog in odločanje
o izboru
Vloge, prispele na javni razpis JR6–RSK
OŠ–2010, bo odpirala odpiralna komisija
JAK.
Vloge neupravičenih oseb bodo izločene
iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo
– Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08
in 4/10).
JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo
formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku
petih dni dopolnijo.
Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno
nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo
vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (šesti odstavek 117. člena
v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo – Uradni list RS, št. 77/2007 – UPB1,
56/08 in 4/10).
Pravočasne in popolne vloge ter vloge
upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo strokovni komisiji za literarne prireditve
in razvijanje bralne kulture JAK.
O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila strokovne komisije JAK za literarne
prireditve in razvijanje bralne kulture odločil
direktor JAK z odločbo o sofinanciranju posameznega kulturnega projekta poklicnega
usposabljanja na področju knjige.
12. Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo na spletni strani JAK, www.jakrs.si, na elektronskem naslovu gp.jakrs@jakrs.si oziroma
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pri strokovni svetovalki JAK, vsak delavnik, med 10. in 12. uro: Tjaša Urankar, tel.
01/369-58-25, tjasa.urankar@jakrs.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: JAK bo prijavitelje o izidih javnega razpisa obvestila najkasneje v dveh mesecih
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
20. 5. 2010.
Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije
Št. 430-37/2010-1
Ob-2738/10
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), Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje delovanja
v mednarodnih znanstvenih združenjih
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
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih
združenjih v letu 2010, in sicer za:
– B1: članarine slovenskih znanstvenih
združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih,
– B2: udeležbo slovenskih znanstvenikov oziroma strokovnjakov, izvoljenih za
predsednike, podpredsednike, generalne
sekretarje ali člane vodstvenih organov
mednarodnih znanstvenih združenj, na zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih
znanstvenih združenj,
– B3: nadomestila za strokovna opravila
v zvezi z opravljanjem funkcije predsednikov in generalnih sekretarjev mednarodnih
znanstvenih združenj.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– za B1: slovenska znanstvena združenja;
– za B2 in B3: slovenska znanstvena
združenja ali raziskovalne organizacije oziroma zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne
dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, 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 ali sofinancirane
projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte na
področju raziskav in tehnološkega razvoja.
4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je, da raziskovalci z delovanjem v okviru znanstvenih združenj v svetu pridobivajo
nova znanja in spoznanja, ki jih lahko prenesejo v javno korist in gospodarsko izrabo
za povečanje družbene blaginje.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– za B1: članstvo slovenskega znanstvenega združenja v mednarodnem znan-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
stvenem združenju; agencija ne sofinancira
članarin sekcijam slovenskih znanstvenih
združenj, gospodarskim družbam, zavodom
oziroma drugim javnim pravnim osebam in
posameznikom;
– za B2 in B3: funkcija slovenskega
znanstvenika oziroma strokovnjaka v mednarodnem znanstvenem združenju, kot je
navedena v točki 2 tega razpisa pod B2
oziroma B3.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Agencija bo sofinancirala upravičene
stroške vsem prijaviteljem, ki izpolnjujejo
razpisne pogoje, do skupne višine sredstev
iz tega javnega razpisa (točka 7). Kolikor bi
obseg vseh upravičenih stroškov presegel
razpoložljiva sredstva, bo znesek sofinanciranja prijaviteljem proporcionalno znižan
glede na razpoložljiva sredstva.
Strokovna komisija pripravi predlog sklepa o izboru vlog za sofinanciranje, ki ga
direktor predloži Upravnemu odboru. Sklep
o izboru prijav za sofinanciranje sprejme
Upravni odbor agencije.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje delovanja slovenskih znanstvenih združenj v svetu
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v letu 2010 znaša okvirno
208.000 EUR.
Agencija bo sofinancirala:
B1: članarino slovenskih znanstvenih
združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2010 v višini od 200,00 EUR do
800,00 EUR letno.
B2: udeležbe slovenskih znanstvenikov
in strokovnjakov, izvoljenih za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje
ali člane vodstvenih organov mednarodnih
znanstvenih združenj, na največ treh zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih
znanstvenih združenj, v višini mednarodnih
prevoznih stroškov po najbolj ekonomični tarifi ter dnevnic, kot jih določa veljavna
Uredba o povračilu stroškov za službena
potovanja v tujino.
B3: nadomestila za strokovna opravila
v zvezi z opravljanjem funkcije predsednikov in generalnih sekretarjev mednarodnih
znanstvenih združenj največ do 900,00 EUR
letno.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januarja 2010 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 delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih 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 glavno pisarno agencije do 3. 6. 2010,
najkasneje do 12. ure. Kot pravočasne se
štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po
pošti iz Slovenije do 3. 6. 2010, najkasneje
do 12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava za
eno znanstveno združenje oziroma enega
funkcionarja.
Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec B1 (ARRS-MS-MZ-04-1/2010), B2
(ARRS-MS-MZ-04-2/2010) ali B3 (ARRSMS-MZ-04-3/2010), kateremu je potrebno
obvezno priložiti naslednje priloge:

– za B1:
– kopijo računa mednarodnega znanstvenega združenja za članarino za leto
2010;
– za B2:
– vabilo na zasedanje,
– dokazilo o funkciji v mednarodnem
znanstvenem združenju,
– predračun stroškov;
– za B3:
– dokazilo o funkciji v mednarodnem
znanstvenem združenju,
– predračun stroškov.
Obrazci (brez zahtevanih prilog) morajo
najkasneje 3. 6. 2010 do 12. ure prispeti
tudi po elektronski pošti na naslov: razpiszdruzenja10@arrs.si (zaradi avtomatičnega
procesiranja podatkov iz obrazca so zaželjeni obrazci v wordovem formatu). Elektronske prijave (obrazci) morajo biti vsebinsko
popolnoma enake kot pisne, pri čemer je
za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in jih bo z dopisom vrnila
prijavitelju.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo predvidoma 7. 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 30. 7. 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. 430-36/2010-42
Ob-2739/10
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 9. člena Pravilnika o postopku (so)financiranja in
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/09) v zvezi z 12.
in 14. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06
– uradno prečiščeno besedilo in 61/06 –
ZDru-1/112/07) in Pravilnikom o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS,
št. 3/09), na podlagi Usmeritev Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za
pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Konkurenčnost
Slovenije« (430-112/2009 z dne 9. 11. 2009)
in soglasij vseh udeležencev javnega razpisa objavlja
javni razpis
za izbiro raziskovalnih projektov
Ciljnega raziskovalnega programa
»Konkurenčnost Slovenije 2006–2013«
v letu 2010
I. Naziv in naslov udeležencev javnega
razpisa:
– Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska 30, 1000
Ljubljana in
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– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Kotnikova ulica 38, 1000
Ljubljana,
– Ministrstvo za finance, Župančičeva
ulica 3, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova
ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljub
ljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica
5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1000 Ljubljana,
– Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko,
Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana,
– Služba Vlade Republike Slovenije za
razvoj in evropske zadeve, Gregorčičeva
ulica 25–25a, 1000 Ljubljana,
– Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Gregorčičeva
27, 1000 Ljubljana,
– Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, Gregorčičeva 25, 1000 Ljub
ljana,
– Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Komenskega 11, 1000 Ljubljana,
– Statistični urad RS, Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana.
II. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2006–2013« v letu 2010 (v nadaljevanju: Javni razpis »CRP KS 2010«) je izbor
raziskovalnih projektov, ki bodo podpora
vladi in drugim relevantnim akterjem za odločanje pri pripravi, sprejemanju in izvajanju
razvojnih politik javnega interesa ter spremljanju in nadziranju njihovega izvajanja.
Razpis temelji na Strategiji razvoja Slovenije (SRS), ki je krovna nacionalna razvojna strategija in predstavlja okvir za določitev
vsebinskih prioritet Javnega razpisa »CRP
KS 2010«, ter drugih dokumentih razvojnega načrtovanja.
Predmet razpisa je določen s prioritetnimi vsebinami udeležencev razpisa v okviru
petih težišč CRP KS, ki ustrezajo petim razvojnim prioritetam SRS, in sicer:
Težišče 1: Konkurenčno gospodarstvo
in hitrejša rast
Težišče 2: Učinkovita uporaba znanja za
gospodarski razvoj in kakovostna delovna
mesta
Težišče 3: Učinkovita in cenejša država
Težišče 4: Moderna socialna država in
večja zaposlenost
Težišče 5: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja.
Razpisani tematski sklopi, katerih pokritost je odvisna od predlogov in proračunskih
zmožnosti udeležencev, predstavljajo vsebinski okvir za razpisane teme, ki pokrivajo
skupne vsebine in skupne cilje v okviru po-

Cilji:
– oblikovanje različnih scenarijev povišanja dajatev na rabo energije (kot so trošarine
in CO2 taksa) in na drugi strani zmanjševanje drugih dajatev ter usmerjanje prihodkov
iz ETS emisijskega trgovanja;
– makroekonomski učinki različnih scenarijev (vpliv na gospodarsko rast, zaposlenost, inflacijo, konkurenčnost) in okoljski
učinki (vpliv na zmanjševanje emisij in energetske intenzivnosti);
– z analizo različnih scenarijev in njihovih makroekonomskih učinkov indentificirati
najučinkovitejšo kombinacijo politik za doseganje ciljev na področju zmanjševanja emisij
toplogrednih plinov.
Št. teme: 1.1.5.
Naslov teme: Ocena obsega sive ekonomije in ukrepi za njeno zmanjšanje
Cilji:
– oblikovati in predstaviti uporabo ene ali
dveh uveljavljenih metod za ocenjevanje obsega sive ekonomije in jo aplicirati na Slovenijo (opis uporabljenih podatkov in njegovih
virov, način izračuna obsega itd.), s čimer se
zagotovi ponovljivost ocene,
– oceniti obseg sive ekonomije v Sloveniji s pomočjo ene ali dveh metod ocenjevanja
sive ekonomije v 2009 in 2010,
– oblikovati predloge za konkretne ukrepe za zmanjševanje sive ekonomije.
Št. teme: 1.1.6.
Naslov teme: Učinkovitost vladnih protikriznih ukrepov na strani ponudbe
Cilji:
– oceniti, kako posamezni ukrepi vplivajo
na prodajo, izvoz, zaposlenost, likvidnost in
solventnost podjetij, prejemnikov ukrepov,
– ugotoviti, kateri ukrepi dajejo (so dali)
ustrezne učinke in kateri ne, ter raziskati
vzroke za njihovo (ne)učinkovitost,
– ugotoviti, kakšni ukrepi bi bili še potrebni, glede na ugotovitve (ki izhajajo iz druge
alinee), razpoložljive proizvodne potenciale
in njihovo stopnjo izkoriščenosti ter glede na
razvojno perspektivnost.
Št. teme: 1.1.7.
Naslov teme: Vrednote v odnosu do
družbenega razvoja
Cilji:
– ugotoviti, kje je Slovenija v »vrednotnem zemljevidu« sveta, katere vrednote
podpirajo in katere zavirajo razvoj demokratične kulture in (političnega) odločanja;
– ugotoviti prioritete, ki jih imajo različne
družbene skupine v zvezi z razvojem, ter
vrednotne orientacije, ki so posredno in neposredno povezane z razvojem;
– oblikovati osnove strokovnim in političnim akterjem razvoja za orientacijo razvojnih
odločitev.
Tematski sklop 1.2. Poslovno okolje za
podjetništvo in konkurenčnost
Št. teme: 1.2.1.
Naslov teme: Izhodišča in predlogi sprememb za izboljšavo izvrševanja določb Zakona o gospodarskih družbah
Cilji:
– izboljšati praktičen vidik izvrševanja
korporacijskih pravic deležnikov v gospodarskih družbah in s tem prispevati k boljšemu delovanju sistema korporacijskega
upravljanja;
– izvedba nalog v okviru cilja;
– priprava pregleda mednarodnih kazenskih določb v korporacijski, kazenski in
procesni zakonodaji ter analize učinkovitosti/slabosti posameznih sistemov;

sameznega težišča CRP, in imajo skupen
naslov v okviru posameznih težišč CRP,
sledijo osnovnim ciljem SRS in razvojnim
politikam in programom v okviru programsko
usmerjenega proračuna.
Razpisani tematski sklopi in teme
Težišče 1: Konkurenčno gospodarstvo
in hitrejša rast
Tematski sklop 1.1. Ekonomska in fiskalna politika
Št. teme: 1.1.1.
Naslov teme: Izgradnja simulacijskega modela za davek od dohodkov pravnih
oseb
Cilji:
Projekt se navezuje na potrebo po vzpostavitvi celovitega modela za ocenjevanje
učinkov davčnih vzpodbud in investicijskih
vlaganj v slovenskem gospodarstvu, ki bo
temeljil na obstoječih empiričnih podatkih
slovenskih podjetij. Cilj je poiskati odgovor
na vprašanje, ali davčne vzpodbude vplivajo na raven investiranja slovenskih podjetij
in če, kakšen je ta vpliv. V raziskovalnem
projektu naj bi se obdelal tudi učinek polne ukinitve splošne investicijske olajšave in
prehod na olajšavo za R&R, vključno z regijsko olajšavo za R&R.
Št. teme: 1.1.2.
Naslov teme: Vloga trgovine z živili v razvoju slovenskega kmetijstva in živilstva ter
formiranje cen hrane
Cilji:
– opredeliti temeljne značilnosti razvoja
slovenske trgovine z živili po vstopu Slovenije v EU in jih primerjati z značilnostmi
v razvitih članicah EU,
– ugotoviti stopnjo povezanosti in soodvisnosti trgovine, živilsko predelovalne
industrije in pridelave osnovnih kmetijskih
proizvodov (tržni, ekonomski in pravni vidik)
z analizo ključnih dejavnikov,
– proučiti cenovne relacije med kmetijskimi pridelovalci, predelovalci in trgovino,
– opredeliti možnosti vertikalnega organiziranja,
– opredeliti usmeritve in ukrepe za vzpostavljanje dolgoročnih in uravnoteženih poslovnih odnosov znotraj prehranske verige
s poudarkom na trgovini,
– predlagati ukrepe za izboljšanje cenovne konkurenčnosti slovenskih kmetijskih in
živilskih proizvodov.
Št. teme: 1.1.3.
Naslov teme: Optimizacija kakovosti podatkov in resursov v uradnih anketah
Cilji:
– raziskati, katera kombinacija načinov
kontaktiranja in kateri način anketiranja sta
najbolj optimalna;
– ugotoviti, ali je potrebno za različne
vzorčne enote znotraj posamezne ankete
uporabiti različne kombinacije načinov kontaktiranja in anketiranja, ter raziskati, kako
določiti optimalno kombinacijo;
– raziskati, kako lahko informacije o izpolnjevanju vprašalnika pripomorejo k izboljšanju urejanja podatkov in kaj informacije,
pridobljene v procesu urejanja podatkov,
povedo o izpolnjevanju vprašalnika in merskih napakah;
– ugotoviti, ali je potrebno za različne
vzorčne enote znotraj posamezne ankete
uporabiti različne pristope k urejanju podatkov, ter raziskati, kako določiti optimalno
kombinacijo.
Št. teme: 1.1.4.
Naslov teme: Makroekonomski učinki zelene davčne reforme
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– izdelava primerjalnega pregleda določb
Zakona o gospodarskih družbah z vidika kazenskih sankcij ter oblikovanje predlogov
za njihovo dopolnitev oziroma morebitno
dopolnitev določb v okviru Kazenskega zakonika;
– oblikovanje predlogov procesnih izboljšav v gospodarskih sodnih postopkih;
– oblikovanje predloga ločitve kazenskih
določb glede na velikost gospodarske družbe.
Št. teme: 1.2.2.
Naslov teme: Raziskava možnosti za
vzpostavitev Tehnološko-razvojnega centra
»Japonski hub« v Sloveniji za tehnološki
področji napredne energetske tehnologije
in tehnologije vodenja procesov
Cilji:
– izdelava variante koncepta povezovanja raziskav, razvoja in aplikacij za tehnologije na specifičnem področju vodenja procesov in za napredne energetske tehnologije,
– razdelan koncept povezovanja tehnologij vodenja procesov in naprednih energetskih tehnologij,
– opredeljene pravne oblike, organizacijske strukture in poslovni modeli centra,
– formiran začetni krog in konzorcij partnerjev na slovenski in na japonski strani,
opredeljeni globalni poslovni cilj in specifični
poslovni cilji za posamezna področja,
– izdelan načrt financiranja obratovanja
in projektov centra ter konceptualni poslovni
in pred investicijski program centra.
Tematski sklop 1.3. Rast in razvoj podjetij
Št. teme: 1.3.1.
Naslov teme: Analiza dejavnikov tujih
neposrednih vhodnih investicij v Slovenijo in slovenskih izhodnih investicij s ciljem
identificiranja možnih ukrepov za njihovo
pospeševanje
Cilji:
– analiza regulatorno – političnih dejavnikov in poslovnega okolja v najširšem smislu
za vhodne tuje investicije v Slovenijo ter za
slovenske izhodne investicije;
– identifikacija možnosti in usmeritev ekonomske politike za pospeševanje vhodnih in
izhodnih neposrednih tujih investicij.
Št. teme: 1.3.2.
Naslov teme: Analiza možnosti celovitega prestrukturiranja lesno predelovalne
industrije
Cilji:
Analiza deležnikov v celotni verigi od
gozda do produkta ter njihove spodobnosti
in zmožnosti za celovito prestrukturiranje.
Analiza mora zajeti vse možnosti za večje
izkoriščanje domačega lesa kot naravnega vira ter s tem zajeti tudi okoljske vidike
in možen prispevek k doseganju okoljskih
ciljev na nacionalni ravni, kot tudi ciljev k v
okviru prispevka k večji in učinovitejši rabi
obnovljivih virov energije. Ključen del projekta naj bo osredotočen na nabor aktivnosti in
mehanizmov ter vloge posameznih deležnikov – gozdarji, industrija, znanost, energetika, ministrstva in drugi, v prestrukturiranju
lesno predelovalne industrije.
Št. teme: 1.3.3.
Naslov teme: Analiza upravljavcev naprav, od leta 2013 vključenih v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih
plinov (ETS), z vidika ogroženosti njihove
konkurenčnosti ter stanja tehnologij glede
na postavljena merila – benchmark
Cilji:
Potrebno je izdelati analizo položaja upravljavcev naprav iz sektorjev: pro

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
izvodnja toplote, cementa, stekla, papirja,
apna, aluminija, opeke, mineralne volne,
jekla in kemične industrije; ki bodo od leta
2013 vključeni v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov z vidika:
– pričakovanih količin brezplačnih pravic
do emisije z toplogrednimi plini (EU scenarij
-20% in -30%);
– odstopanj od referenčnih vrednosti
upravljavcev naprav (kriteriji najboljših razpoložljivih tehnologij);
– deleža stroška nakupa potrebnih pravic do emisije toplogrednih plinov glede na
referenčne vrednosti (EU scenarij -20% in
-30%);
– vpliva na njihovo konkurenčnost in morebitno gospodarsko ogroženost zaradi stroška nakupa pravic do emisije toplogrednih
plinov (EU scenarij -20% in -30%);
– vpliva možnosti izključitve posameznih
upravljavcev naprav na njihovo konkurenčnost in na količino emisijskih kuponov ki jih
bo RS podelila na avkciji.
Št. teme: 1.3.4.
Naslov teme: Evalvacija izvajanja politike podjetništva in konkurenčnosti v obdobju
2004–2009 s predlogi novih ukrepov in kazalnikov ter sprememb obstoječih ukrepov
in kazalnikov
Cilji:
– pridobitev poglobljenih podatkov
o učinkih dodeljenih državnih in de minimis
pomoči,
– primerjava zastavljenih ciljev in doseženih rezultatov,
– primerjava poslovne uspešnosti (prihodki, bruto dodana vrednost na zaposlenega ...) prejemnikov sredstev s primerljivimi
podjetji (po starosti, po dejavnosti ipd.),
– zbrati ukrepe in njihove cilje, ki jih dodeljujejo različne institucije za pospeševanje
konkurenčnosti slovenskega gospodarstva
z različnimi instrumenti (javnofinančni izdatki, davčni viri, posojila, državna poroštva),
– evalvirati rezultate pospeševanja podjetništva in konkurenčnosti po posameznih
ukrepih in po prejemnikih,
– oblikovati predlog celovitih ukrepov za
pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti ter načinov merjenja njihove učinkovitosti,
– vzpostavitev modela kazalnikov za
spremljanje ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti.
Št. teme: 1.3.5.
Naslov teme: Spremljanje globalnega
podjetništva in stanja slovenskega podjetništva
Cilji:
– raziskava spremljanja globalnega podjetništva z anketo podjetij z reprezentativnim vzorcem (primarni podatki) z različnih
vidikov (raziskav odraslega prebivalstva,
osebni intervjuji in vprašalnik za nacionalne izvedence s področja podjetništva), kar
naj bo kombinirano s sekundarnimi podatki
(uveljavljeni mednarodni viri standardiziranih podatkov);
– raziskava o pomenu in stanju podjetništva v Sloveniji in njegova primerjava
z evropskim in svetovnim, s komentarjem
temeljnih ugotovitev analiz. Raziskava naj
temelji na uradnih statističnih podatkih in
njihovi obdelavi ter na primarnem zbiranju
podatkov. Rezultati raziskave morajo biti
vključeni v uveljavljene mednarodne raziskave ter predstavljeni v obliki treh letnih
publikacij.

Št. teme: 1.3.6.
Naslov teme: Proučevanje sinergijskih
učinkov povezovanja ribištva in turizma
Cilji:
– analiza stanja ribištva in turizma,
– povezava tradicionalne dejavnosti ribištva s turistično ponudbo,
– razvoj ribiškega turizma,
– razvoj novih izdelkov in storitev,
– višja dodana vrednost proizvodom ali
storitvam,
– predlogi za vzpostavitev sodobne infrastrukture in storitev za povezavo aktivnosti
na kopnem in na morju,
– predlogi ribiške ponudbe v turistične
namene,
– ohranjanje in spodbujanje tradicionalne
obrti ribištva.
Št. teme: 1.3.7.
Naslov teme: Potenciali dopolnilnih dejavnosti in podjetništva na podeželju
Cilji:
– sistemska analiza potencialov razvoja
podjetništva na podeželju v RS,
– možnosti razvijanja podjetniških dejavnosti na podeželju s poudarkom razvoja
le-teh na kmetijah,
– oblikovanje modelnih scenarijev pri izračunih dohodka na kmetijah z dopolnilno
oziroma obrtno dejavnostjo (razvoj tehnološko-ekonomskih modulov za analizo finančnega rezultata dopolnilnih dejavnosti za posamezno vrsto dopolnilne oziroma obrtne
dejavnosti, modeliranje, tolmačenje ključnih
finančnih kazalnikov za izbrane podjetniške
scenarije, oblikovanje ključnih kriterijev glede odločanja za posamezno vrsto dopolnilne oziroma obrtne dejavnosti).
Težišče 2: Učinkovita uporaba znanja za
gospodarski razvoj in kakovostna delovna
mesta
Tematski sklop 2.1. Znanstveno-raziskovalna dejavnost in visoko šolstvo
Št. teme: 2.1.1.
Naslov teme: Uporaba informacijskih sistemov za povečanje učinkovitosti razvojnoraziskovalnega dela s poudarkom na znanstveno-raziskovalni dejavnosti
Cilji:
Analiza ukrepov in priprava rešitev za
povečanje učinkovitosti in družbene relevantnosti znanstveno-raziskovalne dejavnosti:
– evalvacijski postopki ARRS,
– uporabnost informacijskih sistemov kot
pripomoček poslovnemu sektorju pri iskanju partnerjev iz znanstveno-raziskovalne
dejavnosti.
Št. teme: 2.1.2.
Naslov teme: Analiza implementacije bolonjskega procesa v Sloveniji
Cilji:
Primerjava predbolonjskih in pobolonjskih študijskih programov po strukturi in vsebini (med drugim: oblike in način izvajanja
programa, pogoji za napredovanje in prehodi med letniki in stopnjami, upoštevanje
priznavanja predhodno pridobljenih znanj
in usposobljenosti, definiranje učnih dosežkov, upoštevanje interdisciplinarnosti in multidisciplinarnosti pri oblikovanju programa,
vpliv spremembe programov na kadrovsko
strukturo, profil diplomanta in razlike v kompetencah).
Št. teme: 2.1.3.
Naslov teme: Strokovne podlage za
vzpostavitev sistema odprtega dostopa
do podatkov iz javno financiranih raziskav
v Sloveniji
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Cilji:
Izdelava scenarijev kadrovskih, organizacijskih, tehnoloških in drugih pogojev za
doseganje mednarodnih standardov kakovosti na tem področju.
Št. teme: 2.1.4.
Naslov teme: Analiza izvajanja Resolucije Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa za obdobje 2006–2010
Cilji:
– evalvacija rezultatov in učinkov implementacije vizije, ciljev, načel in nalog Resolucije Nacionalnega raziskovalnega in
razvojnega programa iz vidika večje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva,
– izdelava strateških razvojnih področij in
nacionalnih prioritet za financiranje raziskovalne in razvojne dejavnosti v okviru novega
Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega
programa.
Tematski sklop 2.2. Tehnologija in informacijska družba
Št. teme: 2.2.1.
Naslov teme: Vseživljenjsko e-izobraževanje na področju ekološkega kmetijstva
Cilji:
– strokovna presoja že razvitih modulov,
nadgradnja in posodobitev modulov ter prilagoditev razmeram slovenskega ekološkega kmetijstva po posameznih panogah,
– razvoj novih modulov in dopolnitev obstoječih vsebin modulov v e-obliki namenjeni vseživljenjskemu izobraževanju (npr.
ekološko semenarstvo, pridelava in predelava zelišč …),
– razvoj in dopolnitev protokolov praktičnega usposabljanja za specifične potrebe
ciljnih skupin (npr. pridobitev licence svetovalca na področju ekološkega kmetijstva),
– evalvacija modulov, korekcija in akreditacija modulov kot e-obliko vseživljenjskega
izobraževanja,
– razvoj in vzpostavitev prostodostopnega spletnega portala in učnega modula (neformalna oblika e-učenja) iz vsebin ekološke
pridelave ter predelave za širšo javnost.
Št. teme: 2.2.2.
Naslov teme: Stanje oblikovanja, s poudarkom na industrijskem oblikovanju, kot
dela kreativnih industrij in primeri dobre prakse v svetu kot podlaga za krepitev te dejavnosti v Sloveniji
Cilji:
– vloga industrijskega oblikovanja kot sestavnega dela kreativnih industrij,
– predstavitev stanja industrijskega oblikovanja kot dela kreativnih industrij v Sloveniji,
– predlog konkretnih rešitev za kratkoročno in dolgoročno ugoden razvoj industrijskega oblikovanja (ter kratko tudi ostalih
kreativnih industrij) s poudarkom na konkretnih ukrepih in ob upoštevanju pravil državnih pomoči za raziskave, razvoj ter inovacije
ter nujnih merljivih ekonomskih učinkov.
Št. teme: 2.2.3.
Naslov teme: E-znanje in e-veščine
Cilji:
– definirati učinkovit življenjski cikel posameznih aktivnosti v fazi pridobivanja, uvajanja/širjenja, uporabe in celotnega vzdrževanja ustreznega nivoja e-znanja in e-veščin
v Sloveniji,
– postavitev modela potrebnih aktivnosti in dejavnosti, ki bi zagotovile ustrezno
uvajanje IKT v družbo in zagotavljale oziroma ohranjale potrebni nivo e-znanja in
e-veščin, ob upoštevanju dinamike spremi-

Cilji:
– preučiti vlogo navedenih dejavnikov
(družbenega kapitala, kulturnega kapitala in
šolske klime) na učno uspešnost,
– analizirati njihovo vlogo pri napovedovanju učne uspešnosti otrok in mladostnikov,
– analizirati dejavnike, ki vplivajo na izbiro ter analiza ocene učinkovitosti posameznih oblik diferenciacije in individualizacije
glede na kognitivne in konativne kriterije,
– analizirati vlogo in pomen standardov
znanja ter analiza prognostične veljavnosti
internih ocen in dosežkov znanja na eksternih preizkusih znanja.
Št. teme: 2.3.3.
Naslov teme: Odnos do znanja v družbi
znanja – družbeno-politični, socio-ekonomski, vzgojno-izobraževalni, motivacijski in
kognitivni dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje pomena znanja pri sodobnih generacijah
otrok in mladine
Cilji:
– opredeliti funkcionalne kazalnike odnosa do znanja med mladimi (npr. stališča,
organizacija prostega časa, poklicne orientacije, socio-ekonomski položaj poklicev),
časovne, generacijske in kulturne spremembe v odnosu do znanja med mladimi,
– ugotoviti povezanost odnosa do znanja z dejanskim znanjem mladih, njihovimi
izobrazbenimi aspiracijami ter poklicnimi
orientacijami,
– opredeliti kateri šolski, kurikularni in
didaktični dejavniki se povezujejo z odnosom mladih do znanja, njihovim znanjem,
izobrazbenimi aspiracijami in poklicnimi orientacijami,·
– ugotoviti kakšni so učinki kulturnih in
socialno-ekonomskih dejavnikov na odnos
do znanja, na znanje in poklicne orientacije
mladih,
– oblikovati modele pojasnjevanja vplivov različnih socialnih kontekstov na oblikovanje odnosa do znanja,
– pripraviti predloge možnih izhodišč za
spreminjanje pedagoške prakse, ki bi lahko
prispevala k izoblikovanju pozitivnega odnosa do znanja in dvigu kakovosti elementarnega znanja v Sloveniji.
Št. teme: 2.3.4.
Naslov teme: Socialno in ekonomsko
vzdržen razvoj vzgojno-izobraževalnega
sistema v Republiki Sloveniji
Cilji:
– proučiti načine in mehanizme, s katerimi se v okviru formalnega šolskega sistema
zagotavlja načelo enakosti in hkrati upoštevanja različnosti (po spolu, etnični pripadnosti, otroci s posebnimi potrebami …),
– analizirati učinkovite pristope poučevanja in učenja za zagotavljanje kakovostnega znanja in s tem povečevanja stopnje
prehodnosti dijakov oziroma učinkovite pristope za zmanjšanje šolske neuspešnosti
in osipa,
– analizirati dejavnike, ki vplivajo na
učinkovitejšo vključevanje otrok s težavami
v socialni integraciji ter oblikovanje modela
socialnega in ekonomsko vzdržnega modela vključevanja,
– analizirati dejavnike oblikovanja varnega šolskega okolja,
– analizirati strategije vodenja vzgojno-izobraževalnih organizacij in oblikovati
modele za socialno in ekonomsko vzdržen
razvoj vzgojno-izobraževalnega sistema
v Republiki Sloveniji (do tericarnega izobraževanja).

njanja IKT tehnologij in tehnoloških ciklov
oziroma hitrega nastajanja in zastaranja IKT
tehnologij.
Št. teme: 2.2.4.
Naslov teme: Vpliv Interneta stvari na
družbo, gospodarstvo in okolje
Cilji:
– raziskava relevantnih tehnoloških vidikov (razpoložljive in porajajoče tehnologije,
standardi) interneta stvari,
– raziskava predvidenih neposrednih in
izvedenih področij uporabe in učinkov,
– raziskava vidikov varnosti in zasebnosti in vpliv na področno zakonodajo,
– raziskava vpliva na gospodarstvo, infrastrukturo in družbo,
– raziskava vpliva na okolje in porabo
energije.
Št. teme: 2.2.5.
Naslov teme: Uporaba IKT za povečanje
učinkovite rabe energije
Cilji:
– raziskava tehnoloških, okoljskih, energetskih in družbenih vidikov, ki jih prinaša
preobrazba mest v pametna in energijsko
vzdržna mesta,
– raziskava tehnoloških, okoljskih, energetskih in družbenih vidikov, ki jih prinaša
uvajanje pametnih zgradb,
– raziskava tehnoloških, okoljskih, energetskih in družbenih vidikov, ki jih prinaša
uvajanje porazdeljene proizvodnje in inteligentne porabe energije (smart grids, smart
metering …),
– raziskava tehnoloških, okoljskih, energetskih in družbenih vidikov, ki jih prinaša uvajanje z IKT tehnologijami podprtega
prometa, transporta in logistike ter uvajanje
povsem električnih vozil in spremljajoče infrastrukture,
– raziskava relevantnih zakonodajnih vidikov in poslovnih modelov.
Št. teme: 2.2.6.
Naslov teme: Digitalna agenda kot element strategije EU 2020 in avdiovizualna
produkcija
Cilji:
– analiza aktualnega stanja na področju
avdiovizualne produkcije (ključne akterje,
dejavnost, distribucijo/potrošnjo, poslovne
modele in produkte),
– oblikovanje modela razvoja avdiovizualne produkcije v prihodnje, zlasti z vidika
tistih zakonodajnih in organizacijskih rešitev,
ki bi najbolj ugodno vplivale na njeno gospodarsko rast in konkurenčnost.
Tematski sklop 2.3. Formalno izobraževanje in usposabljanje
Št. teme: 2.3.1.
Naslov teme: Deregulacija poklicev
Cilji:
Predlogi sprememb zakonskih in podzakonskih aktov za deregulacijo poklicev in
določitev okvirja poklicev javnega interesa,
ki bodo ostali regulirani. Potrebno bi bilo
analizirati vse poklice, ki jih reguliramo na
nacionalnem nivoju razen nekaterih, ki jih
regulira EU (zdravniki, arhitekti, medicinske
sestre, babice, veterinarji, zobozdravniki,
magistri farmacije). Predvsem bi bilo potrebno določiti okvir poklicev javnega interesa, ki bi ostali regulirani ter predloge za
deregulacijo ostalih.
Št. teme: 2.3.2.
Naslov teme: Kazalniki družbenega kapitala, kulturnega kapitala in šolskega vzdušja
v napovedovanju šolske uspešnosti otrok in
mladostnikov
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Št. teme: 2.3.5.
Naslov teme: Trajnostna arhitektura šolskega prostora
Cilji:
– analizirati pojem prostora v različnih
splošnih konceptih in konceptih vzgoje,
– analizirati prostor kot element kurikula
z vidika načel trajnostnega razvoja in etike
udeleženosti,
– analizirati nekatere evropske idr. arhitekturne prakse pri oblikovanju in organizaciji šolskega prostora,
– priprava izhodišč (modela) za analizo slovenskih šol in vrtcev iz obravnavanih
vidikov.
Tematski sklop 2.4. Šport
Št. teme: 2.4.1.
Naslov teme: Analiza šolskega športnega prostora
Cilji:
– analiza investicij v šolski športni prostor
v letih 1999–2009 glede na različne vidike
trajnostnega razvoja,
– uporabljene rešitve (materiali, energetski viri, nabavni procesi idr.) v primerjavi
s stroške izgradnje, investicijskega vzdrževanja in obratovanja,
– znanja in sposobnosti človeških virov, ki upravljajo s športnimi objekti,
– funkcionalnost objekta,
– ugotoviti učinkovitost izrabe športnih
površin (časovna izraba objektov, izraba
z vidika števila uporabnikov in intenzivnosti
vadbe),
– ugotoviti ustreznost vgrajene športne
opreme (športnega poda, orodij idr.) z vidika
varnosti, obrabe in učinkovitosti vadbe,
– izoblikovati izhodišča za cenejšo, z varnostnega vidika kakovostnejšo in energetsko učinkovito gradnjo športnega prostora.
Št. teme: 2.4.2.
Naslov teme: Vpliv družbenih kazalnikov
ter učinkovite športne aktivnosti prebivalstva
na kakovosti življenja
Cilji:
– analizirati družbene kazalniki, ki vplivajo na učinkovitost športne aktivnosti prebivalstva in kakovost življenja,
– razvoj modela.
Tematski sklop 2.5. Kultura
Št. teme: 2.5.1.
Naslov teme: (Ne) propustnost skupnega
slovenskega medijskega prostora, ob (ne)
vključevanju zamejskega medijskega prostora
Cilji:
– okrepitev skupnega slovenskega prostora, ki vključuje RS in poselitveno območje avtohtone slovenske narodne skupnosti,
s pomočjo medijev;
– okrepitev kulturne in jezikovne identitete avtohtone slovenske narodne skupnosti
in preprečitev asimilacije z zagotavljanjem
informacij v maternem jeziku;
– prispevek k odpravi ovir za uspešno
integracijo obmejnega prostora (s pomočjo
medijev bodo preko spoznavanja kulture in
jezika premeščene zgodovinske in družbene ovire). Kulturna integracija ter jezikovna
integracija obmejnega prostora bosta prispevali tudi k boljšemu izkoriščanju možnosti in izzivov na področju razvoja.
Št. teme: 2.5.2.
Naslov teme: Skrb za narodno in kulturno dediščino med slovenskimi izseljenci
Cilji:
– ohranitev arhivskega in muzejskega
gradiva Slovencev v tujini;
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– ohranitev kulturne dediščine Slovencev v tujini;
– promocija kulturne dediščine Slovencev v tujini med pripadniki različnih generacij, s posebnim poudarkom na promociji
med mlajšo generacijo;
– promocija slovenske kulturne dediščine med večinskim prebivalstvom držav,
v katerih živijo Slovenci;
– okrepitev skupnega slovenskega kulturnega prostora, ki vključuje RS in Slovence v tujini.
Težišče 3: Učinkovita in cenejša država
Tematski sklop 3.3. Pravosodje
Št. teme: 3.3.1.
Naslov teme: Vpliv informatizacije na
učinkovitost pravosodnega sistema
Cilji:
– analiza izvajanja strategije informatizacije slovenskega pravosodnega sistema (ocena napredka, prispevek izvajanja
e-pravosodja k doseganju ciljev ter predlogi
sprememb),
– ocena prispevka uvajanja e-pravosodja
na povečanje učinkovitosti slovenskega pravosodja ter ocena vpliva uporabe informacijskih tehnologij v pravosodju na povečanje
pravne varnosti,
– ocena prispevka alternativnega reševanja sporov k zmanjševanju sodnih zaostankov,
– vpliv uvajanja e-pravosodja na zmanjševanje sodnih zaostankov,
– prilagajanje pravosodnega osebja novim rešitvam in vpliv na njihovo delovno
obremenjenost,
– predlogi za hitrejše in učinkovitejše
delovanje pravosodnega sistema v smislu
razvoja novih, inovativnih informacijskih rešitev za podporo poslovanja v pravosodju,
– ugotovitev primernosti in učinkovitosti dosedanjega uvajanja e-pravosodja, ter
vplivnosti in prispevka e-pravosodja k doseganju splošnih ciljev.
Št. teme: 3.3.2.
Naslov teme: Pregled mrliških matičnih
knjig
Cilji:
Pregled mrliških matičnih knjig ter izpopolnitev obstoječih podatkov in dokončna
ugotovitev števila in strukture žrtev druge
svetovne vojne in neposredno po njej
Tematski sklop 3.4. Dejavnosti drugih institucij na področju pravne države, svobode
in varnosti
Št. teme: 3.4.1.
Naslov teme: Kontinuirano raziskovanje
in analiziranje odnosa javnosti do aktualnih
razmer in dogajanj v Sloveniji
Cilji:
– ugotavljanje, raziskovanje in analiziranje prevladujočih mnenj državljanov RS
o aktualnih gospodarskih, političnih in družbenih razmerah v državi;
– ocenjevanje politik in delovanja osrednjih državnih organov, s poudarkom na vladnih institucijah;
– kazalci politične klime in presoja demokratičnih procesov v RS;
– odnos javnosti glede umeščenosti Slovenije v mednarodne povezave (Evropsko
unijo, Nato ...);
– razvoj metodoloških osnov tovrstnega
raziskovanja.
Tematski sklop 3.6. Notranje zadeve in
nacionalna varnost
Št. teme: 3.6.1.
Naslov teme: Uspešnost in učinkovitost
ter organizacijska klima v policiji

Cilji:
– opredelitev uravnoteženega sistema
kazalnikov delovanja policijskih enot;
– pridobitev rezultatov o uspešnosti,
učinkovitosti in notranji klimi v policiji na
podlagi novega sistema, ki bodo primerljivi
s kasnejšimi longitudinalnimi raziskavami in
merjenji;
– izgradnja podlage za uvedbo upravljanja kakovosti in poslovne odličnosti v policiji.
Št. teme: 3.6.2.
Naslov teme: Občutek ogroženosti in
vpetost policije v lokalno skupnost
Cilji:
– oblikovanje metodologije za transparentno in longitudinalno primerljivo merjenje občutka ogroženosti pred kriminaliteto
in drugimi delinkventimi pojavi v lokalnih
skupnostih;
– stopnja vpetosti policije v posamezne
lokalne skupnosti;
– partnerstvo policije in lokalnih skupnosti pri opredeljevanju varnostnih problemov
in najučinkovitejših načinov reševanja teh
problemov;
– analiza obstoječih oblik policijskega
dela v skupnosti;
– analiza delovanja varnostnih sosvetov
v občinah.
Tematski sklop 3.7. Zunanja politika
Št. teme: 3.7.1.
Naslov teme: Kako okrepiti učinkovitost
slovenske ekonomsko-gospodarske diplomacije
Cilji:
– ugotoviti prednosti in slabosti slovenske ekonomsko-gospodarske diplomacije
(tudi v primerjavi z izkušnjami drugih držav)
in predlagati rešitve za izboljšanje njenega
delovanja,
– ugotoviti, kakšne kompetence (znanja
in veščine) so potrebne za povečanje učinkovitosti delovanja slovenskih gospodarskih
predstavnikov v tujini,
– ugotoviti, kakšni načini in metode delovanja lahko najbolje pomagajo pospeševanju gospodarskega sodelovanja s tujino
(pred in po vstopu podjetij na trg),
– izdelava predloga modela za slovensko gospodarsko diplomacijo in njeno učinkovitejše poslovanje v prihodnje,
– predlagati sistem izobraževanja za potrebe gospodarske diplomacije.
Št. teme: 3.7.2.
Naslov teme: Slovenija in historična topografija kreativnosti Evrope
Cilji:
– celovita raziskava dejavnosti slovenskih politikov in diplomatov v 20. stoletju
v širšem kontekstu preurejanja evropskih
meja,
– uveljavitev slovenske diplomatske zgodovine,
– okrepitev položaja slovenskega znanja
o mednarodnih odnosih in s tem izboljšanje
diplomatske in siceršnje konkurenčnosti slovenske države v mednarodnih tokovih.
Težišče 4: Moderna socialna država in
večja zaposlenost
Tematski sklop 4.1. Aktivna politika zaposlovanja
Št. teme: 4.1.1.
Naslov teme: Evalviranje institucij na trgu
dela
Cilji:
Od raziskave pričakujemo neodvisno
evalvacijo institucij na trgu dela v RS, pred-
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vsem zavoda RS za zaposlovanje. Evalvacija naj bo narejena na osnovi primerjav
z EU/EK smernicami, razvojem v EU PES,
ter primerjav z ureditvami v drugih izbranih
državah članicah EU. Izdelati je potrebno
strokovna priporočila za učinkovitejšo vlogo
javne službe za zaposlovanje v Sloveniji
v prihodnje. Evalvacija naj tudi poda predloge za modernizacijo institucij na trgu dela
(hitro odkrivanje zaposlitvenih ovir, učinkovito posredovanje dela, pomoč, storitve ...)
in za morebitno spremenjeno vlogo le-teh
v prihodnosti.
Št. teme: 4.1.2.
Naslov teme: Predlogi za uveljavljanje in
razvijanje varne prožnosti
Cilji:
S pristopom varne prožnosti (povezovanja varnosti s prožnostjo) naj bi uskladili
potrebe delavcev in delodajalcev na trgu
dela na način, da bo delavcem omogočena
varna menjava dela in socialna varnost, delodajalcem pa hkrati omogočena konkurenčnost podjetij. Naloga raziskave je omogočiti
nadaljnji razvoj koncepta varne prožnosti,
implementacijo njenih načel in opredelitev
načinov za dosego le-te. Hkrati mora raziskava predvsem podati predlog niza ukrepov za izvajanje varne prožnosti v praksi.
Raziskava mora tudi predlagati in definirati
potrebne spremembe programov in pravnih
aktov na vseh področjih varne prožnosti (za
koherentno in konsistentno politiko).
Št. teme: 4.1.3.
Naslov teme: Struktura povpraševanja
na trgu dela, gibanja, prihodnji trendi
Cilji:
Od raziskave pričakujemo natančno analizo strukture povpraševanja na trgu dela in
pričakovane strukture po finančno gospodarski krizi in v prihodnosti. Pogledati in
identificirati je potrebno dejavnike, ki vplivajo
na spremembo strukture gospodarstva in
delovnih mest, nove oblike zaposlovanja,
nova področja znanja, potrebe po novih vrstah delovnih mest kot npr. »green jobs« in
»white jobs« itd. Osnovni namen naloge je
oceniti potenciale slovenskega trga, gibanje
produktivnosti, strukture odpiranja novih delovnih mest, itd. in podati predloge politiki za
spodbujanje odpiranja novih delovnih mest
kot alternativo k današnjim enkratnim spodbudam za zaposlovanje.
Št. teme: 4.1.4.
Naslov teme: Upravljanje z različnostjo
v slovenskih podjetjih
Cilji:
Ugotoviti želimo, kakšno je v slovenskih
srednjih in velikih podjetjih stanje upravljanja
z različnostjo zaposlenih, pri čemer nas zanimajo predvsem starejši zaposleni, invalidi, migranti oziroma zaposleni ne-slovenske
nacionalnosti, pa tudi mladi in ženske. Analiza naj se usmeri predvsem na tri vprašanja:
(1) kakšen odnos imajo srednja in velika
slovenska podjetja do različnih kategorij delovne sile; (2) Ali imajo oblikovane kakšne
organizacijske politike za različne skupine
zaposlenih in koliko so podjetja pripravljena
takšne organizacijske politike oblikovati; (3)
V kolikšni meri in kako podjetja implementirajo obstoječe javne politike (npr. preprečevanje diskriminacije, enakost možnosti …).
Št. teme: 4.1.5.
Naslov teme: Vrednotenje največjih
programov aktivne politike zaposlovanja,
vključno z ukrepi proti gospodarski in finančni krizi

tev nacionalne baze podatkov o porabi živil,
ocena izpostavljenosti dejavnikom tveganja
v živilih; uporaba podatkov v procesih ocenjevanja tveganja na področju varnosti živil
na nacionalnem nivoju,
– priprava prehranskih tabel o sestavi
slovenskih živil, s poudarkom na živilih rastlinskega izvora,
– razvoj in zbiranje kazalnikov za ocenjevanje učinkovitosti Državnega programa
obvladovanja raka.
Št. teme: 4.8.2.
Naslov teme: Podpora oblikovanju in izvajanju sektorskih in medsektorskih politik
s področja okolja in zdravja
Cilji:
– proučevanje vpliva onesnaženosti zraka in vpliva hrupa na zdravje.
Št. teme: 4.8.3.
Naslov teme: Spremljanje učinkovitosti
modela financiranja zdravstvene dejavnosti
in poslovne uspešnosti izvajalcev
Cilji:
Dostopna, učinkovita in kvalitetna javna
služba na področju zdravstvene dejavnosti
je ključnega pomena za zagotavljanje optimalnih pogojev za zdravje prebivalcev Slovenije. V okviru zdravstvene dejavnosti je
potrebno preveriti model njenega financiranja ter vzpostaviti sistematično spremljanje
njene učinkovitosti:
– primerjava strokovnosti razvrščanja in
šifriranja diagnoz v SPP skupine,
– razvoj in uvedba metodologije za spremljanje in analiziranje učinkovitosti in poslovne uspešnosti izvajalcev zdravstvenega
varstva v Sloveniji.
Težišče 5: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja
Tematski sklop 5.3. Spodbujanje konkurenčnosti na regionalni ravni
Št. teme: 5.3.1.
Naslov teme: Onesnaženost okolja in
naravni viri kot omejitveni dejavnik trajnostnega razvoja – modelni pristop na primeru
Celjske kotline
Cilji:
– analiza in ovrednotenje zbranih izsledkov o obremenjenosti okolja in vplivu na
zdravje prebivalstva,
– identifikacija ogroženih območij in sanacijskih ukrepov za zmanjšanje onesnaženja zraka s prašnimi delci in javnih površin,
– analiza ekonomskih učinkov sanacije in
priprava predloga sanacijskega programa,
– analiza spremljanja onesnaženosti tal
(kmetijskih zemljišč) in vrednotenje vpliva
onesnaženosti na kmetijsko pridelavo in
kontaminiranost pridelkov,
– analiza in ovrednotenje možnih ukrepov za zmanjšanje potencialno negativnega
vpliva onesnaženja na kmetijske pridelke in
posredno v prehrani ljudi,
– z uporabo participitavnih metod oceniti
stopnjo osveščenosti ciljnih skupin, identificirati izobraževalno-obveščevalne potrebe
in vzpostaviti ter preizkusiti komunikacijskoizobraževalni model,
– zagotoviti multiplikativnost predlaganih
rešitev na institucionalni in sistemski ravni
varstva okolja,
– ocena ogroženosti zdravja prebivalstva
in predlog ukrepov za zmanjševanje tveganja za zdravje,
– končni cilj je modelni pristop, ki ga bo
možno uporabiti na podobnih degradiranih
področjih v Sloveniji (Zasavje, Idrija, Jesenice) v smislu izboljšanja kvalitete življenja
in trajnostnega razvoja.

Cilji:
Opravljena evalvacija najmanj treh izbranih programov. Cilj: Ocena učinkovitosti politike zaposlovanja, predvsem z vidika ocene
učinkov aktivne politike zaposlovanja na stanje na trgu dela (makroekonomsko) in vplivov
na posameznikovo zaposljivost in dohodek,
ter ocena vzročno posledične povezave programov aktivne politike zaposlovanja z drugimi strukturnimi in razvojnimi politikami.
Evalvacija mora zajemati največje programe,
vključno z ukrepi proti gospodarsko finančni
krizi, s pomočjo kvazi-eksperimentalne metode, kjer sta predmet opazovanja dve skupini: eksperimentalna skupina brezposelnih
oziroma zaposlenih, ki so vključeni v določen program, in kontrolna skupina oseb, ki
v program niso vključene, a so po svojih in
za raziskavo relevantnih značilnostih zelo podobe osebam v eksperimentalni skupini (npr.
starost, izobrazba, del. izkušnje, poklicni cilji,
območje iskanja zaposlitve).
Tematski sklop 4.4. Socialno varstvo
Št. teme: 4.4.1.
Naslov teme: Vrednotenje učinkovitosti
dodelitve socialnih transferjev in ukrepi za
preprečevanje tveganja odvisnosti od transferjev ter aktivacija.
Cilji:
Raziskava ima dva ključna cilja, in sicer:
– ovrednotenje vpliva socialnih transferjev na tveganje odvisnosti posameznikov od
njihovega prejemanja,
– ocena uspešnosti obstoječih programov aktivacije prejemnikov socialnih transferov.
V tem okviru naj raziskava poda predloge programov, ki bodo komplementarni
predvideni novi zakonodaji (predlogi morajo biti operativni ob uveljavitvi zakonodaje). Z raziskavo naj bi tudi ugotovili, ali je
učinkovitejše dodeljevanje transferjev, ki so
ciljani oziroma ozko profilirani in so povezani samo z določeno funkcijo, ali so učinkovitejši transferji, ki povezujejo več ciljev
oziroma namenov (socialni, demografski,
razvojni vidik). Podati mora ocene in predloge po posameznih socialnih transferjih in
smotrnost njihove ločenosti (tudi »šolskih«
in »družinskih«).
Tematski sklop 4.5. Varstvo otrok in družine
Št. teme: 4.5.1.
Naslov teme: Analiza in vrednotenje zakonodajnih in drugih ukrepov za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja
Cilji:
Evalvacija zakonodajnih ukrepov (zlasti
po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih), projekta Družini prijazno
podjetje in evalvacijo drugih ukrepov, ki jih
podjetja v praksi že izvajajo – vse s poudarkom na enakosti spolov. Namen analize
je ugotoviti obstoječe stanje na področju
enakosti spolov in identifikacija potrebnih
ukrepov, tudi ob upoštevanju praks nam
primerljivih držav, obenem pa od izvajalca raziskave pričakujemo tudi predloge za
učinkovito usklajevanje družinskega in poklicnega življenja.
Tematski sklop 4.8. Zdravstveno varstvo
in varstvo obolelih
Št. teme: 4.8.1.
Naslov teme: Analiza politik na področju
javnega zdravja
Cilji:
– zbiranje, združevanje in analiza nacionalnih podatkov o porabi živil; vzpostavi-
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Št. teme: 5.3.2.
Naslov teme: Prispevek regionalnih razvojnih programov k doseganju ciljev po posameznih razvojnih politikah
Cilj: Ocena učinkov in vplivov ukrepov
na regionalni ravni na doseganje ciljev posameznih razvojnih politikah in strategije
razvoja.
Ocena mora izhajati iz evalvacije ukrepov
in projektov za doseganja ciljev po posameznih razvojnih politikah kot jih definira državni proračun 2010–2011 in so bili v državnem
proračunu 2010 in 2011 opredeljeni v okviru obstoječega razvojnega programa 013
Spodbujanje konkurenčnosti na regionalni
ravni. Evalvacija mora zajeti vse indikatorje
po navedenih razvojnih politikah ter prispevek programa Spodbujanje konkurenčnosti
na regionalni ravni k doseganju zastavljenih
ciljev na ravni politike. Evalvacija mora zajemati največje regionalne programe, vključno s ukrepi uvedenimi proti gospodarsko
finančni krizi, s pomočjo kvazi-eksperimentalne metode, kjer se opazujeta 2 skupini:
eksperimentalne skupine podjetij/občin, ki
so vključene v določen program in kontrolno skupino, ki je bila deležna »regionalnih spodbud« in skupina, ki ni bila deležna
spodbud. Vrednotenje se opravi ločeno po
politikah v skladu s cilji in indikatorji, najmanj
z vidika prispevka k prometni politiki, okoljski
politiki, politiki spodbujanja podjetništva in
konkurenčnosti ter politiki trga dela.
Evalvacija mora zajemati tudi predloge
za prihodnje načrtovanje ukrepov na regionalni ravni in za model, ki bo omogočil
pripravo primerjalnih prednosti regij.
Št. teme: 5.3.3.
Naslov teme: Migracije v Sloveniji kot
razvojni dejavnik države in njenih regij
Cilji:
– analiza zunanjih oziroma meddržavnih
migracij: analiza »zaloge« migrantov ter dejanskih in potencialnih migracijskih »tokov«
v tekočem desetletju po vrstah (prebivalstvo, delovna sila, študenti, raziskovalci, beg
možganov),
– analiza notranjih migracij – migracij
znotraj države – s poudarkom na medregionalnih: analiza obsega in vrst migracij glede
na kategorije migrantov (šolajoči, delovni
migranti, drugi) in časovno dimenzijo (dnevne, začasne, trajne),
– analiza vpliva migracij (zunanjih in notranjih) na demografska gibanja Slovenije
in njenih regij,
– pregled in analiza migracijske politike:
analiza politike v državah EU, OECD ter
skupne politike na ravni EU; analiza politike
v Sloveniji,
– predlog migracijske politike v Sloveniji
ter drugih z njo povezanih politik, ki tudi vplivajo na migracije.
Tematski sklop 5.6. Kmetijstvo
Št. teme: 5.6.1.
Naslov teme: Analiza ovir pri vzpostavljanju učinkovitih oblik združevanja in povezovanja proizvajalcev za skupni nastop
na trgu
Cilji:
– celovita analiza stanje povezovanja in
združevanja proizvajalcev za skupen nastop
na trgu prednostno za sadje in zelenjavo,
vrtnine, mleko, drobnico,
– opredelitev zaviralnih dejavnikov na
proces povezovanja (zadruge, organizacije
proizvajalcev, skupine proizvajalcev, medbranžne povezave ipd.,
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– opredelitev ključnih pogojev in ukrepov
za pospešitev procesov združevanja pro
izvajalcev, kot enega ključnih vzvodov za
uravnoteženje dohodkovnih razmerij znotraj
posameznih verig (razvojne perspektive).
Št. teme: 5.6.2.
Naslov teme: Analiza upravljanja s tveganjem zaradi toče
Cilji:
Izdelava aplikacije na nivo kmetijskega
gospodarstva in GERK za:
– določitev optimalnih preventivnih ukrepov pred škodnimi pojavi toče,
– dopolniti in dograditi podatkovne zbirke
za izboljšanje stopnje predvidljivosti škodnih
pojavov zaradi neurij s točo,
– ovrednotiti alternative upravljanja s tveganjem zaradi toče na ravni GERK z uporabo razvitega modela,
– nosilcem kmetijskih gospodarstev omogočiti ekonomsko vrednotenje posameznih
ukrepov v primeru neurja s točo na nivoju
GERK in orodje za odločanje za posamezno
investicijo (izvedba novega nasada, obnova
sadovnjaka itd.) glede na stopnjo pogostosti
in ogroženosti območja.
Št. teme: 5.6.3.
Naslov teme: Celovita presoja učinkovitosti programov in ukrepov kmetijske politike pri uresničevanju ciljev varstva okolja
in narave
Cilji:
– presoja monitoringa okolja v kmetijstvu
in definiranja učinka kmetijstva na okolje,
– razvoj metodoloških orodij za oceno
učinkov politik na okolje,
– analiza učinkov kmetijsko okoljskih
ukrepov na indikatorje varstva okolja in z vidika zastavljenih ciljev,
– analiza učinkovitosti in izvedbe ukrepov Akcijskega načrta razvoja ekološkega
kmetijstva,
– opredelitev in presoja alternativnih
ukrepov kmetijsko okoljske politike za doseganje večje učinkovitosti javnih politik pri
varovanju in zaščiti okolja.
Št. teme: 5.6.4.
Naslov teme: Determinacija in valorizacija sort oljk v nacionalnih kolekcijskih nasadih in na širšem pridelovalnem območju
Cilji:
– nadgradnja podatkovne baze morfoloških značilnosti sort oljk, ki uspevajo v RS
(10 letni podatki strokovnih nalog – opisi in
meritve) z genetskimi analizami, temeljito
statistično in kemometrično obdelavo,
– determinacija neznanih sort oljk z genetskimi analizami v obeh pridelovalnih območij RS (z uporabo genskih markerjev),
– valorizacija sort oljk zbranih v nacionalnih kolekcijskih nasadih glede rodnosti (z
uporabo molekulskih markerjev).
Št. teme: 5.6.5.
Naslov teme: Komasacije in celovito urejanje podeželskega prostora
Cilji:
Variantne rešitve izvajanja komasacijskih
postopkov, za celostno urejanje podeželskega prostora in trajnosten razvoj, s poudarkom na pripravi:
– povzetka dobrih praks iz Slovenije in
tujine,
– predloga ukrepa, ki bi združil obstoječa ukrepa izvajanja komasacij kmetijskih
zemljišč in obnove vasi ter smiselne oziroma funkcionalne ureditve prometne in vodne
infrastrukture,
– predloga normativne ureditve večnamenskih komasacijskih postopkov in njihovo

ovrednotenje v skladu z novimi zahtevami sodobnega kmetovanja, varstva okolja,
socioloških vidikov življenja na podeželju,
urejanja podeželskega prostora.
Št. teme: 5.6.6.
Naslov teme: Možnosti in perspektive
kmetovanja na vodovarstvenih območjih
(VVO)
Cilji:
– ocena izgubljenih priihodkov in dodatnih stroškov konvencionalnih tehnologijh
kmetovanja na VVO (različni tipi tal, tehnologije in kmetijske dejavnosti),
– opredelitev načinov in postopkov pridelave (primerna kmetijska praksa), ki omogoča vodovarstveno ustrezno in ekonomsko
učinkovito pridelavo hrane na VVO,
– opredelitev sedanjih in potencialnih
ukrepov kmetijske politike za prilagajanje
kmetijske dejavnosti na VVO.
Št. teme: 5.6.7.
Naslov teme: Možnosti lokalne oskrbe
s hrano v Sloveniji
Cilji:
S ciljem zagotavljanja primerne ravni kakovosti in podpore domači kmetijski pridelavi je potrebno:
– analizirati stanje ponudbe, povpraševanja, kakovosti, cen lokalno pridelanih
kmetijskih pridelkov in izdelkov in razvitost
lokalnih tržnih kanalov …),
– pripraviti usmeritve za ukrepe in aktivnosti za krepitve lokalne samooskrbe
z doma pridelano hrano.
Št. teme: 5.6.8.
Naslov teme: Načini organiziranja in metode prenosa znanja v kmetijsko prakso
Cilji:
– presoja učinkovitosti sistema prenosa znanja od raziskav preko izobraževanja/svetovanja do uporabnikov,
– institucionalni okviri, zakonske osnove
in stroškovna analiza,
– ocena potreb in prioritet pri oblikovanju
in prenosu znanja,
– vloga moderne države in zasebne pobude pri prenosu znanja v kmetijstvo,
– primerjalna analiza sistemov prenosa
znanja v primerljivih državah,
– opredelitev potrebnih sprememb in
izboljšav v sistemu prenosa znanja s posebnim poudarkom na raziskovanju in svetovanju.
Št. teme: 5.6.9.
Naslov teme: Nove tehnologije na področju obdelave tal za blaženje in prilagajanje
podnebnim spremembam
Cilji:
Podnebnim spremembam prilagojeni načini obdelave tal s ciljem:
– povečanja pridelkov in njihove kakovosti,
– izboljšanja pedoloških in hidroloških
lastnosti tal,
– preprečevanja degradacije tal zaradi
uporabe neustreznih ukrepov obdelave,
– uvajanje novih načinov obdelave tal
v prakso, ki so v ravnovesju med povečanjem produktivnosti tal na trajnosten način
in ohranjanjem biotske raznovrstnosti,
– boljšega izkoriščanja potenciala tal
v smislu ponora ogljikovega dioksida.
Št. teme: 5.6.10.
Naslov teme: Opredelitev statusa kmetije
kot pravno ekonomsko zaokrožene celote
Cilji:
– celovita analiza različnih definicij kmetije in posledice za izvajanje ukrepov (socialna, davki, subvencije ipd.),
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– analiza pravno ekonomskega polo
žaja,
– usmeritve za sistemsko ureditev statusa kmetije kot zakrožene gospodarske
celote, ki bi bila podlaga za izvajanje vseh
vrst ukrepov.
Št. teme: 5.6.11.
Naslov teme: Parametri trajnostnega razvoja kmetijstva
Cilji:
– opredelitev ključnih parametrov trajnostnega razvoja kmetijstva s katerimi se zagotavlja uravnotežena ekonomska, socialna
in okoljska vloga kmetijstva,
– analiza stanja v Sloveniji po ključnih
parametrih trajnostnega razvoja.
Št. teme: 5.6.12.
Naslov teme: Presoja razvojnih možnosti
slovenskega kmetijstva v okviru SKP in pogojih globalnega trga
Cilji:
– celovita analiza proizvodnih, naravnih
in človeških virov za razvoj kmetijstva v luči
bodočih sprememb pogojev razvoja kmetijstva do leta 2020,
– primerjalna analiza slovenskega kmetijstva znotraj EU,
– opredelitev učinkov SKP in globalnega
trga na bodoči razvoj kmetijstva upoštevajoč
cilje slovenske kmetijske politike,
– opredelitev strateških razvojnih vprašanj po področjih slo kmetijstva,
– opredelitev ključnih dolgoročnih aktivnosti za dvig konkurenčnost.
Št. teme: 5.6.13.
Naslov teme: Presoja učinkovitosti aktivne obrambe proti toči z letali
Cilji:
– ovrednotiti metodologijo dela v okviru
dosedanjega izvajanja poskusnega posipanja točonosnih oblakov s srebrovim jodidom
z letali (pregled in primerjava uporabljenih
virov podatkov z zaključki),
– izdelati predlog študije izvedljivosti za
oceno učinkovitosti letalske obrambe pred
točo (vključujoč nadgradnjo celovitega sistema monitoringa in logistike izvajanja projekta, naključnost izvajanja,
– posipanja in primerljivost s kontrolnim vzorcem, vnaprejšnja izbira metodologije vrednotenja učinkovitosti, optimizacija
metod in postopkov, kadrovska in finančna
ocena za izvedbo poskusa, usmeritve za
nadaljnje raziskave na področju poznavanja
fizike oblakov in možnosti umetnega vplivanja na vreme),
– izvajanje in analiza učinkov projekta,
razvoj metodologije analiziranja podatkov,
ocena učinkovitosti obrambe pred točo na
kmetijstvo, okolje, prostor in zdravje ljudi,
priporočila glede nadaljnjega izvajanja projekta oziroma implementacija ukrepa v prakso.
Št. teme: 5.6.14.
Naslov teme: Projekcija vodnih količin za
namakanje v Sloveniji
Cilji:
– prostorska analiza razpoložljivih in
potrebnih vodnih količin za namakanje ob
upoštevanju potrjenih klimatskih scenarijev za Slovenijo in morebitnem pojavu suše
– grafični prikaz ogroženosti slovenskega
kmetijstva,
– potrebne vodne količine za namakanje
na podlagi izdelanega Nacionalnega programa namakanja in določitev izhodiščnih parametrov za rabo vode za namakanje kmetijskih površin glede na klimo, tla in tipične
kulture, ob upoštevanju potrjenih klimatskih
scenarijev za Slovenijo,

– izračun možne nabire vode za načrtovane velike in male (do nekaj 1.000 m3 volumna) akumulacije ob upoštevanju klimatskih
scenarijev za Slovenijo,
– izračun razpoložljivih količin vode ter
optimiranje možnih virov vode za namakanje iz površinskih in podtalnih virov s potrebnimi kapacitetami akumulacij,
– možnosti (s tehničnega in lokacijskegaprostorskega vidika) gradnje malih akumulacij za zbiranje pobočnih voda.
Št. teme: 5.6.15.
Naslov teme: Razvoj alternativnih, okolju
bolj prijaznih načinov preprečevanja bolezni in škodljivcev pri kmetijskih kulturah, ki
zmanjšujejo tveganje za okolje
Cilji:
– primerjalna analiza znanih ne-kemičnih metod varstva rastlin in presoja njihove
uporabnosti in učinkovitosti v razmerah pri
nas,
– razvoj novih okoljsko sprejemljivih metod varstva rastlin,
– preskus učinkovitosti in rizičnosti nove
metode v laboratoriju in v poljskih poskusih,
– ocena možnosti za uporabo novih metod v praksi,
– izdelava praktičnega prototipa za kmetijske pridelovalce.
Tematski sklop 5.7. Gozdarstvo
Št. teme: 5.7.1.
Naslov teme: Okoljski vidik gozdov
Cilji:
– zasnova sistema ugotavljanja obsega
in posledic naravnih ujm velikega obsega
v gozdovih,
– zagotoviti učinkovit sistem sanacije
naravnih ujm velikega obsega, ki upošteva
ekološke, socialne in gospodarske vidike
gozda,
– razvoj metod za izbor okoljsko ustrezne, varne ter ekonomične tehnologije pridobivanja lesa v razmerah naravnih ujm,
– razvoj instrumentov gozdarske politike,
ki bi omogočali hitro in usmerjeno ukrepanje
v primeru naravnih ujm v gozdovih,
– zasnova prilagojenega sistema načrtovanja izvedbe sanacije in obnove gozdov.
Št. teme: 5.7.2.
Naslov teme: Učinkovita in trajnostna
raba gozdov
Cilji:
– analiza metodologij ugotavljanja stanja
in razvoja gozdov, ki se izvaja v okviru javne
gozdarske službe,
– doseganje večje informacijske učinkovitosti metodologij zbiranja in obdelave podatkov zagotoviti učinkovitost in optimizacijo
obstoječega sistema načrtovanja gospodarjenja z gozdovi glede na okoljski pomen
gozdov in intenzivnost gospodarjenja,
– zasnova informacijskega sistema za
podporo izvajanju nalog javne gozdarske
službe.
Tematski sklop 5.8. Ribištvo
Št. teme: 5.8.1.
Naslov teme: Biološke in ekološke značilnosti in sezonsko pojavljanje nekaterih
gospodarsko pomembnih vrst rib v portoroškem ribolovnem rezervatu
Cilji:
– z raziskavo pridobiti manjkajoče razvojno-znanstvene podlage za bodoče trajnostno ribiško upravljanje v portoroškem
ribolovnem rezervatu ter nova spoznanja
o ihtiofavni slovenskega morja,
– za vsako, v raziskavo vključeno vrsto
rib, ugotoviti pomen območja portoroškega
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ribolovnega rezervata in pripadajočih izlivnih
delov celinskih voda za razmnoževanje in
odraščanje,
– raziskati selitveno dinamiko rib ter vplive temperature vode in drugih parametrov
na selitve. Ugotoviti, kako so selitve povezane z razmnoževalnim ciklom in ontogenetskim razvojem posamezne vrste rib,
– oceniti stanje populacije posamezne
vrste rib in stopnjo (potencialne) ogroženosti
zaradi prekomernega ribolova,
– izdelati smernice za bodoče trajnostno
upravljanje ribištva v portoroškem ribolovnem rezervatu.
Tematski sklop 5.9. Varna hrana in veterinarstvo
Št. teme: 5.9.1.
Naslov teme: Analiza avtohtonega genskega materiala pri najpomembnejših kmetijskih rastlinah in ocena primernosti za širšo uporabo v spreminjajočih se podnebnih
razmerah
Cilji:
– ocena stanja avtohtonega genskega
rastlinskega materiala (morfološke, kemijske, biokemijske in molekulske analize),
– ocena proizvodnih in ekonomskih možnosti posameznih vrst avtohtonega materiala za pridelavo v spremenjenih podnebnih
razmerah,
– odbira genskih virov z ugodnimi agronomskimi lastnostmi, ki bi bili primerni za
vključevanje v žlahtnjenje in v rastlinsko pridelavo s ciljem ohranjanja biotske raznovrstnosti.
Št. teme: 5.9.2.
Naslov teme: Analiza stanja in možnosti
za zmanjševanje uporabe fitofarmacevtskih
sredstev v Sloveniji
Cilji:
– pregled in analiza uporabe FFS po posameznih kmetijskih dejavnostih glede na
obstoječe podatke o lastnostih, vrstah in
količinah FFS v prometu v Sloveniji,
– presoja uporabe FFS v različnih tehnologijah kmetijske pridelave (konvencionalna,
integrirana, ekološka, različne kulture, intenzivnosti, proizvodna območja),
– identifikacija in ovrednotenje kazalnikov za zmanjševanje tveganj in vplivov
uporabe FFS,
– analiza okoljskih učinkov ter ekonomskih koristi in stroškov različnih scenarijev
zmanjšanja uporaba FFS,
– določitev ukrepov za zmanjšanje uporabe FFS in ocena stroškov teh ukrepov za
posamezne kulture in načine pridelave.
Št. teme: 5.9.3.
Naslov teme: Analiza tveganja za širjenje
borove ogorčice v Sloveniji
Cilji:
Identifikacija možnih načinov vnosa karantenske borove ogorčice v Slovenijo in
obvladovanje tveganja, priprava prostorskih
podlag za izdelavo ocen tveganja zaradi borove ogorčice, simulacijsko modeliranje in
ocena morebitnega obsega škode, preučevanje morebitnega vpliva sorodnih vrst na
gostiteljske rastline, metodološka nadgradnja
diagnostike, načrt ukrepanja za Slovenijo.
Št. teme: 5.9.4.
Naslov teme: Epidemiološka raziskava
virusnih okužb pri ribah v Sloveniji
Cilji:
– celovita analiza pojavljanja virusnih
okužb pri različnih vrstah rib v vodotokih in
ribogojnicah v Sloveniji,
– analiziranje vzorcev s klasičnimi virološkimi metodami (izolacija virusa na celični
kulturi), virus determinirati s serološkimi me-
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todami in ga potrditi z molekularnimi metodami (verižna reakcija s polimerazo, verižna
reakcija s polimerazo v realnem času) in
genotipizirati,
– razvoj hitrega detekcijskijskega sistema za dokazovanje in sledenje širjenja
povzročiteljev bolezni, ki se prenašajo tudi
horizontalno (IHN, VHS in KHV).
Št. teme: 5.9.5.
Naslov teme: Možnost vključevanja alternativnih funkcionalnih sestavin v prehrani
živali
Cilji:
– opredelitev alternativnih funkcionalnih
sestavin krmnih mešanic (sestava in učinki),
– ekonomska presoja učinkov alternativnih sestavin (koristi in stroški),
– proučitev uučinkov alternativnih sestavin na zdravje in proizvodne lastnosti živali
in kakovost proizvodov,
– priporočila glede obsega vključevanja
v obrok z vidika optimiranja učinkov.
Št. teme: 5.9.6.
Naslov teme: Načini zatiranja varoj v RS
glede na geografske in klimatske razlike ter
tehnološke pogoje čebelarjenja
Cilji:
– celovita analiza zatiranja varoj, upoštevajoč dosedanje ukrepe in učinke teh
ukrepov,
– predlog nadaljnjih ukrepov zatiranja varoj glede na geografske in klimatske razlike
ter tehnološke pogoje čebelarjenja.
Št. teme: 5.9.7.
Naslov teme: Naravne bioaktivne snovi
za varnost in kakovost hrane
Cilji:
– na podlagi rezultatov rednega monitoringa za posamezne skupine živil ugotoviti
delež neustreznih živil na slovenskem trgu,
– pripraviti bioaktivne dodatke (komercialno dostopni viri in ekstrakcija iz stranskih proizvodov in odpadkov v agroživilstvu
(vinarstvo, oljkarstvo), glede na predhodne
rezultate lastnih raziskav),
– za kritične skupine živil opraviti izbor
bioaktivnih dodatkov s testiranjem protimikrobne in antioksidativne učinkovitosti in vitro, v pogojih, relevantnih za uporabo v pro
izvodnji, skladiščenju in distribuciji živil,
– aplikacija na izbranih živilih s ciljem povečanja obstojnosti in varnosti izdelkov.
Št. teme: 5.9.8.
Naslov teme: Sledenje odpornosti bakterij proti protimikrobnim zdravilom v veterinarski medicini
Cilji:
– določanje genov za rezistenco z molekularnimi metodami pri posameznih skupinah bakterij (stafilokoki, enterobakterije,
enterokoki ...) na odpornost proti rutinsko
uporabljanim in indikatorskim antibiotikom
pri posameznih živalskih vrstah, ki so namenjene proizvodnji živil (zajem vzorcev od
živih živali in živalskih proizvodov),
– analiza odpornosti bakterij proti protimikrobnim zdravilom v Sloveniji po posameznih vrstah živali in proizvodih,
– izdelava priporočil za pravilno in smiselno rabo protimikrobnih zdravil na podlagi
dobljenih rezultatov.
Št. teme: 5.9.9.
Naslov teme: Socioekonomski vidiki gojenja gensko spremenjenih rastlin v Sloveniji
Cilji:
– odnos prebivalstva in posameznih
družbenih skupin do gensko spremenjenih
rastlin,
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– dejavniki vpliva na javno mnenje o gensko spremenjenih organizmih,
– opredelitev nabora socioekonomskih
kriterijev morebitnega gojenja gensko spremenjenih rastlin v Sloveniji in njihovo ovrednotenje,
– ocena upravičenosti uvedbe varnostnega pridržka za gensko spremenjene
koruze.
Št. teme: 5.9.10.
Naslov teme: Uporabnost elektronske
identifikacije (EID) pri drobnici za zagotavljanje sledljivosti in učinkovitejši management črede
Cilji:
– na podlagi pilotskega projekta EID pri
drobnici oceniti ekonomičnosti uporabe EID
v Sloveniji in možnost za vpeljavo EID kot
rutine pri drobnici,
– priprava smernic in tehničnih rešitev za
izdelavo softwera za zajemanje in prenos
podatkov,
– možnosti uporabe EID v selekciji, reprodukciji in kontroli porekla ter nadaljnja
uporaba podatkov pri zagotavljanju varne
hrane živalskega izvora.
Št. teme: 5.9.11.
Naslov teme: Upravljanje z vnosom bakra v tehnologijah pridelave v trajnih nasadih
Cilji:
– analiza stanja onesnaženja tal z bakrom v trajnih nasadih (vinogradih, sadovnjakih, hmeljiščih),
– ugotoviti, koliko posamezni izvor bakra
doprinese k celokupnemu Cu v kmetijskih
proizvodih (grozdju in vinu …),
– priprava ukrepov za omejevanje vnosa
bakra s FFS in gnojili na ranljivih območjih,
– pridobiti informacije o sledljivosti Cu
med procesom pridelave vina in njegovim
vplivom na pomembnejše biokemijske procese,
– preverjanje učinkovitosti in vpliva na
okolje novih formulacij z nižjo vsebnostjo
bakra,
– predstavitev možnosti in gospodarnosti pridelave živil ob ukinitvi uporabe FFS in
gnojil na osnovi bakra,
– izdelava predlogov za spremembo
tehnoloških navodil za pridelavo grozdja in
vina.
Št. teme: 5.9.12.
Naslov teme: Uvajanje genomske selekcije v rejsko delo v govedoreji
Cilji:
– opredelitev možnosti in koristi uvajanja
genomske selekcije v govedoreji v Sloveniji (presoja narodnogospodarskih koristi in
stroškov v primerjavi s tradicionalno selekcijo),
– presoja postopkov in stroškov selekcije,
– pilotsko uvajanje genomske selekcije
pri odbiri plemenskih živali.
Št. teme: 5.9.13.
Naslov teme: Virusna in mikrobiološka
kontaminacija školjk ter prisotnost morskih
biotoksinov v školjkah
Cilji:
– analiza stanja mikrobiološke in virusne
kontaminacije školjk, v povezavi s stanjem
morskega ekosistema,
– vpeljava hitre analitske metode za določanje morskih biotoksinov, določenih virusov in bakterij v školjkah,
– predlog ukrepov za zmanjšanje kontaminacije školjk,

– predlog ukrepov v primeru ugotovitve
virusov in bakterij v školjkah (ocena tveganja).
Tematski sklop 5.10. Trajnostno upravljanje z naravnimi viri
Št. teme: 5.10.1.
Naslov teme: Vzpostavitev monitoringa
učinkovitosti celovitih presoj vplivov na okolje za doseganje okoljskih ciljev in vzpostavitev meril vrednotenja in vrednotenja stroškov in koristi, ter razvoj metodologije za
področje prebivalstva in zdravja
Cilji:
– opredelitev meril učinkovitosti celovite
presoje glede na najboljšo Evropsko prakso,
– analiza učinkovitisti celovite presoje
za obdobje 2004–2009 glede na merila doseganja ciljev za področje okolja, kulturne
dediščine, krajine, prebivalstva in zdravja,
narave in Nature 2000,
– vzpostavitev meril vrednotenja in vrednotenje stroškov in koristi celovitih presoj vplivov na okolje na izbranih primerih
(operativnih programov, državnih prostorskih načrtov, občinskih prostorskih načrtov)
z analizo dodane vrednosti glede doseganja
okoljskih ciljev,
– zasnova sistema monitoringa okoljskih
vidikov planov in programov in merila za izvedbo sistema preverjanja doseganja okoljskih ciljev za plane in programe,
– priprava metodologije za oceno vplivov
iz okolja na zdravje ljudi oziroma dolgoročno
kvaliteto njihovega življenja v postopkih celovite presoje vplivov na okolje.
Št. teme: 5.10.2.
Naslov teme: Vrednost gospodarske infrastrukture in problematika zagotavljanja
sredstev za njeno ohranjanje
Cilji:
– usmeritve za sistemski pristop k reševanju problematike usklajevanja katastrov
GJI z registri osnovnih sredstev,
– predlog za izdelavo postopka za pravilno obračunavanja amortizacije,
– predlog za zagotovitev sredstev za
ohranjanje vrednosti infrastrukture v prihodnje,
– usmeritve za postopno vključevanje
stroškov amortizacije v ceno proizvodov in
storitev individualne komunalne potrošnje.
Št. teme: 5.10.3.
Naslov teme: Sonaravne ureditve in sanacija okoljskega onesnaženja ter preventivni ukrepi varstva okolja in narave
Cilji:
Raziskava naj bi nudila zagotavljanje
boljših pogojev za kakovost življenja in integraciji okoljevarstvenih meril v gospodarjenje s prostorom:
– priprava pregleda in utemeljitev katera metoda odvajanja in čiščenja odpadnih
voda je najbolj primerna za določeno aglomeracijo;
– priprava pregleda industrijskih, degradiranih zemljišč, ki bo služila namenu pod
točko 1 in razvoju gospodarske dejavnosti
(priprava seznama in karte);
– predstavitev možnih ukrepov nosilcem
politik in strategij na nacionalnem, regionalnem in lokalnem nivoju.
Tematski sklop 5.11. Ohranjanje biotske
raznovrstnosti
Št. teme: 5.11.1.
Naslov teme: Invazivne tujerodne vrste
v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske
raznovrstnosti in trajnostno rabo virov
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Cilji:
– ugotavljanje prisotnosti in razširjenosti
tujerodnih vrst s poudarkom na vrstah, ki
v primerljivih razmerah/sosednjih državah
prepoznane za invazivne,
– izdelava ocene ogrožanja biotske raznovrstnosti s strani identificiranih invazivnih
tujerodnih vrst (ITV) glede na izgubo genske
pestrosti, ogroženost domorodnih vrst s poudarkom na ogroženih vrstah, ogroženost
ekosistemov v celoti s poudarkom na ekološko pomembnih območjih, območjih Natura
2000 in zavarovanih območjih,
– izdelava ocene ogrožanja kmetijstva/gospodarstva in zdravja ljudi s strani
identificiranih ITV (gospodarska škoda v rastlinski pridelavi, druga škoda v gospodarstvu, vplivi na trg zaradi potencialne omejitve trgovine, socialni vplivi),
– izdelava finančno ovrednotenih predlogov rešitev in mehanizmov za obvladovanja razširjenosti ITV na podlagi identifikacije
posameznih najbolj prizadetih ekosistemov
oziroma habitatnih tipov, načinov in poti
razširjanja za identificirane invazivne vrste,
dejavnosti, ki vplivajo na namerno ali nenamerno razširjanje ITV in neposredne in
posredne škode, ki jo povzročajo invazivne
vrste na zdravje ljudi ter trajnostno rabo
virov (npr. na gozdarstvo, kmetijstvo, vodarstvo, energetiko) in s tem vpliv na trajnostni
razvoj.
Tematski sklop 5.12. Stanovanjska in komunalna politika ter urejanje prostora
Št. teme: 5.12.1.
Naslov teme: Evidentiranje pravnih režimov v Sloveniji
Cilji:
Cilj je pripraviti metodologijo za evidentiranje pravnih režimov s pravnega, geodetskega, prostorskega in okoljskega vidika
ter usmeritve, ukrepe in instrumente v zvezi
s pravnimi režimi na področju prostorskega
načrtovanja in graditve objektov:
– analiza obstoječe zakonodaje in stanja
podatkovnih virov pri nosilcih urejanja prostora (razpoložljivost, kvaliteta, ažurnost),
– analiza procesov pri katerih se uporabljajo podatki pravnih režimov in preučitev
kritičnih točk v teh procesih,
– predlog organizacijskega, postopkovnega in podatkovnega modela evidentiranja
pravnih režimov, načina dostopa do podatkov (potrebno preučiti tudi vidik povezovanja
podatkov z zemljiškim katastrom ter upoštevati usmeritve direktive INSPIRE) in priprava usmeritev za novo zakonodajo,
– predlogi uporabe podatkov pravnih režimov za hitrejše izvajanje procesov.
Št. teme: 5.12.2.
Naslov teme: Analiza Strategije prostorskega razvoja Slovenije glede na stanje
v prostoru in določitev prostorskih potencialov za konkurenčen in trajnostni razvoj
Slovenije z upoštevanjem novih izzivov
Cilji:
– ocena stanja prostora in prostorskega
razvoja, glede na spremembe v Sloveniji od
leta 2002 (razvoj naselij, dejavnosti v prostoru, infrastrukture, izvajanje sektorskih
politik …),
– ocena izvajanja ciljev in usmeritev
SPRS kot podlaga za pripravo nadaljnjih
usmeritev in za spremljanje stanja,
– izhodišča za opredelitev novih ciljev
prostorskega razvoja Slovenije glede na
nove pogoje in nove razvojne izzive,
– zasnova za spremljanje stanja na podlagi opravljenih analiz in kot podpora odločitvam za usmerjanje razvoja v prostoru.

Št. teme: 5.12.3.
Naslov teme: Metodologija vrednotenja
in medsebojne primerjave variant v postopkih priprave državnih prostorskih načrtov
Cilji:
– predlog metode vrednotenja in medsebojne primerjave variant v postopkih umeščanja državne infrastrukture v prostor, ki
nadgrajuje obstoječo, vključno z vključevanjem javnosti v postopke priprave prostorskih načrtov za velike infrastrukturne projekte,
– preveritev predlagane metode na izbranem konkretnem primeru,
– predlog rešitev potrebne uskladitve zakonodaje iz področja prostorskega načrtovanja, varovanja okolja in javnih financ zaradi
uvajanja nove metode vrednotenja.
Št. teme: 5.12.4.
Naslov teme: Politike in instrumenti prostorskega razvoja v luči prilagajanja na podnebne spremembe
Cilji:
Podnebne spremembe bodo imele različne vplive na posamezne regije in območja. Spremenile bodo prostorske pogoje za
razvoj teh območij in za dejavnosti v njih.
Nekatera območja so bolj ranljiva za vplive
podnebnih sprememb kot druga in zahtevajo tudi drugačne pristope pri blaženju in prilagajanju tem spremembam. Cilj je pripraviti
metodologijo za določanje ranljivosti regionalnih območij in dejavnosti na teh območjih
z vidika vplivov podnebnih sprememb ter
usmeritve, ukrepe in instrumente kot podlago za usmerjanje prihodnjega prostorskega
razvoja na teh območjih.
Št. teme: 5.12.5.
Naslov teme: Kombinirani visokoločljivi
postopki zajemanja, razpoznavanja in vzdrževanja prostorskih podatkov
Cilji:
– analiza virov podatkov daljinskega zaznavanja in njihove dostopnosti s poudarkom na novih tehnologijah,
– oceniti možnosti uporabe novih metod
daljinskega zaznavanja kot vir za zajem državnih prostorskih podatkov,
– analiza metod in postopkov odkrivanja
sprememb v prostoru na podlagi obstoječih
baz prostorskih podatkov in podatkov daljinskega zaznavanja,
– izdelati predloge postopkov za (delno)
avtomatizacijo zaznave sprememb v prostoru in testiranje predlaganih postopkov na
primerih.
Št. teme: 5.12.6.
Naslov teme: Zasnova temeljne večnamenske državne geoinformacijske infrastrukture
Cilji:
– opredelitev kriterijev za materializacijo kombinirane geodetske mreže 0.reda, ki
vključuje terestrični/horizontalni koordinatni
sistem, višinski sistem in gravimetrični sistem,
– predlog števila in razporeditve točk
kombinirane geodetske mreže 0. reda,
– predlog obeležitve točk,
– predlog vrste inštrumentarija in projekt
njegove namestitve,
– obravnava pravno-lastniških vidikov
vzpostavitve kombinirane geodetske mreže.
III. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
razpis: na javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je vpisana v zbirkah podatkov o izvajalcih raziskovalne in
razvojne dejavnosti (v nadaljnjem besedi-
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lu: evidence agencije) ter izpolnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06
– UPB1, 61/06 – ZDru-1 in 112/07, v nadaljnjem besedilu: zakon) in s Pravilnikom
o Ciljnih raziskovalnih programih Uradni list
RS, št. 3/09).
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba iz III. točke razpisa.
Vodja projekta mora biti zaposlen v organizaciji, ki je prijaviteljica projekta. Pogoj
mora biti izpolnjen pred podpisom pogodbe.
Vodja projekta mora izpolnjevati pogoje
za vodenje aplikativnega ali podoktorskega
projekta. Minimalno število točk iz 3. točke
prvega odstavka 3. člena Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
(Uradni list RS, št. 41/09) za vodjo raziskovalnega projekta je določeno z Metodologijo ocenjevanja in izbora prijav za izbiro
raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije
2006–2013« za izvedbo javnega razpisa
v letu 2010.
Agencija bo za izračun minimalnega števila točk uporabila podatke, ki bodo
vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa (A1 in A2). Za A3 bo agencija
za člane programskih skupin upoštevala
samo podatke, ki so bili vpisani v obrazec
ARRS-ZV-RPROG-VPETOST/2009. Vodje
raziskovalnih projektov, ki niso člani nobene programske skupine, vpišejo podatke
o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec
ARRS-RPROG-VPETOST-D/2010,
objavljen na spletni strani agencije in ga do
12. 5. 2010 do 12. ure oddajo po elektronski
pošti na naslov CRPKS2010@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec oddajo tudi po
pošti hkrati s prijavo.
Raziskovalec, ki izpolnjuje pogoje za
vodjo projekta, lahko kot vodja projekta sodeluje na tem razpisu samo v eni prijavi.
Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: ARRS-RPROJ-CRP-PRIJAVA-2010 –
Predlog raziskovalnega projekta v okviru
Ciljnega raziskovalnega programa Konkurenčnost Slovenije 2006–2013 v letu 2010.
Prijavitelji, kjer v prijavi kot izvajalec ali
soizvajalec nastopa gospodarska družba,
morajo skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti,
št. 007-6/2009-8 z dne 17. 6. 2009, predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-RPROJ-CRPDP-2010.
V. Kriteriji in merila za izbor projektov
Pri izboru projektov bodo upoštevani naslednji kriteriji: relevantnost predlaganega
projekta, uporabnost predlaganega projekta, raziskovalna ali razvojna odličnost predlaganega projekta, kakovost predlagateljev
s področja predlaganega projekta in kakovost načrta izvedbe predlaganega projekta
ter izvedljivost in gospodarnost predlaganega projekta.
Kriteriji in merila za ocenjevanje, postopek ocenjevanja in izbora prijav ter izbor ocenjevalcev so podrobneje določeni
z Metodologijo ocenjevanja in izbora prijav
za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega
raziskovalnega programa Konkurenčnost
Slovenije 2006–2013 za izvedbo javnega
razpisa v letu 2010 in je skupaj z ocenje-
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valnima lista A in B sestavni del razpisne
dokumentacije.
VI. Čas trajanja projektov
Predviden začetek izvajanja projektov je
1. 9. 2010.
Projekti praviloma trajajo od 12 do 24
mesecev. Izjemoma lahko projekti trajajo do
36 mesecev, kar je v prijavi potrebno posebej utemeljiti.
VII. Odločitev o izboru in financiranju projektov in odločitev o pritožbi zoper sklep
Sklep o izboru projektov na razpis CRP
je sestavljen iz Sklepa Upravnega odbora
agencije o izboru projektov na razpis CRP
in delnih sklepov vseh udeležencev razpisa
CRP, s katerimi le-ti prevzamejo obveznost
sofinanciranja za izbrane projekte. Sklep
o izboru projektov na razpis CRP se uveljavlja postopoma, ob vsakokratnem sprejetju
posameznih delnih sklepov.
O pritožbi zoper sklep o izboru, katere
predmet ne morejo biti pogoji, kriteriji in merila za ocenjevanje prijav niti ocena prijave,
odloči Upravni odbor ARRS.
VIII. Okvirna višina sredstev
Okvirna skupna višina sredstev za izvedbo
predmetnega razpisa je 7.200.000,00 EUR.
Razpis bo realiziran glede na razpoložljiva
sredstva v proračunu Republike Slovenije in
finančnem načrtu agencije.
Okvirna višina sredstev po financerjih za
celotno obdobje trajanja projektov:
– Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS: 3.700.000,00 EUR,
– Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve: 120.000,00 EUR,
–
Ministrstvo
za
finance:
40.000,00 EUR,
–
Ministrstvo
za
gospodarstvo:
285.000,00 EUR,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano: 1.536.400,00 EUR,
–
Ministrstvo
za
kulturo:
25.000,00 EUR,
– Ministrstvo za notranje zadeve:
24.500,00 EUR,
– Ministrstvo za okolje in prostor:
320.000,00 EUR,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava: 70.000,00 EUR,
–
Ministrstvo
za
pravosodje:
35.000,00 EUR,
– Ministrstvo za šolstvo in šport:
328.500,00 EUR,
– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo: 215.000,00 EUR,
–
Ministrstvo
za
zdravje:
177.600,00 EUR,
– Ministrstvo za zunanje zadeve:
13.000,00 EUR,
– Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko: 35.000,00 EUR,
– Služba vlade RS za razvoj in evropske
zadeve: 60.000,00 EUR,
– Statistični urad RS: 30.000,00 EUR,
– Urad RS za makroekonomske analize
in razvoj: 20.100,00 EUR,
– Urad Vlade za komuniciranje:
90.000,00 EUR,
– Urad za Slovence v zamejstvu in po
svetu: 60.000,00 EUR.
Okvirni deleži sredstev, ki jih bodo za
izvajanje izbranih projektov namenili ARRS
in ostali financerji, so po posameznih težiščih naslednji:
– Težišče 1: 15%,
– Težišče 2: 21%,
– Težišče 3: 5%,
– Težišče 4: 8%,
– Težišče 5: 51%.
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IX. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav:
Pisno prijavo v dveh izvodih morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako
»Ne odpiraj – javni razpis za raziskovalne
projekte – CRP KS 2010« v glavno pisarno
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
RS, Tivolska 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica
s prijavo mora prispeti na naslov Agencije ne
glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključno 12. 5. 2010 do 12. ure. Kot pravočasne
se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno
po pošti iz Slovenije najkasneje do 12. 5.
2010 do 12. ure (poštni žig). V vsaki poslani
pošiljki z oznako »«Ne odpiraj – javni razpis
CRP KS 2010« je lahko le ena prijava.
Prijave morajo biti posredovane tudi
v elektronski obliki na naslov CRPKS2010@
arrs.si do vključno 12. 5. 2010 do 12. ure, in
sicer za vsako prijavo posebej z enim posredovanim sporočilom.
Za pravočasno oddane prijave se štejejo
prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah,
v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren
prijavitelj.
V postopku za izbor projektov bo agencija obravnavala prijave, ki vsebujejo vse
z razpisom in obrazci zahtevane podatke
in dokazila in katere prispejo na agencijo
v roku, določenem s tem razpisom.
Nepopolne prijave bodo obravnavane
v skladu s Pravilnikom o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne
dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/09).
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
X. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo 14. 5. 2010 ob 10. uri v sejni sobi
Agencije (III. nadstropje, Tivolska 30, 1000
Ljubljana).
XI. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo obveščeni o izbiri v roku 90 dni od
zaključka razpisa.
XII. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis in razpisna dokumentacija
bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije dostopna na
spletni strani Agencije www.arrs.si.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na Agenciji pri Ernesti Mlakar, po tel. 01/400-59-74, vsak delavnik od
9. do 12. ure, ali na elektronski naslov: ernesta.mlakar@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 173-1/2010
Ob-2615/10
Na podlagi 2. točke 7. člena Odredbe o razdeljevanju dela sredstev Javnega
zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija
(Uradni list RS, št. 84/99), Programa dela in
finančnega načrta Parka Škocjanske jame,
Slovenija za leto 2010 in Sklepa št. 3/2
sprejetega na 3. seji Sveta javnega zavoda
Parka Škocjanske jame dne 2. 3. 2010, objavlja Javni zavod Park Škocjanske jame,
Slovenija
javni razpis
za razdelitev nepovratnih sredstev
prebivalcem v regijskem parku
Škocjanske jame v letu 2010
I. Ime in sedež naročnika razpisa: Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija,
Škocjan št. 2, 6215 Divača.

II. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje nakupa, izdelave, montaže
ali popravila tipičnih elementov »kraške«
arhitekture oziroma materialov, namenjenih
prebivalcem oziroma registriranim gospodinjstvom v regijskem parku Škocjanske
jame v letu 2010.
III. Višina in namen sredstev:
1. V skladu s Programom dela in finančnim načrtom prihodkov in odhodkov
JZ Parka Škocjanske jame, Slovenija za
leto 2010 in Sklepom št. 3/2 sprejetim na
3. seji Sveta parka Škocjanske jame dne
2. 3. 2010, je višina razpoložljivih sredstev
35.000,00 EUR.
Višina sredstev, namenjenih posameznemu upravičencu oziroma registriranemu
gospodinjstvu, se bo razdelila vsem izbranim upravičencem enako, in sicer tako, da
se višina razpoložljivih sredstev deli s številom vseh izbranih upravičencev ne glede
na prijavljeno višino sredstev posameznih
upravičencev.
2. Sredstva se namenijo za sofinanciranje izdelave, montaže in popravila tipičnih
elementov »kraške« arhitekture oziroma
materialov in sicer za:
– nakup in montažo kamnitih jert za kalonje, vrata ali okna,
– nakup in montažo kamnitih škrl za
vence ali kamnitih podstavkov za pergolo
– baše,
– nakup in montažo kamnitih tlakov ali
robnikov za tlakovanje dvorišč,
– nakup in montažo kamnitega lijaka,
škavnice ali kamnite šape oziroma delov
kapnice,
– plačilo stroškov čiščenja, krpanja in
nabavo ter izdelavo vodotesnih premazov
kapnic,
– nakup in montaža kamnitih stopnic oziroma izdelava stopnic iz grobo obdelanega
kamna,
– nakup in montažo kamnitih plošč za
zaključek vrha kamnitih zidov,
– nakup gradbenega materiala (lomljen
kamen, cement, pesek) oziroma plačilo del
za obnovo mejnih kamnitih suhozidov domačij ali zidov ob javnih cestah in poteh,
– plačilo za popravila delov ostrešij ali
nadstreškov,
– nakup opečnatih korcev in plačilo del
za prekritje oziroma popravilo streh,
– nakup in montažo lesenih vrat za »kalonje« ali vhodna vrata domačij,
– nakup in zamenjavo lesenih oken domačij,
– nakup gradbenega materiala (pesek,
apno, cement, pastelne barve) oziroma plačilo del za obnovo fasad domačij,
– nakup in montažo zunanjih nizko stenskih kamnitih oblog »cokel« fasad objektov.
IV. Pogoji:
Sredstva po tem razpisu lahko pridobijo
prosilci, ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno prebivališče na območju
parka Škocjanske jame (Škocjan, Betanja,
Matavun),
– so lastniki nepremičnine na območju
parka Škocjanske jame oziroma najožji družinski člani lastnika nepremičnine, ki ima
uradno hišno številko in registrirano gospodinjstvo.
Za posege, za katere je po Zakonu
o graditvi objektov (ZGO-1B, Uradni list
RS, št. 102/04 in 126/07) potrebno pridobiti
gradbeno dovoljenje, mora prosilec k vlogi
priložiti le tega.
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V. Merila za izbor:
Prijavijo se lahko vsi prosilci, ki imajo
stalno bivališče v Škocjanu, Betanji ali Matavunu in imajo registrirano gospodinjstvo
(potrdilo iz gospodinjske evidence).
Prednost pri dodeljevanju sredstev ima
prosilec:
– lastnik nepremičnine, ki je z Zakonom
o regijskem parku Škocjanske jame zavarovan kot kulturni spomenik,
– lastnik nepremičnine, ki se nahaja na
območju naselbinskih spomenikov (Škocjan
in Betanja).
VI. Prijava na razpis mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec za prijavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
– potrdilo iz gospodinjske evidence oziroma zemljiškoknjižni izpisek lastnika(ov),
– kulturnovarstvene pogoje Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica, Delpinova 16,
5000 Nova Gorica; Velja za vse tiste prosilce, ki so lastniki kulturnih spomenikov (vsi
prosilci iz Škocjana in Betanje ter lastniki
objektov Matavunu št. 8 in št. 10), za katere
za nameravana dela po Zakonu o graditvi
objektov ni potrebno pridobiti gradbenega
dovoljenja,
– gradbeno dovoljenje, kolikor je potrebno po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1B,
Uradni list RS, št. 102/04 in 126/07).
VII. Oddaja prijave: prijave na razpis
skupaj z zahtevano dokumentacijo (prijavni
obrazec) morajo biti oddane v zaprti ovojnici
z navedbo točnega naslova prijavitelja na
hrbtni strani kuverte in napisom »Prijava na
javni razpis za razdelitev nepovratnih sredstev prebivalcem v regijskem parku Škocjanske jame v letu 2010« in napisom na
naslovni strani kuverte: »Ne odpiraj – prijava
na javni razpis!«. Prijavitelji lahko oddajo prijavo na upravi parka ali pošljejo na naslov:
Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan
št. 2, 6215 Divača.
VIII. Rok za oddajo prijav: rok za oddajo
prijav je enaindvajset dni po dnevu objave
v Uradnem listu RS. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je oddana osebno
do zadnjega dneva roka za oddajo prijav do
15. ure na upravi Park Škocjanske jame ali
oddana po pošti s priporočeno pošiljko.
IX. Obveščanje o izidu razpisa: komisija
bo z odpiranjem prijav pričela dvaindvajseti
dan po objavi tega razpisa v Uradnem listu
RS ob 14. uri na upravi Parka Škocjanske
jame oziroma prvi naslednji delovni dan.
O izidu razpisa bo Park Škocjanske jame
vse prijavitelje obvestil v petih dneh, ko bo
komisija odprla in ovrednotila prijave oziroma, ko bo direktorica zavoda na predlog
komisije s sklepom odločila o prejemnikih in
višini dodeljenih sredstev.
Na sklep direktorice se prijavitelj lahko
pritoži v 7. dneh na upravo parka. O pritožbi zoper sklep odloči Svet zavoda v roku
14. dni.
X. Pogodba o izplačilu dodeljenih sredstev:
Z izbranimi prijavitelji bo Park Škocjanske jame sklenil pogodbo o dodelitvi sredstev predvidoma do konca meseca maja
2010. Pred podpisom pogodbe o dodelitvi
sredstev izbranim prijaviteljem, je potrebno priložiti tudi kulturnovarstveno soglasje,
v primeru, da so bili prijavitelju izdani kulturnovarstveni pogoji.
Pred zahtevkom za izplačilo sredstev
posameznim upravičencem bo komisija

– za rekreativno, športno in kulturno dejavnost invalidov pa 27.756,45 EUR.
Sredstva so namenjena izključno organiziranju rekreativne, športne in kulturne
dejavnosti upokojencev in invalidov in se
ne smejo uporabiti za pokrivanje stroškov
poslovanja zvez, društev in organizacij.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
– organizacije upokojencev, ki so organizirane na državni ravni ter
– invalidske organizacije, organizirane
na državni ravni, ki imajo med člani najmanj
10% delovnih invalidov.
4. Merila in kriteriji za delitev sredstev
Sredstva za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev se delijo glede
na število upokojencev – članov organizacij
upokojencev, prijavljenih na javni razpis, ki
izpolnjujejo razpisne pogoje.
Sredstva za rekreativno, športno in kulturno dejavnost invalidov se delijo glede na
število delovnih invalidov – članov invalidskih organizacij, prijavljenih na javni razpis,
ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
5. Razpisna dokumentacija
Prijavi na javni razpis je potrebno priložiti:
– program rekreativne, športne in kulturne dejavnosti za leto 2010 z načrtovano
porabo sredstev,
– dokazilo o tem, da je organizacija upokojencev oziroma invalidska organizacija
organizirana na državni ravni in
– dokazilo oziroma izjavo o številu članov
organizacije upokojencev oziroma invalidske organizacije.
Invalidske organizacije morajo prijavi priložiti tudi dokazilo oziroma izjavo o številu
članov – delovnih invalidov.
6. Rok za prijavo in način prijave na
javni razpis
Prijavo na razpis je treba vložiti v roku
10 dni po objavi javnega razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Pisno vlogo s prilogami je treba poslati
v zaprti ovojnici z oznako »Vloga za pridobitev sredstev za RŠK dejavnost v letu 2010
– Ne odpiraj!«, na naslov Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana.
Vloga se šteje za pravočasno, če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Za morebitna dodatna pojasnila je na
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije določena kontaktna oseba
Jana Šušteršič – Kobal.
7. Obvestilo o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni od izteka roka za oddajo
vlog.
8. Razdelitev sredstev: razdelitev sredstev, določenih v 2. točki tega javnega razpisa, v skladu z merili in kriteriji iz 4. točke tega javnega razpisa, med posamezne
upravičence bo izvedel Svet Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
9. Obveznost prejemnikov sredstev
v letu 2009: prejemniki sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev in invalidov na podlagi javnega
razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 36/09 z dne 15. 5. 2009, morajo v roku
in na naslov iz 6. točke tega javnega razpisa predložiti dokumentacijo (računi, pogodbe ipd.), iz katere bo razvidna namenska
poraba sredstev. Prejemnik sredstev v letu

pregledala opravljena dela in sicer prvič
konec meseca julija, drugič konec meseca
septembra in tretjič izjemoma konec meseca novembra 2010. Komisija bo napisala
zapisnik o posameznih opravljenih delih in
podala mnenje o pravočasnosti, kvaliteti in
stokovnosti opravljenih del. Prejemnik bo
moral k pisnemu zahtevku priložiti originalne račune za nakup materialov oziroma za
izvedbo pogodbenih del in izjavo, da je dela
izvedel skladno z določili pogodbe.
Posamezen upravičenec predloži po
končanih delih pisni zahtevek na upravo
parka. Komisija opravljena dela pregleda
in poda pisno mnenje o opravljenih delih.
Izplačila sredstev bodo nakazana na št.
transakcijskega računa vsakemu posameznemu upravičencu v roku 30 dni po izdaji
pozitivnega mnenja komisije.
XI. Namenska poraba sredstev:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena namensko, za nakup materialov oziroma
izvedbo del, ki jih je prijavil posamezni upravičenec. Pogodba mora vsebovati določbe,
kjer je določeno, da mora prejemnik sredstev dela dejansko in kvalitetno izvesti najkasneje do konca meseca novembra 2010.
V primeru, da podpisnik pogodbe prijavljena dela ni izvedel oziroma realiziral ali je
komisija ugotovila, da so dela slabo in nekvalitetno izvedena, upravičencu sredstva
ne bodo nakazana.
V primeru, da komisija ne bo razdelila
za to namenjenih finančnih sredstev oziroma, da podpisnik pogodbe prijavljena dela
ni izvedel oziroma realiziral ali je komisija
ugotovila, da so dela slabo in nekvalitetno
izvedena, bo o ostanku in porabi sredstev
odločal Svet zavoda Parka Škocjanske jame
na naslednji seji.
XII. Razpisna dokumentacija
Z dnem objave razpisa v Uradnem listu
RS bo ta javni razpis in prijavni obrazec
dostavljen vsem gospodinjstvom v Parku
Škocjanske jame, prav tako pa bo na voljo
na sedežu Javnega zavoda Park Škocjanske jame.
Javni razpis bo objavljen najmanj dvaindvajset dni na oglasni deski Vaške skupnosti
v Matavunu in na upravi parka.
Dodatne informacije oziroma pojasnila
lahko zainteresirani dobijo na upravi Parka Škocjanske jame pri Pečar Črtomirju ali
Opara Bogdanu, na tel. 05/708-21-00.
Javni zavod Park Škocjanske jame,
Slovenija
Št. 03000-6/2010
Ob-2668/10
Na podlagi 75. člena Statuta Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 114/06) Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije objavlja
javni razpis
za delitev sredstev za rekreativno,
športno in kulturno dejavnost
upokojencev in invalidov v letu 2010
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost, ki
jo organizirajo organizacije upokojencev in
invalidov v letu 2010.
2. Višina razpisanih sredstev
Razpisana sredstva v letu 2010 skupno
znašajo 185.043 EUR, od tega je:
– za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev namenjenih
157.286,55 EUR,
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2009, ki v zgoraj določenem roku ne bo izkazal namenske porabe sredstev, ne more
pridobiti sredstev na podlagi tega javnega
razpisa.
Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Ob-2673/10
Na podlagi Uredbe Sveta (ES)
št. 1085/2006 z dne 17. julija 2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč
(IPA), Uredbe Komisije (ES) št. 718/2007
z dne 12. junija 2007 o pravilih za izvajanje Uredbe (ES) št. 1085/2007, kakor je
bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES)
št. 80/2010 z dne 28. januarja 2010 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč
(IPA), Operativnega programa Slovenija–
Hrvaška 2007–2013 in Uredbe o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev ETS in IPA
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 110/07),
organ upravljanja objavlja
2. javni razpis
v okviru Operativnega programa IPA
Slovenija–Hrvaška 2007–2013
Številka javnega razpisa: 4300-123/2010
1. Organ upravljanja
Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa
Sektor za evropsko teritorialno sodelovanje,
nastopa kot organ upravljanja.
Organ upravljanja je pogodbeni organ za
sredstva IPA.
2. Javni razpis
Javni razpis objavlja organ upravljanja
in velja za upravičene prijavitelje iz Hrvaške
in Slovenije.
Razpisna dokumentacija, ki sestoji iz
Priročnika za izvajanje projektov (PIP),
prijavnice in njenih prilog, vzorca Pogodbe o sofinanciranju IPA, vzorca Sporazuma
o partnerstvu in Operativnega programa IPA
Slovenija–Hrvaška 2007–2013, je na voljo
na spletni strani http://www.si-hr.eu.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki učinkovito prispevajo
k splošnemu cilju programa:
Ustvariti dinamično čezmejno območje
z intenzivnimi interakcijami razvojnih akterjev in njihovih deležnikov na obeh straneh
meje za doseganje skupaj opredeljenih ciljev.
Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje operacij iz sredstev IPA, ki ustrezajo
naslednjim ukrepom v okviru 1. in 2. prednostne naloge Operativnega programa IPA
Slovenija–Hrvaška 2007–2013.
1. Prednostna naloga: Gospodarski in
družbeni razvoj
– Ukrepi:
– Turizem in razvoj podeželja,
– Razvoj podjetništva,
– Socialna integracija.
2. Prednostna naloga: trajnostno upravljanje z naravnimi viri
– Ukrepi:
– Varstvo okolja,
– Ohranjanje območij varstva narave in
kulturne dediščine.
Za podrobne informacije o opisu ukrepov, njihovih ciljev in glavnih dejavnosti
v okviru vsake prednostne naloge glejte
6. poglavje Operativnega programa. Da bi
zagotovili skladnost vašega projekta s programom, obvezno preberite in upoštevajte
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opis pod vsako prednostno nalogo in ustreznim ukrepom.
Vsak projektni predlog je potrebno prijaviti samo v okviru ene od zgoraj navedenih
prednostnih nalog/ukrepov. Dejavnosti morajo izkazovati čezmejni vpliv na upravičeno
območje tega programa.
Projektni partnerji morajo izpolnjevati vsaj en kriterij čezmejnega sodelovanja:
skupni razvoj, skupno izvajanje, skupno
osebje in skupno financiranje.
4. Razpoložljiva sredstva, odstotek sofinanciranja in velikost projekta
V okviru tega javnega razpisa bo za sofinanciranje operacij iz sklada IPA na voljo
znesek v višini 11.900.115,00 EUR.
Sredstva so razdeljena po prednostnih
nalogah in indikativno po posameznih ukrepih, kot sledi:
Prednostne naloge
Gospodarski in družbeni razvoj
Turizem in razvoj podeželja
Razvoj podjetništva
Socialna integracija
Trajnostno upravljanje z naravnimi viri
Varovanje okolja
Ohranjanje območij varstva narave in kulturne
dediščine
Skupaj

Prispevek
Skupnosti IPA
6.611.175
20%
60%
20%
5.288.940
55%
45%
11.900.115

Skupni nadzorni odbor si pridržuje pravico, da alocira IPA sredstva iz enega ukrepa na drugega znotraj posamezne prednostne naloge, če vloge znotraj posameznega
ukrepa izkazujejo višjo kakovost ter večji
pomen za doseganje programskih ciljev in
indikatorjev.
Iz programa se lahko sofinancirajo samo
upravičeni izdatki, pri čemer lahko sofinanciranje Skupnosti iz sredstev IPA znaša največ 85,00% javnih sredstev. Vsak slovenski
partner mora zagotoviti vsaj 5,00% lastnega sofinanciranja. Vsak hrvaški partner pa
mora zagotoviti vsaj 15,00% javnega sofinanciranja.
Projekti, upravičeni do sodelovanja v programu, so projekti, katerih skupni zaprošeni znesek IPA sredstev znaša
od 75.000,00 EUR do 1.000.000,00 EUR
za 1. prednostno nalogo (gospodarski in
družbeni razvoj) ter od 75.000,00 EUR do
1.500.000,00 EUR za 2. prednostno nalogo
(trajnostno upravljanje z naravnimi viri).
5. Programsko območje
Programsko območje Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–
Hrvaška 2007–2013 vključuje naslednje teritorialne enote na ravni NUTS 3:
– v Republiki Sloveniji: Pomurska, Podravska, Savinjska, Spodnjeposavska, Jugovzhodna Slovenija, Notranjsko-kraška,
Obalno-kraška, Osrednjeslovenska (20%)
regija;
– v Republiki Hrvaški: Medžimurska, Varaždinska, Krapinsko-Zagorska, Zagrebška,
Karlovška, Primorsko-Goranska, Istrska županija in mesto Zagreb (20%).
6. Upravičeni prijavitelji in partnerji
Upravičenci obeh prednostih nalog morajo:
1. biti neprofitne pravne osebe, ustanovljene v skladu z javnim ali zasebnim pravom, ki delujejo v javnem in splošno koristnem interesu in sodijo v eno od naslednjih
skupin:

31 / 16. 4. 2010 /

843

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

– regionalni in lokalni javni organi;
– osebe javnega prava, kot so: skladi, zavodi, agencije, katerih ustanovitelj je
država ali občina ali katerakoli druga oseba javnega prava, raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in
usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine, lokalne in regionalne razvojne
agencije itd.;
– nevladne organizacije, kot so združenja, fundacije;
– gospodarske, kmetijske, obrtne in
industrijske zbornice, grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe;
– pravne osebe zasebnega prava, ki
izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, kot so društva, lokalne in regionalne
razvojne agencije, registrirane kot podjetja,
lokalne turistične organizacije, organizacije
za usposabljanje, zasebni zavodi itd.
2. Minimalna zahteva je, da je vsaj en
projektni partner iz Slovenije in en iz Hrvaške. Zgornje število projektnih partnerjev ni
omejeno.
3. Partnerji morajo imeti sedež ali regionalno/lokalno podružnico, registrirano in
delujočo v upravičenem programskem območju. Možna pa je tudi izjema v primerih,
kjer razlika izhaja iz drugačne organizacijske strukture partnerja. Stanje, kjer sedež
partnerja ni v upravičenem programskem
območju, se lahko reši na sledeče načine:
a) v primeru, da sedež nacionalne/regionalne organizacije ni registriran v upravičenem območju in je lokalna organizacijska enota pravna oseba, mora biti lokalna
organizacijska enota potencialen projektni
partner in v primeru podpisa pogodbe bo
le-ta končni upravičenec,
b) v primeru, da sedež nacionalne/regionalne organizacije ni registriran v upravičenem območju in lokalna organizacijska
enota ni pravna oseba, potem mora biti
projektni partner nacionalna/regionalna organizacija. V tem primeru bo organizacija
dokazala posebno vlogo, ki jo ima v obmejni
regiji z sledečim:
– izkazano mora biti vsaj eno letno delovanje lokalne organizacijske enote v upravičenem območju;
– vodja organizacijske enote mora biti
pooblaščeni predstavnik pravne osebe, da
lahko organizacijska enota deluje v povezavi z izvedbo relevantnega dela projekta in
– projektne aktivnosti morajo biti izvedene v upravičenem programskem območju in morajo imeti čezmejni značaj, hkrati
pa mora biti v izvajanje projekta vključeno
lokalno osebje.
4. biti pravno, finančno in poslovno
sposobni za sodelovanje v programu.
7. Upravičeno obdobje sofinanciranja
Najbolj zgoden začetek projekta je datum odobritve projektov s strani Skupnega
nadzornega odbora.
Zaključek projekta je datum zadnjega
plačila s strani projektnih partnerjev. V vsakem primeru, se morajo vsi projekti zaključiti
najkasneje do 31. marca 2013.
8. Trajanje: projekti, upravičeni do sodelovanja v programu, so projekti, katerih obdobje izvajanja traja največ 27 mesecev.
9. Upravičeni stroški
1) Stroški osebja;
2) Stroški zunanjih izvajalcev;
3) Investicijski stroški;
4) Administrativni stroški.

Po evidentiranju prejetih projektnih vlog
izvede STS preverjanje administrativne
ustreznosti in upravičenosti.
Vloga je popolna, če vsebuje:
1. en izvirnik izpolnjene prijavnice v papirni obliki (vsa poglavja dela A in dela B ter
predpisane priloge) mora biti predložen.
Spremna dokumentacija je lahko kopija,
če ustreza izvirniku. Priložiti je potrebno
vso spremno dokumentacijo, ki se zahteva
v skladu s seznamom spremne dokumentacije;
2. eno elektronsko različico izpolnjene
prijavnice (vsa poglavja dela A in dela B ter
predpisane priloge) na CD-romu ali na USB
ključu.
Elektronska verzija mora vsebovati vse
dokumente (prijavnico vključno s Prilogo II
in skenirano, podpisano in žigosano1 Prilogo I, Prilogo III2 in Točko 5 prijavnice – del
A). E-različica prijavnice mora biti enaka
tiskani.
V primeru manjkajočih dokumentov ali
potrebe po dodatnih pojasnilih, bo organ
upravljanja obvestil vodilnega partnerja.
13.2 Zavrnitev vloge
Vloga ne bo odprta in bo avtomatsko izločena, če niso izpolnjene zahteve iz točke
11 in 12:
1. Vloga v tiskani obliki ni prispela pravočasno;
2. Ovojnica ni bila pravilno označena
v skladu s točko 12.
Vloga bo izločena brez poziva za dopolnitev za manjkajoče dokumente, če:
1. je bila prijavnica ročno izpolnjena namesto da bi bila natipkana,
2. vloga ni bila predložena v zahtevanih
jezikih (razen Priloge II k prijavnici),
3. vloga v tiskani obliki ni prispela v zahtevani obliki (1 izvirnik, 1 e-verzija),
Vloga bo prav tako zavrnjena/zavržena
iz naslednjih razlogov:
1. vloga ne izpolnjuje pogojev za odpiranje, pogojev administrativne ustreznosti ali
pogojev upravičenosti,
2. odgovor na poziv za dopolnitve oziroma pojasnila ni prispel do roka označenega
v pozivu ali če gradivo/odgovor ni bil ustrezen in popolen,
3. ocena, ki jo je vloga dobila pri ocenjevanju, ni dovolj visoka, da bi bila upravičena
do razpoložljivih sredstev IPA,
4. če ni več na voljo IPA sredstev.
Vloge morajo izpolnjevati vse pogoje pri
preverjanju administrativne ustreznosti in
upravičenosti. Neupravičeni stroški ne vplivajo na upravičenost celotne vloge. Neupravičeni stroški ne bodo sofinancirani.
V primeru manjkajočih podatkov/spremne dokumentacije ali v primeru potrebnih
pojasnil, lahko organ upravljanja/STS pozove prijavitelje, da dopolnijo ali predložijo manjkajočo dokumentacijo ali pojasnila
k določenim delom vloge v 10 koledarskih
dneh. Če odgovor ne bo prispel pravočasno,
bodo vloge zavrnjene. Zavrnjene vloge ne
bodo vrnjene prijaviteljem, prav tako ne vloge, predlagane za sofinanciranje.
Prosimo, upoštevajte, da v primeru, da
določen del prijavnice ni izpolnjen, vloga
ne bo avtomatsko zavrnjena. Če manjkajo
nekateri deli, ki niso bistvenega pomena
za izvedbo projekta, bo projekt posledično
lahko prejel nižjo oceno.

Podroben opis upravičenih stroškov je
vključen v poglavje 4.1 Priročnika za izvajanje projektov.
Izdatki se lahko štejejo za upravičene od
datuma odobritve projektov s strani Skupnega nadzornega odbora. Za začetek obdobja
upravičenosti izdatkov se lahko določi tudi
kasnejši datum, če nacionalna ali evropska
zakonodaja tako zahteva.
10. Podpora za razvoj projekta
Med javnim razpisom se lahko pošiljajo
vprašanja po elektronski pošti na naslednji
naslov: Skupni tehnični sekretariat Slovenija–Hrvaška 2007–2013 Služba Vlade RS
za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Sektor za evropsko teritorialno sodelovanje, Kotnikova 28, SI-1000 Ljubljana,
kontaktna oseba: mag. Gordana Stanišić
(informacije v slovenskem jeziku), e-pošta:
jts-si-hr.svlr@gov.si, tel. +386/1/478-37-35
(uradne ure: torek, sreda, četrtek: od 9. do
12. ure).
Info točka: Ministrstvo za regionalni razvoj, gozdarstvo in upravljanje z vodami,
Vlaška 108, 10 000 Zagreb, kontaktna oseba: Viktorija Rončević, e-pošta: viktorija.roncevic@mrrsvg.hr, tel. +385/1/63-91-991
(uradne ure: torek, sreda, četrtek: od 9. do
12. ure).
Skupni tehnični sekretariat in informacijska točka zagotavljata podporo potencialnim prijaviteljem z zagotavljanjem informacij o programu in tehnično podporo pri
pripravi vlog.
Za datume načrtovanih informativnih delavnic in za odgovore na pogosta vprašanja
spremljajte spletno stran www.si-hr.eu, ali
pa se neposredno obrnite na STS ali informacijsko točko.
11. Oddaja vlog
Vsak vodilni partner lahko predloži več
vlog. Vloga se lahko predloži kadar koli med
datumom objave in datumom zaključka javnega razpisa.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani: www.si-hr.eu.
Rok za prejem vlog v okviru tega javnega
razpisa je 30. 6. 2010 do 15.30, na naslednji
naslov: Skupni tehnični sekretariat Slovenija–Hrvaška 2007–2013, Služba Vlade RS
za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Sektor za evropsko teritorialno sodelovanje, Kotnikova 28, SI-1000 Ljubljana.
Vloga se lahko predloži samo na navedeni naslov.
Prijava mora biti predložena v papirni in
elektronski obliki.
12. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno.
Ovojnica je zaprta in pravilno označena
na način, da vključuje naslednje:
a) naslov, kamor se oddaja vloga,
b) polno ime in naslov vodilnega partnerja,
c)
številka
javnega
razpisa:
4300-123/2010,
d) akronim projektnega predloga,
e) besedilo: »Ne odpirajte – 2. javni razpis OP SI-HR 2007–2013«.
Da bi bila vloga sprejeta, mora prispeti
na navedeni naslov pravočasno, ovojnica pa
mora biti označena na tak način, da je razvidno, na kateri javni razpis se nanaša.
13. Izbor projektov:
Postopek izbora projektov bo potekal
v dveh fazah.
13.1 Administrativna ustreznost in preverjanje upravičenosti
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Vloge, ki izpolnjujejo pogoje administrativne ustreznosti in pogoje upravičenosti, se
uvrstijo v preverjanje kakovosti.
13.3 Ocena kakovosti
Projekte, ki uspešno opravijo preverjanje
administrativne ustreznosti in upravičenosti, jih nadalje ocenijo ocenjevalci v skladu
z merili iz poglavja 5.3 Priročnika za izvajanje projektov.
V okviru 2. javnega razpisa se lahko sofinancirajo samo vloge, ki pri oceni kakovosti
prejmejo najmanj 80 točk.
14. Odobritev projektov
Končno odločitev o odobritvi projektov
sprejme SNO Operativnega programa Slovenija–Hrvaška 2007–2013.
SNO uradno odloči o odobritvi ali zavrnitvi projektov in o sofinanciranju sredstev
IPA.
15. Obveščanje o izboru projektov
Na podlagi odločitve SNO bo organ upravljanja obvestil vodilnega partnerja o odobritvi/zavrnitvi vloge z uradnim dopisom
v 30 dneh od odločitve SNO.
V tem dopisu bodo za odobrene projekte
navedene nadaljnje informacije o naslednjih
korakih za sklepanje pogodb.
16. Spremembe javnega razpisa: v primeru, da bi se javni razpis in njegova razpisna dokumentacija spremenila pred datumom zaključka javnega razpisa, bodo
popravki objavljeni na naslednji spletni:
www.si-hr.eu. V Uradnem listu RS se objavijo samo spremembe javnega razpisa.
Prijavitelji so dolžni spoštovati morebitne
spremembe javnega razpisa in njegove razpisne dokumentacije, objavljene na zgoraj
opisan način.
17. Jezik
Javni razpis in razpisna dokumentacija
sta objavljena v slovenskem in hrvaškem
jeziku. V primeru neskladnosti med slovenskim in hrvaškim besedilom razpisne
dokumentacije se kot pripomoček za razumevanje uporabi usklajena angleška
verzija.
Vlogo je potrebno predložiti samo v slovenskem in hrvaškem jeziku, razen Priloge
II k prijavnici, ki jo je treba predložiti tudi
v angleškem jeziku in spremne dokumentacije, ki se lahko predloži samo v izvirnem
jeziku.
18. Odložni klavzuli
1. Za hrvaške upravičence so izdatki projekta upravičeni pod pogojem, da nastanejo po podpisu Finančnega sporazuma med
Komisijo in Republiko Hrvaško za obdobje
2010–2011.
2. V primeru, da Odločba Komisije, ki
spreminja Odločbo Komisije C(2008)739
o sprejetju Operativnega programa IPA Slovenija–Hrvaška 2007–2013, ne bo sprejeta
v času do izbora projektov, bo javni razpis
razveljavljen.
19. Druge določbe: rezultati tega javnega
razpisa so javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani: www.si-hr.eu po podpisu
pogodb o sofinanciranju IPA z izbranimi vodilnimi partnerji.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Št. 542/1
Ob-2712/10
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Uradni list RS, št. 60/95) Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana objavlja
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javni razpis
za zbiranje ponudb za oddajo
nepremičnine v najem
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega razpisa: oddaja poslovnih prostorov na naslovu: Gospodinjska
ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
3. Vrsta nepremičnine: poslovni prostori
v II nadstropju, v izmeri 342,91 m2 in kletni
prostori, v izmeri 125,20 m2.
Objekt leži na parceli št. 647/1, k.o. Zgornja Šiška.
4. Ponudnik mora ponuditi ceno in sicer za:
– poslovne prostore …..€ za 1 m2 mesečno, brez vključenega DDV,
– kletne prostore …..€ za 1 m2 mesečno,
brez vključenega DDV.
Poslovnim prostorom pripadajo še skupni prostori in 10 urejenih parkirnih mest.
Nepremičnina se lahko odda po sklopih.
Prednost ima ponudnik, ki da ponudbo za
oba sklopa. Z najugodnejšim ponudnikom
se bo sklenila pogodba za obdobje enega
leta z možnostjo podaljšanja pogodbe.
5. O izboru bodo ponudniki obveščeni
v roku osem dni od roka za predložitev ponudb. Razpisovalec si pridržuje pravico, da
ne izbere nobenega ponudnika.
6. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o najemu nepremičnine, se šteje, da
odstopa od ponudbe. V tem primeru se pogodba sklene z drugim najugodnejšim ponudnikom.
7. Način in rok plačila: najemnik je dolžan
plačati varščino v višini dveh najemnin ob
podpisu najemne pogodbe na transakcijski
račun BA – CA Ljubljana, 29000-0055148819
ali Banka Koper, 10100-0039157343.
Sledijo mesečna plačila najemnine na
30. dan v mesecu. Položena varščina se
ob prekinitvi pogodbe vrne v primeru, da se
najeta nepremičnina nahaja v dogovorjenem stanju in so plačane vse dogovorjene
obveznosti.
8. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Franjem Lesjakom,
tel. 041/651-532.
9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 22. 4. 2010, do 10. ure. Ponudbe se
označi: »Ponudba za najem poslovnih prostorov – Ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa,
– pooblastilo osebi za zastopanje, na
odpiranju za pravne osebe,
– izjavo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve. Dunajska 106, 1000
Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 22. 4. 2010, ob 11. uri,
na Zavodu Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska 106/VIII, 1000 Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 6021-0001/2010-4
Ob-2591/10
Občina Dol pri Ljubljani na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05

– UPB4), Statuta Občine Dol pri Ljubljani
(Uradni list RS, št. 36/02 in 55/07) in Odloka
o podelitvi koncesije za izvajanje programa
predšolske vzgoje in varstva (Uradni list RS,
št. 25/10) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izvajanje programa
predšolske vzgoje in varstva v okviru programa, sprejetega za javne vrtce.
Koncesionar izvaja javno službo za celotno območje Občine Dol pri Ljubljani.
Koncesija se podeli za najmanj 1 oddelek prvega in najmanj za 1 oddelek drugega
starostnega obdobja.
2. Pogoji za prijavo na javni razpis
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– je registriran za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje in varstva,
– ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti (dokaz o vpisu v razvid – 34. člen
ZOFVI),
– ima pozitivno mnenje Strokovnega
sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa,
– zagotavlja opremljenost v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih
pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni
list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08 in 126/08),
– ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s Pravilnikom
o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 79/09
in 102/09),
– ima letni delovni načrt,
– izvaja oziroma bo izvajal najmanj 9-urni
dnevni program,
– dejavnost bo opravljal za ceno programa, ki jo potrdi občinski svet.
Koncesija se podeli za določen čas za
obdobje 10 let z možnostjo podaljšanja.
Pričetek izvajanja koncesije je najkasneje
v enem letu od prejema odločbe.
3. Merila za izbor ponudnika
– Ocena objekta, prostora in opreme –
največ 40 točk. Ocenjuje se funkcionalnost
objekta, velikost prostorov za izvajanje programa, število in kvaliteta igral, dostop in
parkirna mesta.
– Lokacija vrtca – največ 40 točk. Večje
število točk dobi ponudnik, ki bo dejavnost
opravljal v središču posameznega območja.
– cena programa predšolske vzgoje in
varstva – 20 točk.
4. Svojo ponudbo morajo ponudniki oddati v zaprti kuverti ter na prvi strani imeti
oznako »Ne odpiraj – koncesija vrtec« in
navedenega naslovnika, na zadnji strani
pa navedenega pošiljatelja. Ponudniki lahko ponudbo oddajo osebno v glavni pisarni Občine Dol pri Ljubljani ali po pošti
na naslov Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri
Ljubljani.
5. Kot pravočasne bodo veljale ponudbe,
ki bodo prispele v glavno pisarno Občine
Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol
pri Ljubljani, najkasneje v roku 30. dni od
objave razpisa v Uradnem listu RS.
6. Komisija v roku 15 dni po odpiranju
ponudb, ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje na
podlagi postavljenih meril oceni. Komisija
o ocenjevanju izdela poročilo, ter na podlagi
ugotovitev predlaga ponudnika. Po konča-
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nem postopku, na predlog komisije, občinska uprava v roku 15 dni izda odločbo o izbiri koncesionarja. Izbrani koncesionar sklene
koncesijsko pogodbo s koncedentom v roku
15 dni od pravnomočnosti odločbe.
7. Če se na razpis javi le en ponudnik in
ta izpolnjuje predpisane pogoje, koncedent
z njim sklene koncesijsko pogodbo.
8. Razpisna dokumentacija bo na voljo
na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani,
http://www.dol.si, v sprejemni pisarni Občine
Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol
pri Ljubljani, v času uradnih ur, in sicer od
datuma objave razpisa v Uradnem listu RS
dalje. Kontaktna oseba: Sandra Učakar –
01/53-03-243, sandra.ucakar@dol.si.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki
dvignejo v glavni pisarni Občine Dol pri Ljub
ljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljub
ljani, na voljo pa bo tudi na uradni spletni
strani občine: www.dol.si.
9. Informacije o javnem razpisu lahko
ponudniki dobijo na Občini Dol pri Ljub
ljani, pri Sandri Učakar – 01/53-03-243,
sandra.ucakar@dol.si ali Franc Vončina –
01/53-03-244/ voncina@dol.si, vsak delavnik, od 8. do 12. ure.
Občina Dol pri Ljubljani
Št. 33002-1/2010-1
Ob-2592/10
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Šempeter-Vrtojba za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 21/09) in Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 25/10) ter na podlagi Pravilnika
o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 33/08) (v
nadaljevanju: pravilnik), Občina ŠempeterVrtojba objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in
investicij v kmetijstvu na območju
Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2010
1. Predmet javnega razpisa: predmet
tega javnega razpisa je sofinanciranje ukrepov iz točke 11 tega razpisa.
2. Upravičenci ter splošni pogoji za sofinanciranje
2.1. Upravičenci do sredstev so:
– pravne in fizične osebe (kmetijska
gospodarstva), ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo ali so registrirani za izvajanje
tehnične pomoči v kmetijstvu in ki prijavljajo
na razpis program ali investicijo, ki se izvaja
oziroma se bo izvedla na območju Občine
Šempeter-Vrtojba;
– registrirana stanovska in interesna društva, javni zavodi, združenja in zveze ter
zavodi in šole, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane in prijavljajo
na razpis projekt (program, investicijo), ki se
izvaja ali se bo izvedla na območju Občine
Šempeter-Vrtojba.
2.2. Splošni pogoji za financiranje
Upravičenec, ki je za iste upravičene
stroške že prejel državno pomoč, ne more
kandidirati za sredstva iz tega javnega razpisa oziroma lahko kandidira le do stopnje
intenzivnosti, določene s tem razpisom.
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da
je navajal neresnične podatke, se mu sredstev ne odobri.
Vloga upravičenca mora biti popolna.
Vsebovati mora s tem razpisom in v razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in
priloge.

Pri ukrepih 11.A.1, 11.A.3, 11.A.4, 11.B.1,
11.B.2 in 11.B.3 mora upravičenec investicijo ohraniti vsaj pet let po dodelitvi sredstev.
Upravičenci ter drugi pogoji za sofinanciranje so podrobneje določeni pri posameznih ukrepih iz točke 11 tega razpisa.
3. Višina razpisanih sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev je za
ukrepe iz:
– točke 11.A: 24.000,00 EUR;
– točke 11.B: 1.000,00 EUR;
– točke 11.C: 7.500,00 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 se dodeljujejo kot nepovratna sredstva.
Pri obravnavi vlog se, ne glede na prijavljeno vrednost investicije oziroma programa, kot najvišja vrednost posamezne investicije oziroma programa upošteva vrednost
21.000,00 EUR (brez vključenega DDV).
4. Višina dodeljenih sredstev
Zgornje meje za dodelitev sredstev so
navedene pri posamezni vrsti ukrepov iz
točke 11.
Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev
s strani upravičenca in višine razpoložljivih sredstev, bo strokovna komisija določila
višino sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov posamezne investicije oziroma
programa.
V primeru, da so izkazani upravičeni
stroški ob realizaciji investicije oziroma programa nižji od upravičenih stroškov, predvidenih v vlogi upravičenca, se znesek sofinanciranja s strani naročnika sorazmerno
zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom
sofinanciranja.
5. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katerega so namenjena
sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2010. Sredstva na podlagi tega
razpisa se bodo dodelila tistim odobrenim
investicijam in programom, ki bodo realizirana v času:
– od prejema sklepa, izdanega na podlagi tega javnega razpisa in najkasneje do
15. 9. 2010 (za ukrepe iz točke 11.A);
– od 13. 9. 2009 do najkasneje 15. 9.
2010 (za ukrepe iz točke 11.B);
– od 13. 9. 2009 do najkasneje 15. 6.
2010 (za ukrepe iz točke 11.C).
6. Rok za predložitev vlog
Rok za oddajo vlog je za ukrepe:
– iz točke razpisa 11.A do vključno 15. 6.
2010,
– iz točke razpisa 11.B do vključno 15. 6.
2010,
– iz točke razpisa 11.C do vključno 15. 6.
2010.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo
do rokov iz prejšnjega odstavka te točke
osebno oddane oziroma prispele po pošti na
naslov Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana
Roba 3a, 5290 Šempeter pri gorici.
Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
7. Organ, pri katerem se vložijo vloge na
razpis: vloge se osebno oddajo ali pošljejo
po pošti na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter
pri Gorici.
8. Pregled in ocenitev vlog: strokovna
komisija obravnava prispele vloge ter pripravi predlog prejemnikov sredstev. Prija-
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vitelji, katerih vloge ne bodo popolne, se
pisno pozovejo, naj vloge dopolnijo. Vloge
prijaviteljev, ki v postavljenem roku ne bodo
dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
9. Obvestilo o izidu razpisa
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 60 dneh po poteku rokov iz
točke 6. tega razpisa.
Dodeljene pomoči se izplačajo na podlagi pogodbe, sklenjene med Občino Šempeter-Vrtojba in prejemnikom sredstev, po
predhodni predložitvi dokazila o namenski
porabi sredstev.
10. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo je mogoče dobiti ob poslovnem času na naslovu Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter
pri Gorici v glavni pisarni ter na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba www.sempeter-vrtojba.si. Vloga, ki jo je potrebno oddati
na obrazcih razpisne dokumentacije, mora
vsebovati vse zahtevane priloge oziroma
dokazila.
11. Ukrepi
11. A. Skupinske izjeme (Uredba komisije ES št. 1857/2006)
Omejitve višine ter drugi pogoji za ukrepe pod točko od 11.A.1 do 11.A.4:
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu malemu ali srednje velikemu
podjetju (kmetijskemu gospodarstvu) ne
sme preseči 400.000,00 EUR v kateremkoli
obdobju treh zaporednih proračunskih let.
Pomoč se ne dodeli podjetjem v težavah ter
za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali
nadomeščajo mleko in mlečne proizvode.
Kumulacija (za ukrepe 11.A.):
Najvišje višine sofinanciranja pomoči po
skupinskih izjemah se uporabljajo ne glede
na to, ali se ukrep v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno
financira iz sredstev Skupnosti.
11.A.1. Urejanje kmetijskih zemljišč
Cilj ukrepa je sofinanciranje ureditve
kmetijskih zemljišč za izboljšanje in preusmeritev proizvodnje.
Upravičeni stroški: zemeljska dela (odstranitev zarasti in kamenja, navoz zemlje,
terasiranje, planiranje, rigolanje), analize zemlje v sklopu urejanja kmetijskih zemljišč,
založno gnojenje, opora, mrežniki za zaščito
proti toči in dežju, zaščitna ograja za divjad,
stroški sadik, zatravljenja in drugi stroški vezani na urejanje zemljišč, nakup kmetijskih
zemljišč v vrednosti do 10% upravičenih
stroškov naložbe, če je nakup kmetijskega
zemljišča sestavni del celotne naložbe.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj
ne sme biti podjetje v težavah, investicija
še ni začeta, vloga z zahtevanimi prilogami
in kopijo katastrskega načrta, dokazilo o lastništvu ali dolgoročna zakupna pogodba in
predračun ob prijavi ter račun, kopija overjene kupoprodajne pogodbe (če gre za nakup
zemljišča) in dokazilo o plačilu pred izplačilom pomoči. Najnižja vrednost posameznega računa ne sme biti nižja od 100,00 EUR
(brez vključenega DDV).
Višina sofinanciranja: do največ 40%
vrednosti investicije brez DDV.
11.A.2. Urejanje dostopnih poti
Cilj ukrepa je sofinanciranje ureditve poti,
ki niso javno dobro, do kmetijskih zemljišč
zaradi zmanjšanja proizvodnih stroškov.
Upravičeni stroški: strojna dela in material, nakup kmetijskih zemljišč v vrednosti
do 10% upravičenih stroškov naložbe, če
je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del
celotne naložbe.
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Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj
ne sme biti podjetje v težavah, investicija
v poti, ki niso javno dobro, še ni začeta,
vloga z zahtevanimi prilogami, kopijo katastrskega načrta z vrisano traso predvidene
poti, dokazilo o lastništvu, dolgoročna zakupna pogodba ali soglasje lastnikov zemljišč,
po katerih poteka urejanje in predračun ob
prijavi ter račun, kopija overjene kupoprodajne pogodbe in dokazilo o plačilu pred
izplačilom pomoči.
Višina sofinanciranja: do največ 40%
vrednosti investicije brez DDV.
11.A.3. Ograje za pašnike
Cilj ukrepa je sofinanciranje ureditve pašnikov zaradi izboljšanja kakovosti in izboljšanja naravnega okolja
Upravičeni stroški: žica ali mreža, količki,
izolatorji, agregat ali transformator
Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj
ne sme biti podjetje v težavah, investicija
še ni začeta, vloga z zahtevanimi prilogami
in kopijo katastrskega načrta, dokazilo o lastništvu ali dolgoročna zakupna pogodba
in predračun ob prijavi ter račun in dokazilo
o plačilu pred izplačilom pomoči.
Višina sofinanciranja: do največ 40%
vrednosti investicije brez DDV.
11.A.4. Nakup opreme
Cilj ukrepa je sofinanciranje nakupa
opreme za osnovno kmetijsko proizvodnjo.
Upravičeni stroški: nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme za osnovno
kmetijsko pridelavo, rastlinjakov s potrebno
opremo; nakup kmetijskih zemljišč v vrednosti do 10% upravičenih stroškov naložbe, če
je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del
celotne naložbe.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj
ne sme biti podjetje v težavah, investicija
še ni začeta, vloga z zahtevanimi prilogami in predračun ob prijavi ter račun, kopija
overjene kupoprodajne pogodbe in dokazilo
o plačilu pred izplačilom pomoči. Najnižja vrednost posameznega računa ne sme
biti nižja od 100,00 EUR (brez vključenega
DDV).
Višina sofinanciranja: do največ 40%
vrednosti investicije brez DDV.
11.A.5. Kakovostni kmetijski proizvodi
Cilj ukrepa: spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov.
Upravičeni stroški:
– za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje 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;
– 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;
– 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.
Pogoji za pridobitev sredstev: pomoč se
odobri za stroške storitev, ki jih opravijo tretje strani in je dostopna vsem upravičencem
na območju, ki ga pokriva pravilnik, dodeli se
v obliki subvencioniranih storitev, investicija
še ni začeta, vloga z zahtevanimi prilogami
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in predračun ob prijavi ter račun in dokazilo
o plačilu pred izplačilom pomoči.
Višina sofinanciranja: do 60% upravičenih stroškov brez DDV v obliki subvencioniranja storitev.
11.A.6. Zagotavljanje tehnične podpore
Cilj ukrepa: izboljšanje učinkovitosti in
strokovnosti s sofinanciranjem stroškov izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih
storitev, organizacije prireditev, 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 (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne
ekskurzije): najem prostora, honorar izvajalcu, gradiva za udeležence, stroški strokovnih ekskurzij, ipd.;
– na področju organizacije prireditev, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja
na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade (do 250,00 EUR 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: (kritje stroškov priprave katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne
strani).
Pogoji za pridobitev sredstev: pomoč se
odobri za stroške storitev, ki jih opravijo tretje strani in je dostopna vsem upravičencem
na območju, ki ga pokriva pravilnik, dodeli se
v obliki subvencioniranih storitev, investicija
še ni začeta, vloga z zahtevanimi prilogami
in predračun ob prijavi ter račun in dokazilo
o plačilu pred izplačilom pomoči.
Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stroškov brez DDV v obliki subvencioniranja storitev.
11.B. »De minimis« (Uredba komisije ES
št. 1998/2006)
Kumulacija
Skupna dodeljena pomoč »de minimis«
posameznemu upravičencu, ne sme presegati 200.000,00 EUR bruto v katerem koli
obdobju treh zaporednih proračunskih let.
Pomoči po pravilu »de minimis« se prištevajo k dodeljenim pomočem za iste upravičene stroške. Za iste upravičene stroške
lahko upravičenec dobi pomoč le enkrat pri
katerem koli dajalcu pomoči po tem pravilu.
11.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, stroški udeležbe na
izobraževanjih in usposabljanjih, povezanih
z dejavnostjo.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
z zahtevanimi prilogami, fotokopija registracije dejavnosti ali dokazila o vpisu v register
(upravičenec mora imeti v skladu z veljav-

nimi predpisi registrirano dopolnilno dejavnost najkasneje pred izplačilom sredstev),
predračuni ali računi, izdani od zaključka
prejšnjega razpisa do zaključka tekočega
razpisa, dokazilo o plačilu pred izplačilom
pomoči. Najnižja vrednost posameznega računa ne sme biti nižja od 100,00 EUR (brez
vključenega DDV).
Višina sofinanciranja: do največ 50%
vrednosti investicije brez DDV.
11.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, stroški udeležbe na
izobraževanjih in usposabljanjih, povezanih
z dejavnostjo.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
z zahtevanimi prilogami, fotokopija registracije dejavnosti ali dokazila o vpisu v register
(upravičenec mora imeti v skladu z veljavnimi predpisi registrirano dopolnilno dejavnost najkasneje pred izplačilom sredstev),
predračuni ali računi, izdani od zaključka
prejšnjega razpisa do zaključka tekočega
razpis, dokazilo o plačilu pred izplačilom
pomoči. Najnižja vrednost posameznega računa ne sme biti nižja od 100,00 EUR (brez
vključenega DDV).
Višina sofinanciranja: do največ 50%
vrednosti investicije brez DDV.
11.B.3 Trženje kmetijskih proizvodov in
storitev
Namen 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, skladiščenje in opremo
prostorov za prodajo kmetijskih pridelkov in
izdelkov z drugih kmetij, promocija kmetijskih in drugih proizvodov s kmetij.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
z zahtevanimi prilogami, fotokopija registracije dejavnosti ali dokazila o vpisu v register
(upravičenec mora imeti v skladu z veljavnimi predpisi registrirano dopolnilno dejavnost najkasneje pred izplačilom sredstev)
predračuni ali računi, izdani od zaključka
prejšnjega razpisa do zaključka tekočega
razpisa, dokazilo o plačilu pred izplačilom
pomoči. Najnižja vrednost posameznega računa ne sme biti nižja od 100,00 EUR (brez
vključenega DDV).
Višina sofinanciranja: do največ 50%
vrednosti investicije brez DDV.
11.C. Druge pomoči
11.C.1 Sofinanciranje priprave projektov
na podeželju
Namen ukrepa: sofinanciranje projektov,
ki podpirajo razvoj podeželja na območju
občine Šempeter-Vrtojba.
Upravičenci: registrirana stanovska in
interesna društva, javni zavodi, združenja
in zveze ter zavodi in šole, ki delujejo na
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine Šempeter-Vrtojba, ki
prijavijo programe ali investicije neprofitnega značaja.
Upravičeni stroški: stroški priprave vlog
in prilog za kandidiranje na nacionalnih in
mednarodnih razpisih.
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Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
z zahtevanimi prilogami, računi, izdani od
zaključka prejšnjega razpisa do zaključka
tekočega razpisa, dokazila o plačilu računov.
Višina sofinanciranja: do največ 100%
vrednosti investicije brez DDV.
11.C.2. Sofinanciranje izvedbe projektov
na podeželju
Namen ukrepa: je sofinanciranje projektov, ki podpirajo razvoj podeželja na območju Občine Šempeter-Vrtojba.
Upravičenci: registrirana stanovska in
interesna društva, javni zavodi, združenja
in zveze ter zavodi in šole, ki delujejo na
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane
in ki prijavijo programe ali investicije neprofitnega značaja.
Upravičeni stroški: stroški izvedbe neprofitnih projektov (ureditev turističnih poti,
turistične signalizacije, priprava in tisk promocijskega materiala, materialnih stroškov
prireditev …)
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
z zahtevanimi prilogami, računi, izdani od
zaključka prejšnjega razpisa do zaključka
tekočega razpisa, dokazila o plačilu računov.
Višina sofinanciranja: do največ 100%
vrednosti investicije brez DDV.
*Vlogi za delovanje društev je potrebno
priložiti program dela s finančno ovrednotenimi postavkami in poročilo o opravljenih aktivnostih v prejšnjem letu in ni potrebno prilagati Mnenja o ustreznosti investicije KSS.
Občina Šempeter-Vrtojba
Št. 322-11/2010 0403
Ob-2593/10
Na podlagi 7. in 53. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02
– ZDT-B, 127/06 – ZJPT, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09), Zakona o spodbujanju
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04),
določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08) in Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 8/10) objavlja Občina Krško, CKŽ
14, Krško,
javni razpis
za sofinanciranje programov Občinske
turistične zveze Krško in turističnih
društev v Občini Krško za leto 2010
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih programov Občinske turistične
zveze Krško in turističnih društev, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma
v Občini Krško in so, v času od poteka prejšnjega razpisnega roka do zaključka tega
razpisa, izvajali naslednje aktivnosti:
1. Organizirane programske aktivnosti
Občinske turistične zveze Krško za turistična društva in povezovanje turističnih društev
v Občini Krško in regiji.
2. Akcije na področju urejanja okolja za
lepšo podobo kraja, ki jih spodbuja turistično društvo:
– organiziranje in izvajanje čistilnih akcij
v kraju,
– olepšanje kraja z zasajanjem in urejanjem rož, nasadov, gredic,
– urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih objektov v kraju,
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– organizacija oziroma izvajanje raznih
ocenjevalnih natečajev, povezanih z urejenostjo kraja,
– sodelovanje v projektu Moja dežela –
lepa in gostoljubna.
3. Urejanje turistične infrastrukture:
– postavljanje in vzdrževanje pešpoti, učnih poti, kolesarskih poti,
– postavljanje in vzdrževanje turistične
obvestilne signalizacije in ostale turistične
infrastrukture.
4. Organiziranje oziroma soorganiziranje
turističnih prireditev, ki niso samo krajevnega pomena.
5. Ohranjanje in predstavljanje naravne
in kulturne dediščine, ljudskih običajev, domačih obrti, kulinaričnih značilnosti in posebnosti za turistične namene.
6. Vzgajanje in delovanje turističnega
podmladka v okviru turističnega društva, na
šolah ali v kraju delovanja TD.
7. Sodelovanje z drugimi društvi oziroma
krajevno skupnostjo pri aktivnostih povezanih s turizmom.
8. Spodbujanje lokalnega prebivalstva in
članov društva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma (organiziranje, izvedba oziroma udeležba na raznih
izobraževanjih, predavanjih, posvetih, seminarjih, delavnicah, razstavah, strokovnih
ekskurzijah; informiranje in vodenje turistov
itd.).
9. Izvajanje promocijskih in informativnih
aktivnosti (predstavitev občine in društev na
raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah, v medijih itd.).
10. Oblikovanje in izdajanje propagandnega materiala za promocijo turistične ponudbe (katalogi, zloženke, plakati, razglednice, zemljevidi, videokasete, CD, DVD,
spletne strani, spominki itd.).
11. Druge aktivnosti, ki se nanašajo na
razvoj, pospeševanje in promocijo turizma.
III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so turistična društva in turistična zveza
na območju Občine Krško, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Krško,
– so registrirani in poslujejo v skladu
z Zakonom o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
realizacijo aktivnosti in programov na področju turizma,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo
določa zakonodaja,
– izvajajo organizirano redno turistično
dejavnost, s ciljem pospeševanja razvoja
turizma na območju celotne občine,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– so izvajalci programskih aktivnosti, ki
so predmet prijave na ta razpis.
2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tista društva, ki imajo iste programe
več kot 50% sofinancirane iz drugih virov
občinskega proračuna oziroma iz regionalnih, državnih ali mednarodnih virov.
3. Vloge bodo ovrednotene na podlagi meril, ki so izražena v točkah po posameznih kategorijah in bodo upoštevane pri
razdeljevanju proračunskih sredstev. Pri posamezni vlogi se izvedene aktivnosti, opredeljene v točki II., točkujejo na podlagi vrednosti posameznih kategorij. Vrednost točke
se izračuna tako, da se razpoložljivi znesek
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letnih proračunskih sredstev za ta namen
deli z vsoto doseženih točk vseh obravnavanih vlog. Z vrednostjo točke se pomnoži
število doseženih točk pri posamezni vlogi in
izračuna višina dodeljenih sredstev.
Vrednost posameznih kategorij:

1. Programske aktivnosti Občinske turistične zveze Krško
2. Akcije na področju urejanja kraja, ki jih spodbuja TD:
– organiziranje in izvajanje čistilnih akcij v kraju
– olepšanje kraja z zasajanjem in urejanjem rož, nasadov, gredic
– urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih objektov
– ocenjevalni natečaji povezani z urejenostjo kraja
– sodelovanje v projektu Moja dežela – lepa in gostoljubna
3. Urejanje turistične infrastrukture:
– postavljanje in vzdrževanje pešpoti, učnih in kolesarskih poti
– turistična obvestilna signalizacija in ostala tur. infrastruktura
4. Organiziranje oziroma soorganiziranje turističnih prireditev:
– organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo dva in več dni
– organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo en dan
– organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo do 5 ur
– soorganiziranje prireditev
5. Ohranjanja in predstavljanje naravne in kulturne dediščine, ljudskih običajev, domačih obrti, kulinaričnih
značilnosti in posebnosti za turistične namene
6. Aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka
7. Sodelovanje z drugimi društvi in KS pri turističnih aktivnostih
8. Spodbujanje prebivalstva in članov društva za pospeševanje razvoja turizma (organiziranje, izvedba
oziroma udeležba na izobraževanjih, predavanjih, posvetih, seminarjih, delavnicah, razstavah, strokovnih
ekskurzijah; informiranje in vodenje turistov itd.)
9. Izvajanje promocijskih aktivnosti (predstavitev občine in društev na raznih sejmih, razstavah in drugih
prireditvah, v medijih itd.)
10. Oblikovanje in izdajanje promocijskega materiala (katalogi, zloženke, plakati, razglednice, zemljevidi,
VHS, CD, DVD, spletne strani, spominki itd.)
11. Druge aktivnosti za razvoj, pospeševanje in promocijo turizma
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna
višina sredstev namenjenih za sofinanciranje programov delovanja in aktivnosti Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev je 25.000 EUR na proračunski postavki
5530 Sofinanciranje delovanja turističnih organizacij, konto 4120. Sredstva se delijo na
podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del
tega javnega razpisa.
V. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1. prijavni obrazec,
2. kopija odločbe o vpisu društva v register društev, ki odraža zadnje dejansko
stanje,
3. pregledno vsebinsko poročilo o delu
društva za leto 2009,
4. pregledno finančno poročilo o delu
društva za leto 2009 (prihodki, odhodki)
ovrednoteno po posameznih programskih
aktivnostih,
5. pregleden vsebinski program dela društva za leto 2010,
6. pregleden finančni načrt za program
dela društva v letu 2010 (prihodki, odhodki), ovrednoten po posameznih programskih
aktivnostih,
7. pregledno vsebinsko poročilo za vsako
posamezno prijavljeno izvedeno programsko aktivnost TD, ki so se odvijale v razpisnem obdobju (podroben vsebinski opis
aktivnosti, datum izvedbe, število udeležencev, fotografije izvedenih aktivnosti itd.) in
finančno poročilo z ovrednotenimi posameznimi aktivnostmi, ki so predmet javnega
razpisa,
8. izjava vlagatelja o izpolnjevanju in
sprejemanju pogojev javnega razpisa,
9. podpisana vsaka stran vzorca po
godbe.

400 točk/letno
80 točk/letno
120 točk/letno
80 točk/objekt
100 točk/letno
200 točk/letno
120 točk/letno
70 točk/aktivnost
80 točk/na prireditev
50 točk/na prireditev
30 točk/na prireditev
10 točk/na prireditev
50 točk/na predstavitev
50 točk/letno
20 točk/letno
30 točk/na aktivnost
30 točk/na predstavitev
50 točk/za vsak material
20 točk/letno
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Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano
dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji.
VI. Rok za oddajo vlog in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do torka, 18. 5. 2010, na naslov:
Občina Krško, Oddelek za gospodarske
dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Šteje se,
da je prijava prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na
pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni
pisarni Občine Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: » Ne odpiraj – javni razpis za programe OTZ in TD 2010».
VII. Odpiranje in obravnava vlog
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter
pripravila predlog prejemnikov sredstev
strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje
župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila
strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po
razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje
vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih
dopolnijo v roku 5 dni od prejema obvestila.
Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar
neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del
tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov
sredstev in višini dodeljenih sredstev.
7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo
sredstva nakazana 30 dan od prejema podpisane pogodbe in pisnega zahtevka za izplačilo na Občini Krško.
VIII. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev župan
Občine Krško s sklepom v roku 30 dni po
izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če
prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da
je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje
pogoje in merila iz javnega razpisa in mu
razpisana sredstva neupravičeno niso bila
dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba
se pošlje priporočeno po pošti, na Občino
Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji
vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.

– dopolnjujejo turistično ponudbo in vplivajo na turistični razvoj ter večjo prepoznavnost celotne občine oziroma regije,
– so sestavni del letnega koledarja prireditev oziroma je javnost z njimi v naprej
seznanjena v publikacijah in medijih,
– so tradicionalne prireditve,
– ohranjajo in promovirajo kulturno, etnološko in naravno dediščino ter ljudske običaje,
– pomenijo oživitev mestnih jeder.
4. Na razpisu bodo upoštevane tudi predstavitve in nastopi (npr. folklorni nastopi, razstave domačih in umetnih obrti, razstave
kulinarike itd.), ki vplivajo na turistični razvoj
in promocijo krajev v Občini Krško.
5. Prijavljene prireditve lahko vsebujejo
posamezne sestavine športnega ali kulturnega značaja, če s svojo vsebino vplivajo
na turistični razvoj, promocijo kraja in večjo
prepoznavnost celotne občine.
6. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičene naslednje prireditve:
– veselice in podobne zabavne prireditve za pospeševanje lokalne gostinske
prodaje,
– prireditve in sejmi lokalnega pomena.
7. Občina Krško bo sofinancirala prireditve največ do 40% celotne vrednosti prireditve na osnovi dokazil o izvedenih aktivnostih.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna
višina sredstev namenjenih za sofinanciranje turističnih prireditev je 17.000 EUR na
proračunski postavki 5521 Razvojne aktivnosti na področju turizma, konto 4120. Sredstva se delijo na podlagi pogojev in meril, ki
so sestavni del tega javnega razpisa. Kolikor
bo, glede na število vlog in odobreno višino
upravičenih stroškov, predvidenih sredstev
za javni razpis premalo, se bodo vsem prejemnikom sredstva sorazmerno znižala.
V. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1. prijavni obrazec,
2. kopija odločbe o vpisu društva v register društev, ki odraža zadnje dejansko
stanje,
3. kopija temeljnega akta društva, iz katerega je razvidna turistična dejavnost društva (statut oziroma pravila o delu), ki odraža zadnje dejansko stanje,
4. pregledno vsebinsko in finančno poročilo za vsako prijavljeno prireditev posebej:
– podroben vsebinski opis prireditve, način izvedbe, datum izvedbe, število udeležencev, fotografije iz prireditve,
– finančna vrednost celotne prireditve in
podrobno razdelan stroškovnik – specifikacija posameznih stroškov in računov (odhodki) ter viri financiranja prireditve (prihodki),
5. finančna dokazila o izvedenih aktivnostih (kopije računov itd. ter kopije dokazil
o plačilu računov – bančni izpis prometa
na transakcijskem računu iz katerega je
razvidno in označeno na kateri račun se
nanaša),
6. izjava vlagatelja o izpolnjevanju in
sprejemanju pogojev javnega razpisa,
7. podpisana vsaka stran vzorca pogodbe.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano
dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji.

IX. Informacije: razpisna dokumentacija
je od dneva objave razpisa v Uradnem listu
RS dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si, v rubriki razpisi in objave
ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času
uradnih ur, na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije
v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško
Št. 322-2/2010 0403
Ob-2594/10
Na podlagi 7. in 53. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02
– ZDT-B, 127/06 – ZJPT, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09), Zakona o spodbujanju
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04),
določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08) in Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 8/10) objavlja Občina Krško, CKŽ
14, Krško,
javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev
v Občini Krško za leto 2010
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih
turističnih in drugih prireditev, katerih cilj je
povečanje turističnega obiska v Občini Krško in promocija kraja ter vplivajo na turistični razvoj in večjo prepoznavnost celotne
občine ter so se izvajale v času od poteka
prejšnjega razpisnega roka do zaključka
tega razpisa.
III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so društva, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju turizma in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Krško,
– so registrirana in poslujejo v skladu
z Zakonom o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
realizacijo aktivnosti na področju turizma,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo
določa zakonodaja,
– izvajajo organizirano redno dejavnost
s ciljem pospeševanja razvoja turizma na
območju celotne občine,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– so organizatorji prireditev, ki so predmet prijave na ta razpis.
2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tista društva, ki prijavljajo iste prireditve, ki so več kot 50% sofinancirane iz
drugih virov občinskega proračuna oziroma
iz regionalnih, državnih ali mednarodnih virov.
3. Na javnem razpisu bodo upoštevane
turistične in druge prireditve v Občini Krško,
katerih cilj je povečanje turističnega obiska
v občini in so bile izvedene v razpisnem
roku ter izpolnjujejo vsaj dva od navedenih
pogojev:
– pomenijo obogatitev celovite turistične
ponudbe občine ter so dostopne širšemu
krogu obiskovalcev in niso samo lokalnega
pomena,
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VI. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do torka, 20. 7. 2010, na naslov:
Občina Krško, Oddelek za gospodarske
dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Šteje se,
da je prijava prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na
pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni
pisarni Občine Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni
razpis za turistične prireditve 2010.«
VII. Odpiranje in obravnava vlog
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter
pripravila predlog prejemnikov sredstev
strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje
župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila
strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po
razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje
vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih
dopolnijo v roku 5 dni od prejema obvestila.
Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar
neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del
tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov
sredstev in višini dodeljenih sredstev.
7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo
sredstva nakazana 30 dan od prejema podpisane pogodbe in pisnega zahtevka za izplačilo na Občini Krško.
VIII. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev župan Občine Krško s sklepom v roku 30 dni
po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo
prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb.
Če prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se
šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev.
Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje
pogoje in merila iz javnega razpisa in mu
razpisana sredstva neupravičeno niso bila
dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba
se pošlje priporočeno po pošti na Občino
Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji
vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
IX. Informacije: razpisna dokumentacija
je od dneva objave razpisa v Uradnem listu
RS dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si, v rubriki razpisi in objave
ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije
v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško
322-3/2010 0403
Ob-2595/10
Na podlagi 7. in 53. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02
– ZDT-B, 127/06 – ZJPT, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09), Zakona o spodbujanju
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04),
določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08) in Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 8/10) objavlja Občina Krško, CKŽ
14, Krško,
javni razpis
za sofinanciranje stroškov najema
prireditvenega šotora v Občini Krško
za leto 2010
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje stroškov
najema prireditvenega šotora za izvedene
razne prireditve oziroma dogodke, ki so odprtega značaja in so dostopni širšemu krogu
obiskovalcev ter jih organizirajo različna društva oziroma zveze društev v Občini Krško,
v času od poteka prejšnjega razpisnega
roka do zaključka tega razpisa.
III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so društva in zveze društev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Krško,
– so registrirana in poslujejo v skladu
z Zakonom o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
realizacijo aktivnosti,
– so organizatorji prireditve oziroma dogodka v Občini Krško, ki je predmet prijave
na ta razpis.
2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji vlog, ki so za stroške najema prireditvenega šotora že pridobili sredstva iz drugih virov občinskega
proračuna oziroma regionalnih, državnih ali
mednarodnih virov.
3. Isti prijavitelj se lahko v sklopu tega
razpisa prijavi samo enkrat za sofinanciranje stroškov prireditvenega šotora na eni
prireditvi oziroma dogodku, ki je bil izveden
v tem razpisnem obdobju.
4. Upravičeni stroški v sklopu tega razpisa so: stroški najema šotora, montaže in
demontaže šotora, prevozni stroški šotora.
5. Neupravičeni stroški v sklopu tega razpisa so: dodatna in notranja oprema šotora
(talne obloge, zavese, elektrika, razsvetljava, ogrevanje, stoli, mize, prireditveni oder
itd.), WC, kuhinja, gostinske storitve.
6. V sklopu tega razpisa bodo sofinancirani stroški prireditvenega šotora v višini do
70% upravičenih stroškov (na osnovi dokazil
o izvedbi) v okviru višine razpoložljivih sredstev za javni razpis.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje stroškov prireditvenega šotora je
10.000 EUR, na proračunski postavki 5521

Razvojne aktivnosti na področju turizma,
konto 4120. Sredstva se delijo na podlagi
pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Kolikor bo, glede na število
vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis
premalo, se bodo vsem upravičenim prejemnikom sredstva sorazmerno znižala.
V. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1. prijavni obrazec,
2. kopija odločbe o vpisu društva v register društev, ki odraža zadnje dejansko
stanje,
3. kopija temeljnega akta društva, iz katerega je razvidna dejavnost društva (statut
oziroma pravila o delu), ki odraža zadnje
dejansko stanje,
4. pregledno vsebinsko in finančno poročilo za izvedeno prireditev oziroma dogodek, ki vsebuje:
– podroben vsebinski opis prireditve oziroma dogodka, način izvedbe, datum izvedbe, število udeležencev, fotografije iz katerih
je razviden postavljen šotor na prireditvi oziroma dogodku,
– finančna vrednost celotne prireditve
oziroma dogodka s podrobno stroškovno
razdelano konstrukcijo odhodkov, iz katere
so razvidni posamezni stroški prireditvenega šotora ter viri financiranja prireditve oziroma dogodka (prihodki),
5. finančna dokazila o izvedbi (kopija računa za šotor, kopija dokazila o plačilu računa – bančni izpis prometa na transakcijskem
računu, iz katerega je razvidno in označeno
na kateri račun se nanaša),
6. izjava vlagatelja o izpolnjevanju in
sprejemanju pogojev javnega razpisa,
7. podpisana vsaka stran vzorca pogodbe.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano
dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji.
VI. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do torka 5. 10. 2010, na naslov:
Občina Krško, Oddelek za gospodarske
dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Šteje se,
da je prijava prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na
pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni
pisarni Občine Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah na naslov Občina Krško, Oddelek
za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270
Krško, opremljene z naslovom pošiljatelja
in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni
razpis za šotor 2010.«
VII. Odpiranje in obravnava vlog
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter
pripravila predlog prejemnikov sredstev
strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje
župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila
strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po
razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje
vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih
dopolnijo v roku 5 dni od prejema obvestila.
Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vlo-
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ge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar
neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del
tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov
sredstev in višini dodeljenih sredstev.
7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo
sredstva nakazana 30 dan od prejema podpisane pogodbe in predložitve pisnega zahtevka za izplačilo na Občini Krško.
VIII. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev župan Občine Krško s sklepom v roku 30 dni
po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo
prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb.
Če prejemnik v roku osmih dni od prejema
sklepa ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje
pogoje in merila iz javnega razpisa in mu
razpisana sredstva neupravičeno niso bila
dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba
se pošlje priporočeno po pošti na Občino
Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji
vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
IX. Informacije: razpisna dokumentacija
je od dneva objave razpisa v Uradnem listu
RS dosegljiva na spletni stani Občine Krško,
www.krsko.si, v rubriki razpisi in objave ali
pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času
uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije
v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško
Ob-2596/10
Na podlagi Meril in kriterijev za sofinanciranje programov s področja turizma, druge
ljubiteljske dejavnosti in programov mladine
v Občini Črenšovci ter Odloka o proračunu
Občine Črenšovci za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 12/10) Občina Črenšovci objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb programov
s področja turizma, druge ljubiteljske
dejavnosti in programov mladine
v Občini Črenšovci za leto 2010
1. Za sofinanciranje programov na področju turizma, druge ljubiteljske dejavnosti
in programov mladine za leto 2010 se lahko
prijavijo društva in organizacije, ki imajo sedež v Občini Črenšovci, so registrirana po
Zakonu o društvih, imajo urejeno evidenco
o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo
določa Zakon o društvih, in opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.

2. Iz proračunskih sredstev Občine
Črenšovci za leto 2010 je za sofinanciranje
programov na področju turizma, druge ljubiteljske dejavnosti in programov mladine
predvideno 5.455,00 EUR.
3. Ponudniki programov podajo svoje ponudbe na predpisanih obrazcih, ki jih prejmejo na sedežu občinske uprave. Prejete
vloge bo ocenil Odbor za družbene dejavnosti na podlagi meril in kriterijev za sofinanciranje programov s področja turizma, druge
ljubiteljske dejavnosti in programov mladine
v Občini Črenšovci.
4. Rok za prijavo je 15. 5. 2010. Prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane.
5. Prijave pošljite ali oddajte osebno
na naslov: Občina Črenšovci, Prekmurske
čete 20, 9232 Črenšovci, s pripisom »razpis 2010«.
6. Izvajalci bodo o izbiri programov pisno
obveščeni. Z izvajalci izbranih programov bo
župan sklenil pogodbo o sofinanciranju.
Občina Črenšovci
Ob-2597/10
Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
(Uradni list RS, št. 96/02), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Občini Črenšovci (Uradni list RS, št. 92/05 in 106/08) ter Odloka
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2010
(Uradni list RS, št. 12/10) Občina Črenšovci
objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb programov
s področja ljubiteljske kulturne
dejavnosti za leto 2010
1. Pravico za pridobitev sredstev za letne programe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti imajo upravičeni nosilci in izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Črenšovci,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture,
– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni
osnovi,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da je predloženi program namenjen
čim večjemu številu uporabnikov,
– da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu
s kriteriji za sofinanciranje programov.
2. Praviloma se sofinancira naslednja
vsebina:
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji prireditev lokalnega in širšega pomena,
– spodbujanje društev za sodelovanje
pri aktivnostih pospeševanja ljubiteljske kulture.
3. Predmet financiranja niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in spomeniškovarstvene akcije.
4. Višina razpoložljivih sredstvih, namenjenih za sofinanciranje programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki je
določena v proračunu Občine Črenšovci,
znaša 8.941,00 EUR.
5. Ponudniki programov prodajo svoje ponudbe na predpisanih obrazcih, ki jih
prejmejo na sedežu občinske uprave. Prejete vloge bo ocenil Odbor za družbene de-
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javnosti na podlagi meril za sofinanciranje
ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini, določenih v Pravilniku o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Črenšovci.
6. Predlagatelji pošljejo svoje predloge
ali oddajo osebno na naslov: Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci,
z oznako »Kultura – razpis 2010«.
7. Rok za oddajo ponudb je 15. 5. 2010.
Prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane.
8. Izvajalci bodo o izbiri programov pisno
obveščeni v 30 dneh po izteku roka za prijavo na javni razpis.
Občina Črenšovci
Št. 344-3/2010
Ob-2657/10
Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
– ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007
– UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09 in
14/10), Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni
list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08), Odloka
o zagotavljanju javne službe na področju
zaščite živali (Uradni list RS, št. 24/06) in
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06,
126/07, 65/08, 8/10), Mestna občina Koper
objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca javne službe na
področju zaščite živali na območju
Občine Izola, Mestne občine Koper in
Občine Piran
1. Podatki o naročniku: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, tel.
05/664-61-00, telefaks 05/627-16-02, matična številka: 5974424, ID za DDV: SI
40016803, transakcijski račun: SI 56 0125
0010 0005 794.
2. Podatki o objavi akta: Odlok o zagotavljanju javne službe na področju zaščite
živali (Uradni list RS, št. 24/06).
3. Predmet javnega razpisa in območje
izvajanja javne službe
Predmet javnega razpisa je izvajanje
javne službe na področju zaščite živali na
območju Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Piran (v nadaljevanju: občine), vključno z upravljanjem zavetišča za
zapuščene živali v Dvorih – Sv. Antonu pri
Kopru, katerega lastnice so občine (v nadaljevanju: javna služba). Dejavnost javne
službe je podrobneje opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
Javna služba ima sedež v objektu zavetišča za zapuščene živali v Dvorih – Sv.
Antonu pri Kopru. Izvajalec javne službe
prevzame v upravljanje celotni objekt zavetišča za zapuščene živali (v nadaljevanju:
imetnik zavetišča).
4. Začetek in čas trajanja izvajanja javne
službe
Pogodba o izvajanju javne službe bo
sklenjena za določen čas 5 let. Izvajanje
javne službe se začne z dnem sklenitve
pogodbe.
Predviden začetek izvajanja javne službe je 1. 7. 2010.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe oziroma imetnik zavetišča
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj
na javni razpis za izbiro izvajalca javne službe oziroma imetnika zavetišča:
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1. mora biti kot fizična ali pravna oseba registriran za opravljanje dejavnosti, kije
predmet javne službe,
2. izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo
pravni predpisi za zavetišča za zapuščene
živali,
3. imeti mora poravnane davke in prispevke,
4. ne sme biti v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku,
5. izkazati mora kadrovsko strukturo in
tehnično opremo, potrebno za opravljanje
javne službe,
6. razpolagati mora z zadostnim številom
oskrbnikov, usposobljenih za delo z živalmi
(najmanj 1 oskrbnik na 20 živali),
7. razpolagati mora z ustreznim vozilom
za prevoz živali,
8. predložiti mora stroškovno opredeljen
izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali
in program dela, iz katerega bo razvidna finančna zmožnost opravljanja javne službe,
9. imeti mora izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet javne službe,
10. imeti mora stalen in neposreden
vpogled v register psov, in sicer v tiste
podatke, ki so potrebni za iskanje skrbnika
psa po identifikacijski številki o cepljenju
ali opisu živali ter za preverjanje lastništva
živali,
11. vodja zavetišča mora imeti vsaj srednjo izobrazbo veterinarske smeri ali srednjo
izobrazbo druge smeri in z delom pridobljene
izkušnje z živalmi,
12. imetnik zavetišča ne more biti in
v njem ne more delati oseba, obsojena storitve kaznivega dejanja mučenja živali, razen
če gre za izrečen vzgojni ukrep opravljanja
dela v korist lokalne skupnosti,
13. zagotoviti mora stalno prisotnost ali
pripravljenost veterinarja oziroma veterinarske službe.
Podrobnejši pogoji opravljanja javne službe so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
6. Način financiranja javne službe:
Javna služba se financira iz:
a) sredstev, ki jih zagotavljajo občine,
b) lastnih sredstev izvajalca javne službe
in drugih virov, določenih v pogodbi o izvajanju javne službe ali pridobljenih s soglasjem
občin.
Pri izračunu višine namenjenih sredstev
za delovanje zavetišča se upoštevajo določila 22. člena Odloka o zagotavljanju javne
službe na področju zaščite živali.
7. Merila za izbor izvajalca javne službe
oziroma imetnika zavetišča
Pri odločanju o izbiri izvajalca javne službe oziroma imetnika zavetišča se bodo upoštevala naslednja merila:
a) strokovna, organizacijska in finančna
usposobljenost prijavitelja,
b) predlog izvedbenega programa oskrbe
zapuščenih živali,
c) dosedanje izkušnje prijavitelja,
d) druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj.
Merila so podrobneje določena v razpisni
dokumentaciji.
8. Obravnava prijav in postopek izbire
izvajalca javne službe
Strokovna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki občin – lastnic zavetišča, po pregledu in ocenjevanju prijav pripravi predlog
o izbiri izvajalca javne službe oziroma imetnika zavetišča.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge, katerih predlagatelji v predpisanem roku ne bodo dopolnili, prepozno
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prispele vloge ter vloge, katerih ne bo predložila upravičena oseba, bodo zavržene.
O izbiri imetnika zavetišča odloči občinska uprava Mestne občine Koper (z upravno
odločbo).
Z izbranim izvajalcem javne službe oziroma imetnikom zavetišča bo sklenjena pogodba o izvajanju javne službe in upravljanju
zavetišča za zapuščene živali za obdobje
5 let.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavo na predpisanih obrazcih z vsemi
zahtevanimi prilogami in dokazili je potrebno
predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Mestna
občina Koper, Urad za družbene dejavnosti
in razvoj, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, do
vključno 17. maja 2010, do 12. ure.
Prijava šteje za pravočasno, če je osebno
oddana v sprejemno pisarno Mestne občine
Koper ali je prispela po pošti na naslov Mestne občine Koper Verdijeva ulica 10, 6000
Koper, do vključno 17. 5. 2010, do 12. ure.
Prijave morajo biti ustrezno označene –
na prednji strani ovojnice mora biti izpisano:
»Ne odpiraj – javni razpis za izbiro izvajalca
javne službe na področju zaščite živali«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov predlagatelja.
Oddaja prijave pomeni, da predlagatelj
sprejema vse pogoje, kriterije in merila javnega razpisa.
Javno odpiranje prijav bo 19. 5. 2010, ob
9. uri, v sejni sobi v pritličju Mestne občine
Koper.
10. Rok za izbor izvajalca javne službe:
o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v roku 30 dni po zaključku javnega
razpisa in izbiri izvajalca javne službe oziroma imetnika zavetišča.
11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva objave javnega
razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper
www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji jo
v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica
10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
posreduje Mestna občina Koper, Urad za
družbene dejavnosti in razvoj, Marko Gorišek, Verdijeva ulica 10, Koper, elektronski
naslov: marko.gorisek@koper.si.
Mestna občina Koper
Št. 430-9/2010
Ob-2667/10
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
finančnih pomoči za spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 28/09), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), določil
Odloka o spremembah – 2 Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 107/09), Zakona o spremljanju
državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04)
in odločitve Komisije za izvedbo postopka
javnega razpisa za dodeljevanje finančnih
pomoči za spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva z dne 24. 3. 2010, objavlja Občina Sežana
javni razpis
za dodelitev finančnih pomoči
za spodbujanje prve zaposlitve oziroma
pripravništva v Občini Sežana
za leto 2010
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska
cesta 4, 6210 Sežana.

2. Predmet javnega razpisa je spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva
s pomočjo finančnih pomoči za kritje dela
stroškov dela.
3. Upravičenci do finančnih pomoči so
gospodarske družbe v skladu z zakonom,
ki ureja gospodarske družbe, zadruge ter
samostojni podjetniki posamezniki, ki:
– imajo poslovni sedež na območju Občine Sežana, kot tudi podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju
občine poslovni prostor in zaposlujejo za
namen opravljanja dejavnosti v poslovnem
prostoru na območju občine,
– so na dan prijave registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne
poravnave ali v likvidaciji,
– na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb
v težavah,
– imajo poravnane vse davke in druge
obvezne dajatve v Republiki Sloveniji,
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene
pogodbene obveznosti do Občine Sežana
iz predhodnih javnih razpisov, če so na njih
sodelovali.
Do finančnih pomoči, ki se dodeljujejo na
podlagi tega javnega razpisa, niso upravičena podjetja, ki delujejo na področju ribiškega
in ribogojskega sektorja ter sektorja premogovništva in podjetja, ki delujejo na področju
primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov.
4. Pravico do finančnih pomoči imajo
v prejšnji točki navedeni upravičenci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– mladi iskalec prve zaposlitve oziroma
pripravnik mora biti državljan Republike Slovenije, mora biti mlajši od 26 let oziroma
mlajši od 30 let v primeru podiplomske izobrazbe ter mora imeti stalno prebivališče na
območju Občine Sežana,
– da je zaposlitev mladega iskalca prve
zaposlitve oziroma pripravnika sklenjena
v obdobju od 15. 10. 2009 do prijave na
javni razpis,
– mladega iskalca prve zaposlitve oziroma pripravnika mora upravičenec zaposliti
vsaj za dobo enega leta za polni delovni
čas,
– da imajo v primeru pripravništva zagotovljenega mentorja za pripravnika in program pripravništva.
5. Ciljna skupina so mladi iskalci prve
zaposlitve oziroma pripravniki z dokončano
srednjo poklicno izobrazbo, srednjo strokovno izobrazbo, višješolsko izobrazbo, visokošolsko izobrazbo ter podiplomsko izobrazbo,
ki začnejo oziroma so že začeli prvič opravljati delo, ki ustreza vrsti in stopnji njihove
izobrazbe.
6. Višina sredstev: višina predvidenih
sredstev na proračunski postavki 231802
– Sofinanciranje pripravništva in prve zaposlitve je 10.000,00 EUR. Javni razpis je
odprt do porabe sredstev oziroma do objave
o zaprtju javnega razpisa na spletni strani,
http://www.sezana.si.
7. Dodeljevanje finančne pomoči
Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči, kar pomeni, da dodelitev sredstev v okviru namena tega javnega razpisa
predstavlja za prejemnika državno pomoč.
Finančne pomoči se dodeljujejo v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih
pomoči za spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva v Občini Sežana in Ured-
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bo Komisije ES št. 1998/2006 o uporabi
členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de
minimis«.
Višina de minimis pomoči, dodeljena
posameznem prejemniku, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh proračunskih let, v cestnoprometnem sektorju
pa znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000 EUR.
Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis
predložiti izjavo (IZJAVA 3 razpisne dokumentacije), da za določen namen ni pridobil
ali da je v postopku pridobivanja dodatnih
sredstev iz kateregakoli drugega javnega
vira. V primeru, da je za določen namen že
pridobil javna sredstva, je potrebno v izjavi
navesti višino pridobljenih sredstev.
8. Višina finančne pomoči
Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, in sicer v enkratnem znesku za kritje dela stroškov dela za dobo
dvanajstih mesecev, po Kolektivni pogodbi
za obrt in podjetništvo.
Višina finančne pomoči znaša:

4. Pogoji za podelitev koncesije
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– je registriran za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje in varstva;
– ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– ima pozitivno mnenje Strokovnega
sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa;
– ima na območju določenem v razpisu
zagotovljene prostore in opremo v skladu
s predpisi;
– ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s predpisi;
– ima večletni poslovni načrt in letni delovni načrt;
– bo izvajal najmanj 9 urni dnevni program, glede na potrebe pretežnega dela
uporabnikov (z zagotovitvijo min. poslovnega časa od 5.30 do 17. ure);
– bo dejavnost opravljal za ceno programa, kot jo določa občinski svet;
– bo predložil bančno garancijo za resnost ponudbe, z rokom veljavnosti do
30. 9. 2010.
5. Čas za katerega se podeljuje koncesija: koncesijska pogodba se sklene za
7 let.
6. Način in rok za predložitev ponudb:
kandidati morajo ponudbe predložiti v zaprti
ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis za podelitev koncesije za področje predšolske vzgoje in varstva«, v vložišče
Občine Mengeš oziroma na naslov: Občina
Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš,
najkasneje do 30. 7. 2010, do 10. ure.
7. Merila za izbor:
– ocena objekta, prostora in opreme –
do 30 točk;
– program – do 20 točk;
– število oddelkov v posameznem okolišu – do 15 točk;
– predlagana lastna cena programa,
izdelana po veljavni metodologiji – do 10
točk;
– lokacija vrtca oziroma oddelka – do
10 točk;
– rok pričetka izvajanja javne službe –
do 10 točk;
– pisne pozitivne reference ponudnika
– do 5 točk.
8. Čas odpiranja ponudb: ponudbe se
bodo odpirale 30. 7. 2010, ob 11. uri v prostorih Občine Mengeš, Slovenska cesta 30,
1234 Mengeš. Obravnavane bodo zgolj ponudbe, ki bodo prispele pravočasno.
9. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri: predvidoma v 30 dneh po
odpiranju ponudb.
10. Razpisna dokumentacija: razpisana
dokumentacija je na voljo na spletni strani
Občine Mengeš: www.menges.si in v sprejemni pisarni Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, v poslovnem času, in
sicer od datuma objave razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije dalje. Kontaktna
oseba: Urban Kolar, tel. 01/724-71-06.
Občina Mengeš

Tarifni razred
IV. tarifni razred
V. tarifni razred
VI. tarifni razred
VII. tarifni razred
VIII. tarifni razred

Višina subvencije
1.418,38 €
1.418,38 €
1.424,04 €
1.666,43 €
1.868,42 €

Za kritje dela stroškov dela delodajalca
mora upravičenec k vlogi predložiti:
– kopijo pogodbe o zaposlitvi,
– kopijo obrazca M-1/M-2.
9. Način izvajanja: pred izplačilom finančne pomoči upravičencu ob zaposlitvi
mladega iskalca prve zaposlitve oziroma
pripravnika se med Občino Sežana in upravičencem sklene pogodba.
10. Vlagatelji se prijavijo na razpis na
obrazcu »Prijava na javni razpis za dodelitev finančnih pomoči za spodbujanje prve
zaposlitve oziroma pripravništva v Občini
Sežana za leto 2010«. Vloga mora biti čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji dvignejo vsak delavnik
v sprejemni pisarni – vložišču Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana – soba
št. 10, pri Janji Kristančič, v sobi št. 66a, kjer
dobijo prijavitelji tudi vse dodatne informacije v zvezi z razpisom, na voljo pa je tudi na
spletni strani Občine Sežana: http://www.sezana.si.
11. Roki za predložitev vlog
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo prispele v vložišče Občine Sežana:
– do 7. 5. 2010,
– do 4. 6. 2010,
– do 17. 8. 2010,
– do 17. 9. 2010,
– do 15. 10. 2010.

Vloge, ki bodo predložene po roku, določenem za predložitev, bodo odprte na
naslednjem odpiranju, razen v primeru, ko
zaradi razdelitve vseh sredstev naslednjega
odpiranja vlog ne bo. Vloge, ki bodo prispele
po zadnjem roku, bodo neodprte vrnjene
vlagateljem.
12. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi
prilogami pošljejo vlagatelji na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na ovojnici mora biti na vidnem mestu
napis »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za
dodelitev finančnih pomoči za spodbujanje
prve zaposlitve oziroma pripravništva v Občini Sežana za leto 2010«. Na hrbtni strani
mora biti označen vlagatelj.
13. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Vsako odpiranje vlog bo izvedeno
v osmih dneh po roku, določenem za predložitev vlog, in sicer v prostorih Občine
Sežana.
Strokovna komisija bo hkrati odprla vse
vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka.
Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno nepopolne vloge bo vlagatelj pozvan,
da v roku 8 dni od dne prejetega obvestila
dopolni vlogo. Kolikor vloga v navedenem
roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena. Dopolnjeno vlogo bo komisija obravnavala najkasneje na naslednjem odpiranju
vlog.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih
z razpisno dokumentacijo.
Popolne vloge bo strokovna komisija
strokovno pregledala ter preverila izpolnjevanje razpisnih pogojev.
14. O izboru in višini sredstev, dobljenih
na tem razpisu bodo upravičenci obveščeni
v 45 dneh po vsakem roku, ki je določen za
predložitev vlog. Upravičencem bo posredovan sklep in poziv k podpisu pogodbe.
Sklepe bo izdal direktor občinske uprave
oziroma vodja notranje organizacijske enote na podlagi predloga strokovne komisije.
Če se upravičenec v roku 8 dni od prejema
poziva ne odzove, se šteje, da je umaknil
vlogo za pridobitev sredstev.
Občina Sežana
Ob-2679/10
Občina Mengeš, Slovenska cesta 30,
1234 Mengeš, na podlagi Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in
prenehanja koncesije za izvajanje programa
predšolske vzgoje in varstva (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 4/08), objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva
na območju Občine Mengeš
1. Naročnik (koncedent): Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš.
2. Predmet koncesije: izvajanje programa
predšolske vzgoje in varstva v okviru programa, sprejetega za javne vrtce, za 3 oddelke.
3. Območje izvajanja dejavnosti: Občina
Mengeš.
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Javne dražbe
Št. 638-03
Ob-2724/10
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, na
podlagi 18. in 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 z dne
27. 11. 2009) objavlja
javno dražbo
za odprodajo osnovnih sredstev
in ostale opreme Zavoda
Predmet prodaje so: osnovna sredstva in
ostale opreme Zavoda (priloga 1).
Čas in kraj javne dražbe: javna dražba
bo potekala dne 3. 5. 2010, z začetkom ob
12. uri na sedežu Zavoda RS za blagovne
rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, 8
nadstropje – sejna soba.
Znesek višanja
Najnižji znesek višanja posameznega
predmeta prodaje na javni dražbi je:
Št. predmeta:
– 1–9: 100,00 EUR,
– 10–18: 10,00 EUR,
– 19: 5,00 EUR,
– 20–28: 10,00 EUR,
– 29–30: 500,00 EUR.
Plačilni pogoji: s kupcem, najugodnejšim
dražiteljem za posamičen predmet prodaje
bo v roku 30 dni po zaključku javne dražbe,
sklenjena kupoprodajna pogodba, s plačilom kupnine v roku 8 dni od podpisa pogodbe, na TRR prodajalca pri UniCredit Bank,
št. 2900 0005 5148 819. Plačilo kupnine
v roku 8 dni je bistvena sestavina pravnega
posla.
Ostali pogoji:
1. Pri javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
fizične osebe, državljani Republike Slovenije oziroma njihovi pooblaščenci, ki morajo
predložiti pisno pooblastilo.
2. Dražitelji morajo do dneva javne dražbe plačati varščino v višini 10% od izklicne cene za posamičen predmet prodaje na
TR račun prodajalca pri UniCredit Bank,
št. 2900 0005 5148 819 z navedbo »Plačilo
varščine za javno dražbo« in se pri plačilu
varščine sklicevati na posamičen predmet
prodaje (navedba zaporedne številke predmeta prodaje).
3. Pravne in fizične osebe morajo najkasneje 90 minut pred pričetkom javne dražbe
komisiji za vodenje dražbe predložiti naslednje podatke oziroma listine:

a) Pravne osebe:
– naziv dražitelja,
– naslov: ulica, hišna številka, poštna
številka, telefonska številka (e-mail),
– matično številko,
– davčno številko,
– ime in priimek ter naslov pooblaščene
osebe za podpis pogodbe, njeno telefonsko
številko ali e-mail in fotokopijo osebne izkaznice (obe strani) ali potnega lista,
– potrdilo o plačani varščini,
– številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine;
b) fizične osebe:
– fotokopijo osebne izkaznice (obe strani) ali potnega lista (EMŠO),
– davčno številko,
– potrdilo o plačani varščini,
– številko osebnega računa za potrebe
vračila varščine,
– ime in priimek, točen naslov (ulica,hišna
številka, poštna številka), telefon ali e-mail
dražitelja ali pooblaščene osebe za podpis
pogodbe, ki se mora izkazati s fotokopijo
osebne izkaznice (obe strani).
4. Za posamičen predmet prodaje bo
izbran dražitelj, ki bo izpolnjeval pogoje in
ponudil najvišjo ceno.
5. Če izbrani dražitelj ne bo sklenil prodajne pogodbe v predpisanem roku (30 dni),
bo vplačana varščina ostala prodajalcu.
6. Uspelemu dražitelju se bo varščina
vštela v kupnino, neuspelim pa bodo varščine vrnjene brez obresti, v 8 dneh po opravljeni javni dražbi.
7. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva nosi kupec posamičnega predmeta
prodaje.
8. Predmeti so naprodaj po načelu videno–kupljeno.
9. Do sklenitve pogodbe prodajalec lahko
postopek prodaje kadarkoli ustavi, pri čemer
bodo dražiteljem vrnjene varščine.
10. Ogled predmetov prodaje je možen
ob predhodni najavi na GSM 051/322-570,
Ciril Martinc na lokacijah:
– Skladišča Zalog pri Ljubljani, Zaloška 208,
– Skladišče Slovenja vas, Slovenja vas
75, 2280 Hajdina.
11. Kupec bo pridobil lastninsko pravico na posamičnem predmetu prodaje po
plačilu celotne kupnine in podpisane pogodbe.

Viličar - elektro

Viličar - elektro

Viličar VAE 4/15 DX 2,6
Viličar VAE 5/20 ETX
Prevozni dizel agregat - PR
Prevozni dizel agregat

Usmernik

Usmernik baterijski

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

Tiskalnik HP LaserJet 6

Monitor Philips 15"
Monitor Philips 15"
Monitor Philips 15"
Prenosni računalnik
ToshibaTecra s5

24.

25.
26.
27.

Znamka avtomobila

Audi

Toyota

Zap.
številka

29.

30.

Oprema ZORD
Avtomobili

Tiskalnik HP LaserJet 6

23.

96

120

AC karavan

AF
večnamensko
vozilo

Oblika
karoserije

2982

1900

Moč v ccm

2004

2004

Leto izdelave

/

22.3.2009

Datum
zadnjega
tehničnega
pregleda

Tip motorja

AVF

1KD-FTV

Opis
Osebni avtomobil, E9M
barve, pet sedežev;
175.000 prevoženih km;
poškodovan od toče.
Osebni avtomobil, E7B
barve (siva), osem
sedežev; 172.000
prevoženih km; vozilo ni
registrirano; potrebna
zamenjava vbrizgalnih šob.

Uprava

Windows 7 Enterprise, RAM 2,00Gb; Procesor 2,4 GHz; Disk 120 GB; Office 2007

/

Uprava

Includes 2MB RAM, HP PCl 6, two fast ECP IEEE 1284-compliant parallel ports (one
large B-type and small C-type connector), one IrDA-compliant infrared port, one
localTalk port, one Microline print cartidge, 250-sheet universal paper cassette, 100sheet multipurpose tray.

Uprava
Uprava

Lokacija predmeta

Skladišče Zalog

11.000,00

6.000,00

Izklicna cena

Isklicna cena brez DDV

15,00

20,00

80,00
80,00
10,00

80,00

20,00

80,00

750,00
500,00
1.250,00
200,00
200,00

600,00

500,00

1.300,00

1.500,00

1.000,00

500,00

Skladišče Slovenja
vas

Uprava

/

Ne deluje

Ne deluje
Ne deluje

Deluje

Deluje

U=36/40/72/80;I=50 v
Okvari

Deluje

Deluje-slabo
Vozni
Ne deluje
Ne deluje

Nevozen

Nevozen

Nevozen

Vozni

Vozni

Vozni

Isklicna cena brez DDV

Lokacija predmeta

Includes 2MB RAM, HP PCl 6, two fast ECP IEEE 1284-compliant parallel ports (one
large B-type and small C-type connector), one IrDA-compliant infrared port, one
localTalk port, one Microline print cartidge, 250-sheet universal paper cassette, 100sheet multipurpose tray.

Opis

/

/

1983
1974

/

1987

Opis
Nevozen

Uprava

/

/

464750
/

1816

/

1984

1981
1988
1974
/

1984

1981

1978

1987

1988

1971

1989

Includes 2MB RAM, HP PCl 6, two fast ECP IEEE 1284-compliant parallel ports (one
large B-type and small C-type connector), one IrDA-compliant infrared port, one
localTalk port, one Microline print cartidge, 250-sheet universal paper cassette, 100sheet multipurpose tray.

/

/

SI 15
GA NI

DU-03-72/50

031/87

84372

UB 11W80,SI
50
UB80-Si/50WA

823

/
/
2760
/

15230-34

14070-2

11530/19

17820-21

1.8520/9

6460/26

1900026

Tovarniška številka Leto izdelave

DU - 03-72/50

VAE 5/15 DX
2,6
VAE 4/15
Elektro
B553-22,40P
GA NI

VAE-1/15sx/3,3

EV1001
VAE 520/ETX
ELEKTRO
VAE 5/20ET
ELEKTRO
VE 1001/02

VAE5-15

Tip/oznaka

Uprava
Uprava
Uprava

Moč v KW

Leto izdelave

/

/

PU - 02
/

UB-12

UB-15

/

VB - 01

DX 2,6
EV - 06
DA - 01
/

EV-04

/

/

EV - 05

EV - 08

EV-01

EV-9

Tehnološka
oznaka

15439
15424
/

15345

15365

15341

15893
16053

Inventarna št.

101888

202935

30635
30634

237008

30622

162011

40626

/
40847
13573
61244

81549

30623

30619

101823

101821

40625

151521

Inventarna št.

Toshiba

Philips
Philips
Philips

HP

HP

HP

PC Hand
PC Hand

Proizvajalec

/

/

Jugoturbina Karlovac
Rade Končar Zagreb

Orbico elektro, Ljubljana

Orbico elektro, Ljubljana

Orbico elektro, Ljubljana

Indos
Indos
Rade Končar Zagreb
/

Indos

Indos

Indos

Indos

Indos

Proizvajalec
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Land cruiser/3.0

A4/avant 1.9 TDI

Komercialna
oznaka

1

1
1
1

1

1

1

1
1

Količina v
komadih

150

1

1
1

1

1

1

1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

Količina v
kosih

Št.

28.

Tiskalnik HP LaserJet 6

Osebni računalnik
Osebni računalnik

Vrsta osnovnih sredstev

IT oprema

Polnilnik
Ventilator (Gradac)
Ventilator (Gradac)
Mlin za mletje žitaric laboratorijski
Pocinkane palete

22.

20.
21.

Zap.
številka

19.

18.

16.
17.

15.

Polnilnik

Viličar - elektro

5.

14.

Viličar - elektro

Viličar - elektro

Viličar - elektro

2.

3.

Viličar - elektro

1.

4.

Vrsta osnovnih sredstev

Oprema ZRSBR
Strojna oprema

Zap.
številka
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Št. 478-23/10
Ob-2658/10
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222
Kobarid objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 38. –
42. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07 in 100/09) ter Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Kobarid, Trg svobode
2, 5222 Kobarid, tel. 05/38-99-200; faks
05/38-99-211; e-mail: obcina@kobarid.si.
II. Opis predmeta prodaje z izklicno
ceno
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. nezazidano stavbno zemljišče v Podbeli s parcelno številko 300/63, k.o. Sedlo,
komunalno delno opremljeno, površine
76 m2.
Izhodiščna vrednost:
a) Izklicna cena znaša 18,00 EUR/m2,
kar skupaj znaša 1.368,00 EUR.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%.
c) Najnižji znesek višanja je 1% izklicne
cene za nepremičnino.
2. zazidano stavbno zemljišče in stavba
na parceli 2294, k.o. Logje, komunalno delno opremljeno, s površino parcele 50 m2.
Izhodiščna vrednost:
a) Izklicna cena znaša 7.300,00 EUR.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%.
c) Najnižji znesek višanja je 1% izklicne
cene za nepremičnino.
3. nezazidano stavbno zemljišče v Borjani s parcelno številko 2465/1, k.o. Borjana, komunalno delno opremljeno, površine 614 m2. Na predmetni parceli poteka
po skrajni zahodni strani komunalni vod,
zato bo istočasno ustanovljena služnostna
pravica poteka komunalnega voda v korist
občine.
Izhodiščna vrednost:
a) Izklicna cena znaša 8,00 EUR/m2, kar
skupaj znaša 4.912,00 EUR.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%.
c) Najnižji znesek višanja je 1% izklicne
cene za nepremičnino.
4. del nezazidanega stavbnega zemljišča v Logjeh s parcelno številko 2640/7,
k.o. Logje, komunalno opremljeno, površine
cca. 300 m2. Vknjižba možna po predhodni
parcelaciji, ki je strošek kupca.
Izhodiščna vrednost:
a) Izklicna cena znaša 13,00 EUR/m2,
kar skupaj znaša 3.900,00 EUR.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%.
c) Najnižji znesek višanja je 1% izklicne
cene za nepremičnino.
5. del nezazidanega stavbnega zemljišča v Logjeh s parcelno številko 2027/1, k.o.
Logje, komunalno delno opremljeno, površine cca. 290 m2. Naknadno se bo prodal tudi
preostali del parcele, ki ima status kmetijskega zemljišča, površine cca. 703 m2.
Izhodiščna vrednost:
a) Izklicna cena znaša 10,00 EUR/m2,
kar skupaj znaša 2.900,00 EUR.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%.
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c) Najnižji znesek višanja je 1% izklicne
cene za nepremičnino.
6. nezazidano stavbno zemljišče v Kobaridu (obrtna cona) s parcelno številko
329/24, k.o. Kobarid, komunalno delno neopremljeno, površine 6651 m2.
Izhodiščna vrednost:
a) Izklicna cena znaša 25,40 EUR/m2,
kar skupaj znaša 168.935,40 EUR.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%.
c) Najnižji znesek višanja je 1% izklicne
cene za nepremičnino.
7. nezazidano stavbno zemljišče v Kobaridu (obrtna cona) s parcelno številko
367/19, k.o. Kobarid, komunalno opremljeno, površine 1584 m2.
Izhodiščna vrednost:
a) Izklicna cena znaša 44,00 EUR/m2,
kar skupaj znaša 69.696,00 EUR.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%.
c) Najnižji znesek višanja je 1% izklicne
cene za nepremičnino.
8. nezasedeno enosobno stanovanje
v dvostanovanjski hiši Svino 3, Kobarid,
s parcelno številko 1779, k.o. Svino, površine 38,73 m2 (pritličje – vetrolov, bivalni prostor s kuhinjo, shramba; nadstropje – soba,
kopalnica, balkon, stopnišče). Objekt je bil
zgrajen v letu 2008 do podaljšane IV. faze.
Stanovanje ima ločen vhod. Etažna lastnina
ni urejena.
Izhodiščna vrednost:
a) Izklicna cena znaša 31.350,00 EUR.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 8,5%.
c) Najnižji znesek višanja je 1% izklicne
cene za nepremičnino.
9. nezasedeno dvosobno stanovanje
v dvostanovanjski hiši Svino 3, Kobarid,
s parcelno številko 1779, k.o. Svino, površine 63,99 m2 (pritličje – shramba; nadstropje
– dnevni prostor, shramba, stopnišče, balkon; mansarda – sobe, kopalnica, hodnik,
stopnišče, balkon). Objekt je bil zgrajen
v letu 2008 do podaljšane IV. faze. Stanovanje ima ločen vhod. Etažna lastnina ni
urejena.
Izhodiščna vrednost:
a) Izklicna cena znaša 59.950,00 EUR.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 8,5%.
c) Najnižji znesek višanja je 1% izklicne
cene za nepremičnino.
10. zazidano stavbno zemljišče v Sedlu (skupni hlev Sedlo) s parcelno številko
1054/10, k.o. Sedlo, komunalno delno opremljeno, površine 3546 m2. Na predmetni
parceli poteka po vzhodni strani skupnega hleva komunalni vod, zato bo istočasno
ustanovljena služnostna pravica poteka komunalnega voda v korist občine.
Izhodiščna vrednost:
a) Izklicna cena znaša 71.400,00 EUR.
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%.
c) Najnižji znesek višanja je 1% izklicne
cene za nepremičnino.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodaja
stvarnega premoženja.
IV. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v sredo, 5. maja 2010,
na začasnem sedežu Občine Kobarid, Gregorčičeva ulica 26, 5222 Kobarid (nekdanja
Policijska postaja Kobarid):
– pod številko 1: ob 9. uri,
– pod številko 2: ob 9.15,

– pod številko 3: ob 9.30,
– pod številko 4: ob 9.45,
– pod številko 5: ob 10. uri,
– pod številko 6: ob 10.15,
– pod številko 7: ob 10.30,
– pod številko 8: ob 10.45,
– pod številko 9: ob 11. uri,
– pod številko 10: ob 11.15.
V. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se izkaže,
da ima sedež na območju Evropske unije ali
katerekoli izmed njenih članic.
2. Dražitelj mora pred pričetkom javne
dražbe v urejeni mapi predložiti:
– potrdilo o plačani varščini v znesku
10% izklicne cene za nepremičnino (navesti parcelo oziroma stanovanje, ki ga bodo
dražil) na TRR Občine Kobarid pri UJP Nova
Gorica, št.: 01246-0100015011, s pripisom
za javno dražbo,
– podpisano izjavo, da se strinja s pogoji iz osnutka prodajne pogodbe, z navedbo naslova oziroma sedeža, telefonske št.,
davčne št. oziroma ID št. za DDV, EMŠO
oziroma matične št. in št. transakcijskega
računa,
– overjeno pooblastilo za zastopanje na
javni dražbi (pooblaščenec),
– fotokopijo osebne izkaznice ali drugega osebnega dokumenta s fotografijo (fizične osebe, s.p.-ji, zastopniki pravnih oseb,
pooblaščenci),
– podpisano izjavo, da proti njemu (dražitelju) ni uveden stečajni postopek, postopek
likvidacije ali postopek prisilne poravnave
(pravne osebe),
– izpisek iz sodnega registra ali potrdilo
o registraciji, staro največ 30 dni (pravne
osebe).
3. Javna dražba se izvede po načelu
videno–kupljeno.
4. Stroške za izpeljavo postopka pri notarju, vključno s stroški zemljiškoknjižnega
prepisa, kakor tudi davek na dodano vrednost in stroške cenitve plača kupec.
5. Rok za podpis pogodbe je 15 dni od
zaključka javne dražbe. Kupnino je kupec
dolžan plačati v roku 15 dni po prejemu
računa, ki mu ga izstavi prodajalka skupaj s fotokopijo pogodbe po njeni sklenitvi.
S plačilom celotne kupnine prejme kupec
tudi original pogodbe. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku je bistvena
sestavina pravnega posla. V primeru, da se
plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre,
varščina pa zadrži.
6. Vplačano varščino bo prodajalec
uspelemu dražitelju vračunal v kupnino, neuspelim dražiteljem pa se bo varščina vrnila
v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi.
VII. Drugi pogoji: komisija za prodajo premoženja ima ob soglasju župana pravico,
da do sklenitve prodajne pogodbe ustavi
postopek prodaje, pri čemer se dražiteljem
povrne stroške v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
VIII. Informacije
Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na Občini Kobarid, tel. 05/38-99-200
(vsak delovni dan med 9. in 10. uro), faks
05/38-99-211, e-mail: obcina@kobarid.si.
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru najkasneje tri dni pred
javno dražbo.
Na sedežu občine je dosegljiv osnutek
prodajne pogodbe in obrazec izjave o strinjanju s pogoji.
Občina Kobarid
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Razpisi delovnih mest
Št. 184/2010

Ob-2700/10

Popravek
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
Ljubljana objavlja popravek besedila javnega razpisa za delovno mesto direktorja javnega zavoda Narodni muzej Slovenije, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 29/2010,
Ob-2578/10, na Zavodu za zaposlovanje
in spletni strani Ministrstva za kulturo, dne
9. 4. 2010.
Osmi odstavek besedila javnega razpisa
za prosto delovno mesto direktorja javnega
zavoda Narodni muzej Slovenije se spremeni tako, da se pravilno glasi: »Prijave naj
kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom
»Javni razpis – direktor – Narodni muzej
Slovenije« v 21 dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski
naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.«.
Ministrstvo za kulturo
Ob-2616/10
Splošna bolnišnica Celje na podlagi
16. člena Statuta Splošne bolnišnice Celje
objavlja prosto delovno mesto
predstojnik Oddelka za žilno kirur
gijo.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati oziroma kandidatke, ki poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjujejo tudi naslednje pogoje:
– VIII. stopnjo strokovne izobrazbe –
doktor medicine,
– specialistični izpit iz strokovnega področja oddelka,
– 5 let delovnih izkušenj po opravljenem
specialističnem izpitu,
– veljavna licenca za opravljanje dela
zdravnika specialista,
– cepljenje proti hepatitisu B,
– predložijo program dela in razvoj medicinske stroke oddelka ter predloge organizacijske izboljšave oddelka, program na
področju celovite kakovosti s predlogi za
izboljšavo timskega dela in organizacijske
kulture.
Izbrani kandidat bo izbran za mandatno
dobo 4 leta.
Rok, do katerega sprejemamo prijave, je
15 dni od dneva objave.
Kandidati oziroma kandidatke naj pošljejo
objave na naslov: Splošna bolnišnica Celje,
Kadrovska služba, Oblakova ulica 5, 3000
Celje, z oznako: »za razpis predstojnika«.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-2617/10
Razpisna komisija Zavoda PIP – pravni
in informacijski center Maribor za imenovanje direktorja zavoda na podlagi 23., 24. in
25. člena statuta zavoda z dne 12. 12. 2003
(zadnja sprememba z dne 14. 5. 2007) ter
na podlagi 2. člena Pravilnika o postopku
imenovanja in razrešitve direktorja zavoda
z dne 11. 6. 2004 izdaja naslednji razpis za
imenovanje
direktorja zavoda PIP – Pravni in informacijski center Maribor.
1. Izdajatelj razpisa: Zavod PIP – Pravni
in informacijski center Maribor, Gosposve-

tska cesta 83, 2000 Maribor (v nadaljnjem
besedilu: Zavod PIP).
2. Predmet razpisa: kandidatura za direktorja Zavoda PIP za mandatno dobo štirih let
z možnostjo ponovnega imenovanja.
3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat:
kandidat mora imeti: (1) stalno prebivališče in
državljanstvo Republike Slovenije, (2) univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri, (3) aktivno znanje enega tujega jezika, (4) izdelano
mora imeti vizijo razvoja zavoda, (5) imeti
mora vsaj eno leto delovnih izkušenj na delovnem mestu s podobnimi pooblastili in odgovornosti ter (6) imeti mora organizacijske,
komunikacijske in vodstvene sposobnosti.
4. Objava razpisa: razpis se objavi v Uradnem listu RS in enem izmed dnevnih časopisov.
5. Vsebina pisne kandidature: pisna kandidatura obsega osebne podatke (ime, priimek, EMŠO, davčna številka, datum in kraj
rojstva, naslov stalnega prebivališča, drugi
podatki), dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz 3. točke tega razpisa ter druga zahtevana dokazila v skladu z razpisnim
obrazcem; pisna kandidatura se izpolni na
za to predpisanem obrazcu, ki je opredeljen
v 8. točki tega razpisa.
6. Rok za prijavo: rok za prijavo na razpis
je osem dni po objavi.
7. Naslov za pošiljanje kandidatur: kandidati naj pošljejo izpolnjen razpisni obrazec
s prilogami s priporočeno pisemsko pošiljko
na naslov: Zavod PIP, Gosposvetska cesta
83, 2000 Maribor, s pripisom: »Ne odpiraj –
Razpis za direktorja zavoda PIP«.
8. Prevzem razpisnega obrazca: kandidati lahko prevzamejo razpisni obrazec ob
delavnikih, v pisarni Zavoda PIP (med 10.
in 14. uro), na naslovu Gosposvetska cesta
86, 2000 Maribor.
9. Obvestilo o izidu razpisa: kandidati
bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje
v roku osmih dni po zaključku razpisa.
Zavod PIP –
Pravni in informacijski center Maribor
Št. 11/2010
Ob-2618/10
Svet zavoda Koroške lekarne na podlagi
12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroška lekarna in 23. člena Statuta
Koroške lekarne ter sklepa sveta zavoda
z dne 31. 3. 2010 razpisuje delovno mesto
direktorice/direktorja za mandatno
dobo 4 let.
Kandidatka/kandidat mora imeti univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri, opravljen strokovni izpit in najmanj 5 let delovnih
izkušenj v lekarniški dejavnosti.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev naj kandidati pošljejo na
naslov: Koroška lekarna, Ob Suhi 9, 2390
Ravne na Koroškem, s pripisom »razpis«.
Rok za prijavo je 8 dni od dneva objave
razpisa.
Kandidatke/kandidati boste prejeli pisno
obvestilo o izbiri v zakonitem roku.
Svet zavoda Koroške lekarne
Ob-2675/10
Skladno s 15. in 16. členom Sklepa
o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za

šport Republike Slovenije Planica z dne
24. 6. 2009 Svet Zavoda za šport Republike
Slovenije Planica (ZŠRS Planica), Dunajska
cesta 22, 1000 Ljubljana, razpisuje prosto
delovno mesto
direktorja/direktorice.
Kandidat mora skladno z Zakonom o zavodih, Statutom ZŠRS Planica in sistemizacijo izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj visoko izobrazbo (VII/2),
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
na vodstvenem delovnem mestu,
– izkazuje sposobnost za vodenje ZŠRS
Planica.
Zahtevana dodatna znanja:
– aktivno znanje tujega jezika (angl. ali
nem.),
– vozniški izpit B kategorije,
– poznavanje MS office, interneta.
Odgovornosti:
– v mejah svojih pooblastil zastopanje
javnega zavoda nasproti tretjim,
– odgovornost za zakonitost poslovanja
javnega zavoda,
– izvrševanje sklepov sveta javnega zavoda,
– odgovarja za pravilno vodenje poslovnih knjig in poslovnih dokumentov.
Naloge:
– organiziranje in vodenje delovnega
procesa in poslovanja javnega zavoda,
– predlaga temelje poslovne politike, poslovne načrte in razvojno politiko ter sprejemanje ukrepov za njihovo izvajanje,
– skrb za pozitivno in uspešno poslovanje javnega zavoda,
– samostojno in v skladu s sklepi sveta
javnega zavoda odločanje o izvajanju sprejetega poslovnega načrta in razvojne politike,
– v okviru plana odloča o nakupu blaga,
surovin, energije in storitev, o prodaji blaga
in storitev, o najemanju kreditov in izvajanju
investicij,
– odgovarja za sestavo zaključnega računa in poslovnega poročila,
– pripravlja poročila o poslovanju in razvojne politike ter jih predloži svetu javnega
zavoda ter ustanovitelju,
– pripravlja poročilo o uresničevanju razvojnega in letnega plana,
– izvršuje sklepe organov javnega zavoda in sprejema ukrepe za izvrševanje leteh,
– določa naloge zaposlenim v javnem
zavodu in nadzoruje njihovo izvajanje,
– odloča o sprejemu v delovno razmerje,
prenehanju delovnega razmerja in odloča
o pravicah in obveznostih delavcev, ki izhajajo iz delovnega razmerja,
– podaja poslovna poročila opravljanje
drugih poslov, ki so predvideni z zakoni,
podzakonskimi akti, kolektivnimi pogodbami ter drugimi akti in sklepi sveta javnega
zavoda.
Kandidat ob prijavi predloži:
– življenjepis,
– svojo zamisel razvoja zavoda za naslednjo petletno obdobje,
– potrdilo o državljanstvu in potrdilo o nekaznovanju.
Mandat direktorja v skladu s Statutom
zavoda traja pet let.
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Prijavo s spremnimi dokumenti ter kopijami dokazil pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: ZŠRS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom na
ovojnici: »Ne odpiraj – prijava na razpis za
direktorja«.
ZŠRS Planica
Št. 110-46/2010-03110
Ob-2705/10
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 120/08 – odl.
US in 91/09):
– 1 prosto mesto vrhovnega sodnika
na kazenskem oddelku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
vrhovnega sodnika, določene v 12. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-42/2010
Ob-2706/10
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
77/09, 87/09):
a) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.
II. na podlagi prvega odstavka 19. člena v zvezi s petim odstavkom 13. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
77/09, 87/09):
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a) 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Celju,
b) 3 prosta mesta pomočnikov okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Ljubljani,
c) 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Novem mestu,
d) 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu na Ptuju.
Razpisni pogoji:
K I/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v prvem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
K II/a, b, c, d
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto pomočnika državnega tožilca, določene v četrtem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 77/09, 87/09)
mora prijava kandidata vsebovati naslednje
podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil imenovan v funkcijo
državnega tožilca oziroma pomočnika državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca oziroma pomočnika okrožnega
državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto državnega tožilca
oziroma pomočnika državnega tožilca lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
tožilsko funkcijo oziroma funkcijo pomočnika
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Ob-2711/10
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3
in 65/08), Občina Grosuplje objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta
občinski redar II v Občinski upravi Občine Grosuplje.
Naloge na razpisanem uradniškem delovnem mestu občinskega redarja se lahko
opravljajo v nazivih občinski redar II in občinski redar I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja
delovnega prava, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– končana srednja šola,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,
– opravljen predpisan preizkus znanja
za vodenje in odločanje v prekrškovnem
postopku,
– opravljen predpisan preizkus znanja za
opravljanje nalog občinskega redarstva in
za uporabo pooblastil občinskega redarja,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Izbran kandidat, ki nima opravljenega
usposabljanja za imenovanje v naziv ter
predpisanih preizkusov znanj za vodenje in
odločanje v prekrškovnem postopku ter za
opravljanje nalog občinskega redarstva in
za uporabo pooblastil občinskega redarja,
mora usposabljanje in izpita opraviti v roku
enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.
Kot delovne izkušnje se 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. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Delovno področje:
– nadzor nad izvajanjem nalog po zakonu o varnosti cestnega prometa ter po
odlokih občine,
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
– opozarjanje fizičnih in pravnih oseb
o ugotovljenih nepravilnostih,
– neposredno izrekanje in izterjava denarnih kazni na kraju prekrška,
– izdajanje odredb v skladu z odlokom
občine,
– vzdrževanje javnega reda in miru,
– nadzor nad varovanjem javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine,
– druge naloge s področja občinskega
redarstva.
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K pisni prijavi mora kandidat priložiti naslednja dokazila:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo o opravljenem usposabljanju za
imenovanje v naziv (če ima usposabljanje
opravljeno),
– izjavo o opravljenih predpisanih preizkusih znanj, (če ju ima opravljena), iz katere
mora biti razvidna ustanova, na kateri je
kandidat opravljal izpit(a) in leto opravljanja
izpita(ov),
– izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,
– 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 6 mesecev,
– izjavo, da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Grosuplje pridobitev podatkov iz šeste, šeste in sedme
alinee iz uradne evidence (v primeru, da
kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc
ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila).

Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Mateja Mušič, tel. 01/788-87-86, informacije o delovnem področju pa Borut Šoba,
tel. 01/788-87-57.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani
v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
Občina Grosuplje

Izjave iz prejšnjega odstavka lahko nadomestijo kopije dokazil o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
Zaželeno je, da prijava vsebuje kratek
življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja
in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu občinski redar opravljal v nazivu občinski redar II z možnostjo napredovanja
v višji naziv občinski redar I. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Delovno razmerje se bo sklenilo pod pogojem, da javni uslužbenec uspešno opravi
poskusno delo v trajanju treh mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Občinske uprave Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.
Nepravočasne prijave se ne bodo obravnavale, formalno nepopolne prijave pa se ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov »Občina Grosuplje, Taborska
cesta 2, 1290 Grosuplje v roku 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Za pisno obliko
prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.grosuplje@ob.grosuplje.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh po odločitvi o izbiri.
O izbiri kandidata bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.

Stran

Ob-2740/10
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 mag. Alenke Ratnik razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki mag. Alenki Ratnik
iz Murske Sobote.
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
Št. 352-17/2010
Ob-2756/10
Na podlagi 65. a člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – odl.
US in 100/09) Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve razpisuje
javno zbiranje ponudb
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb:
najem opremljenih pisarniških prostorov za
nedoločen čas z možnostjo kasnejšega odkupa na območju Mestne občine Ljubljana.
3. Pogoji oziroma zahteve:
a) Ponudnik oziroma najemodajalec je
lahko zgolj lastnik poslovnih prostorov, ki se
izkaže z izpiskom iz zemljiške knjige. Urejen
mora biti vpis stavbe v kataster stavb pri
Geodetki upravi RS.
b) Poslovni prostori se morajo nahajati
v Ljubljani, kjer je možen dostop z mestnim
avtobusom. Ponudnik mora navesti št. avtobusne linije. Prostori so lahko oddaljeni največ 5 km od Vladne palače na Gregorčičevi
20 v Ljubljani.
c) Poslovni prostori morajo imeti uporabno
dovoljenje za poslovne prostore. Pravnomočno uporabno dovoljenje ne sme biti starejše od dveh let. Prostori morajo biti dostopni
z dvigalom oziroma brez ovir za invalidne
osebe in druge osebe z oteženim gibanjem.
Poslovna stavba mora biti zgrajena skladno
z veljavnimi standardi in zakonodajo, ki ureja
energetsko varčnost. Poslovna stavba mora
imeti projektirane in vgrajene sisteme za finalno vgradnjo sistemov za varovanje.
d) Upravljanje objekta mora zagotoviti
lastnik objekta oziroma najemodajalec.
e) Poslovni prostori morajo biti primerni
in opremljeni ter skladni z Merili za ureditev poslovnih prostorov za potrebe državne
uprave, z minimalnimi odstopanji, s katerimi se strinja naročnik (odstopanja morajo biti navedena), Merila so objavljena na
internetni strani: http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/pdf/Merila_POSLOVNI_PROSTORI_DUO.pdf; prav tako mora biti vsa IKT
infrastruktura izvedena v skladu z Normativi za projektiranje in izgradnjo LAN
objavljenimi na http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/pdf/Normativi_za_LAN_V5.2.pdf.
f) Ponudnik mora za resnost ponudbe
predložiti garancijo banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe, ki mora glasiti
na 30.000,00 €. Garancija za resnost ponudbe mora biti v veljavi do poteka roka
veljavnosti ponudbe. (Vzorec garancije je
kot priloga št. 1 sestavni del ponudbe in je
dosegljiv na spletni strani naročnika).Bančna garancija je brezpogojna in unovčljiva
na prvi poziv. Naročnik bo bančno garancijo
unovčil v naslednjih primerih:
a) če ponudnik umakne ali spremeni
ponudbo v času njene veljavnosti,
b) če ponudnik, ki ga je naročnik
v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne
sklenitev pogodbe.

g) Rok veljavnosti ponudbe: ponudba ponudnika mora veljati do 1. 8. 2010.
h) Poslovni prostori (delovni, spremljajoči, pomožni) morajo tvoriti funkcionalno celoto, v okvirni skupni bruto površini
6.100,00 m2, na lokaciji ene poslovne stavbe, v več nadstropjih.
i) Potrebe po poslovnih prostorih:
Delovni prostori
– Pisarna za ministra s pripadajočo kopalnico
in garderobo v skupni površini 60 m2
– Pisarne velikosti 10 m2 (tajništva)
– Pisarne velikosti 12 m2–15 m2
– Pisarne velikosti 15 m2–18 m2
– Pisarne velikosti 18 m2
– Pisarne velikosti 20 m2 (skupna tajništva)
– Pisarne velikosti 20 m2
– Pisarne velikosti 25 m2
– Pisarne velikosti 30 m2
– Pisarne velikosti 35 m2
– Pisarna velikosti 60 m2
– Računalniška učilnica 20 m2
– Glavna pisarna v velikosti 70 m2
Skupno število pisarn znaša 183.

1 kom
11 kom (oprema za 1DM)
26 kom (oprema za 1DM)
100 kom (80 kom oprema
za 2DM)
8 kom (oprema za 1DM)
3 kom (oprema za 2DM)
22 kom (oprema za 1DM)
1 kom (oprema za 1DM)
7 kom (oprema za 1DM)
1 kom (oprema za 1DM)
1 kom (oprema za 4DM)
1 kom (priključitev 15 rač.)
1 kom (oprema za 5DM)

Oprema prostorov mora biti zagotovljena
za minimalno 274 delovnih mest, v skladu
z objavljenimi Merili za poslovne prostore
iz 3e) točke te objave. Vse pisarne morajo zagotoviti možnost priključka vsaj dveh
računalniških postaj in dva telefonska priključka.
Objekt mora imeti vgrajen 4 cevni sistem
ogrevanja in hlajenja.
Predelne stene med posameznimi pisarnami naj bodo izdelane v skladu z merili oziroma se dopusti pregraditev z omarami.
Naročnik izrecno izključuje izvedbo finalnega tlaka v tekstilni oblogi.
Natančno mikrolokacijo posameznih priključnih mest je treba predhodno obvezno
uskladiti z zahtevami investitorja in/ali uporabnika ter pooblaščenega izvajalca nadzora. Pri tem je potrebno upoštevati velikost in
obliko prostorov, nikakor pa ne projektiranega sedežnega reda, ali trenutne zasedenosti prostorov z osebjem in opremljenosti
le-teh.
Spremljajoči prostori:
– Sejna soba 60 m2
– Sejna soba 20–30 m2
– Fotokopirnica z mrežnim tiskalnikom
v velikosti 10 m2
– Sistemski prostor 8–12 m2
– Glavno telekomunikacijsko vozlišče 6–10 m2
– Nadstropna telekomunikacijska vozlišča – v vsakem
nadstropju eno vozlišče, v izmeri 3–4 m2 (razen tam, kjer je
glavno vozlišče)
– Arhiv 250–260 m2
– Skladiščni prostor 80–100 m2
– Vhodna avla z receptorskim pultom
za dve delovni mesti 20–25 m2

1 kom
8 kom
v vsakem
nadstropju
1 kom
1 kom

1 kom
1 kom
1 kom
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Arhivi morajo biti opremljeni z arhivskimi
omarami za 2000 tekočih metrov arhivske
zbirke, skladno z Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni
list RS, št. 86/06).
Vhodna avla:
V poslovni stavbi mora biti zagotovljena vhodna avla z receptorskim pultom za
dve delovni mesti ob samem vstopu v stavbo oziroma etaži, ki bo kot prva zasedena
s strani državnega organa, glede na vhod
v stavbo. Vhodna avla mora imeti prostor
za čakanje strank. Predvideti je potrebno
možnost priključka za avtomate.
Pomožni prostori:
– Čajna kuhinja
– Sanitarije moške
– Sanitarije ženske
– Prostor za čistila in garderoba za čistilke 10 m2
– Parkirišča za službena vozila
– Kolesarnica v velikosti 20 m2 v poslovni stavbi
s kontrolo dostopa

10–15 kom enakomerno
razporejene po nadstropjih
v skladu s predpisi
v skladu s predpisi
1 kom
20 pokritih parkirnih mest
1 kom

Za parkirišča za potrebe službenih vozil
navesti:
– lokacijo parkirišč,
– oddaljenost parkirišč od poslovnih prostorov,
– ali so parkirišča varovana (kamera,
zapornica).
Opomba: Ponudnik naj navede tudi možnost parkiranja za zaposlene in stranke:
– lokacijo parkirišč,
– oddaljenost parkirišč od poslovnih prostorov,
– ali so parkirišča plačljiva, če so, navesti
ceno parkiranja.
Parkirišča za zaposlene in stranke, niso
pogoj.
Ponudnik poslovnih prostorov mora zagotoviti prostor za restavracijo oziroma navesti kje v neposredni bližini je možno zagotoviti prehrano za javne uslužbence.
Tehnični prostori:
Ponudnik mora zagotoviti, da ima poslovna stavba električni agregat, UPS napravo, ki zagotavlja električno energijo pri
izpadu 30 min.
Komunikacije:
Komunikacije predstavljajo hodniki, ki pisarne za posameznega uporabnika združujejo v zaključeno celoto.
Površine vertikalnih komunikacij (kot
napr. dvigala, jaški, stopnišča in ostali prostori, ki služijo za funkcioniranje objekta kot
celote) se ne štejejo v površino najema.
4. Merila za izbor: merilo za izbor, je najnižja ponudbena cena (skladno s točko 8.
Ponudbena cena). Skladno s 65.a. členom
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin bodo z najugodnejšimi ponudniki izvedena pogajanja.
5. Rok sklenitve pogodbe: za najem
opremljenih poslovnih prostorov za potrebe Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve bo z najugodnejšim ponudnikom
najkasneje v 15 dneh po Sklepu o izboru, sklenjena najemna pogodba. Najemna
pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem. Selitev v izbrane prostore bo izvedena
v roku 1 leta od podpisa pogodbe. Najemnina se prične plačevati od dokončne
vselitve.
6. Čas trajanja pogodbe: najemna pogodba bo z najugodnejšim ponudnikom
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sklenjena za nedoločen čas. Odpovedni rok
je 6 mesecev.
7. Način in rok plačila
Najemodajalec bo za poslovne prostore
izstavljal mesečne račune za najemnino do
petega v mesecu za pretekli mesec.
Najem parkirnih mest za službena vozila
in obratovalni stroški bremenijo najemnika
poslovnih prostorov. Obratovalni stroški obsegajo naslednje stroške: stroške električne energije, vodarine, kanalščine, odvoza
smeti, ogrevanja in hlajenja, čiščenja objekta, upravljanja, tekočega vzdrževanja, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
stroške varnostne službe (varovanja), vzdrževanje okolice.
Če v okviru svoje ponudbe oziroma upravljanja ponudnik ponuja še dodatne storitve,
naj jih opredeli tako v vsebini kot v ceni na
enoto.
8. Ponudbena cena:

Zap.
št.

Opis

Enota mere

Količina

Cena/m2/mesec
Cena/PM/mesec
v EUR (brez DDV)

Cena/m2/mesec
Cena/PM/mesec
v EUR(z DDV)

Skupaj/mesec
v EUR

1

2

3

4

5

6

7 = 4×6 (5)

...

2.

Najem poslovnih prostorov

m2

3.

Najem opreme

m2

4.

Obratovalni stroški

m2

...

5.

Najem parkirnih mest

PM

20

*

Skupaj ponudbena cena v EUR
* Pri najemu poslovnih prostorov se DDV ne obračuna, ker najemnik ni davčni zavezanec, se v stolpec 6 pri najemu poslovnih prostorov
ne vpisuje ničesar, skupni znesek pa je zmnožek stolpca 4 in 5 (7=4x5), pri ostalih postavkah preglednice pa 4 in 6 (7=4x6).
Ponudnik naj pripravi tudi opcijski izračun ponudbene cene za prodajo prostorov
po 2 letih oziroma 3 letih najema, z upoštevanjem vštevanja že plačanih najemnin.
Ponudnik naj ponudbeno ceno za najem
opreme prostorov pripravi tako, da se najemnina letno zmanjšuje za 12% in se plačuje samo v času amortizacije, po preteku
amortizacijskega obdobja se najemnina za
opremo ne plačuje več.
9. Način, mesto in čas oddaje vseh ponudb, glede na zahteve pod 2. točko:
Zainteresirani ponudniki predložijo dokumente v zaprti kuverti, najkasneje do 4. 5.
2010 do 12. ure, na naslov: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana, priporočeno po pošti ali
osebno na vložišče.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: javno zbiranje ponudb za pridobitev opremljenih poslovnih prostorov v najem
v Ljubljani.
Šifra zadeve: Številka: 352-17/2010.
Oznaka: »Ne odpiraj – javno zbiranje
ponudb.«.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
10. Pogoji za pristop k oddaji ponudbe
Zainteresirani ponudniki morajo v ponudbi priložiti naslednjo dokumentacijo:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
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in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za
pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR),
– dokazilo, da ima objekt uporabno dovoljenje za poslovne prostore,
– tloris pisarn in drugih prostorov (grafična priloga), skladno z zahtevami iz
3. točke,
– seznam vseh prostorov z navedbo kvadratur posameznih prostorov in seštevkom
teh kvadratur (prostori na katere se nanaša
najem in stroški).
Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki
bo vodila javno zbiranje ponudb, izločeni iz
postopka.
Prav tako bodo izločene ponudbe, ki ne
bodo v celoti izpolnjevale pogojev iz 3. točke
Pogoji oziroma zahteve te javne objave.
11. Kraj in čas: odpiranje ponudb za
poslovne prostore iz 2. točke tega razpisa ne bo javno. V nadaljevanju postopka
bodo z najugodnejšimi ponudniki izvedena
pogajanja.
12. Dodatne informacije in vprašanja:
dodatne informacije lahko dobite na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve,
Sekretariat, Kotnikova 5, Ljubljana, vsak
dan med 9. in 11. uro, kontaktni osebi sta
Tadeja Pušnar (tel. 01/369-77-24) in Mateja
Kuntarič (tel. 01/369-77-72).
13. Ustavitev postopka: naročnik lahko
ves čas trajanja postopka, le-tega prekine
ali ustavi, brez obrazložitve in brez obveznosti do ponudnikov, ki so oddali ponudbe.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-2670/10
Na osnovi sklepa št. 43 nadzornega
sveta Rudnika Žirovski vrh in ZTPIU-UPB1,
RŽV objavlja
prodajo
enosobnega
stanovanja – (36 m2) št. 27, Sestranska vas 17
– Gorenja vas, po izklicni prodajni ceni
52.500,00 EUR.
Enosobno stanovanje obsega sobo, kuhinjo, kopalnico, predsobo, balkon, klet.
Stanovanje bo prodano najugodnejšemu
ponudniku z javnim zbiranjem ponudb, pri
čemer prodajalec ni dolžan sprejeti nobene
od prispelih ponudb.
Za veljavne bodo štele pravočasno prispele, pravilne in popolne pisne ponudbe
z vsemi zahtevanimi prilogami in pravočasno vplačano varščino.
Ponudniki morajo oddati pisno ponudbo,
ki mora vsebovati:
Naziv kupca, njegov natančen naslov,
davčno številko, ponujeni znesek, ki ne sme
biti nižji od izklicne prodajne cene (brez davka na promet nepremičnin, ki bo obračunan
na končno prodajno ceno). Ponudbo mora
podpisati pooblaščena oseba za zastopanje
družbe, oziroma ponudnik.
Ponudbi mora biti priložen veljavni sklep
o registraciji podjetja, ki ne sme biti starejši
od 30 dni, če je ponudnik družba, oziroma kopija osebne izkaznice, če je ponudnik

fizična oseba in dokazilo o pravočasnem
plačilu varščine, potrjeno s strani poslovne
banke, ki je izvedla plačilo.
Ponudnik mora pravočasno vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene
(5.250,00 €) na transakcijski račun prodajalca, št. 07000-0000168385, pri Gorenjski
banki d.d. Kranj. Za pravočasno plačano
varščino štejejo plačila, prispela na TRR
prodajalca, vključno do 7. 5. 2010.
Ponudba mora prispeti na naslov: Rudnik
Žirovski vrh, Todraž 1, 4224 Gorenja vas. Na
zaprti ovojnici mora biti oznaka Ponudba za
nakup stanovanja – ne odpiraj.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo prispele na naslov vključno do 7. 5.
2010, do 14. ure, ne glede na način in rok
oddaje na pošto.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh
zahtevanih sestavin, oziroma prilog in podatkov, ali bodo prispele nepravočasno, ne
bodo upoštevane, morebitna vplačana varščina pa bo ponudniku vrnjena v 5 dneh po
odpiranju ponudb.
Plačana varščina bo uspešnemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim ponudnikom pa vrnjena v 5 dneh po odpiranju
ponudb. Varščina se ne obrestuje.
Stanovanje se prodaja po načelu »Videno–kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za
stvarne in pravne napake na premoženju.
Prodajalec je prvi lastnik. Etažna lastnina
je urejena.
Davek na prodajo nepremičnin ni vključen v ceno. Obračunan bo na končno prodajno ceno in ga plača kupec.
Vsi stroški povezani s spremembo lastništva bremenijo kupca.
Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v 15 dneh po prejemu obvestila
o izbiri, kupnino in druge stroške pa mora
v celoti plačati v 30 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe.
Kupljeno stanovanje bo kupcu izročeno
v last v 8 dneh po plačilu celotne kupnine
in davka na promet nepremičnin. Kupec od
tega dne prevzame tudi vse stroške in druge
obveznosti v zvezi z lastništvom.
Če uspešni ponudnik ne sklene pisne
pogodbe ali ne plača celotne kupnine v dogovorjenem roku, šteje, da je od nakupa
odstopil in je prodaja razdrta. V tem primeru
plačano varščino zadrži prodajalec.
Informacije: od 19. 4. 2010 do 29. 4.
2010, med 8. in 9. uro, na tel. 04/51-59-300,
Dolenc (e-mail: peter.dolenc@rudnik-zv.si).
Za ogled je potreben predhodni dogovor.
Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje
za zapiranje rudnika urana d.o.o.
Št. 007-6/2010/10
Ob-2671/10
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. Miroslava Prunka, sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje
promet, podpodročje promet cestni, z dnem
25. 3. 2010,
2. Konrada Artička, sodnega izvedenca
in sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje lesarstva, podpodročje notranja oprema, z dnem 25. 3. 2010.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-2676/10
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje na podlagi internega Navodila za izvedbo
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metod razpolaganja in oddaje v najem z dne
25. 4. 2006 in sklepa uprave DARS d.d.,
št. 344/2010-U z dne 8. 4. 2010 objavlja
javno zbiranje ponudb
za odprodajo neaktivnih osnovnih
sredstev
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: DARS d.d., Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje je 7 sklopov. Ponudnik lahko poda ponudbo za enega ali za
več sklopov.
Seznam neaktivnih osnovnih sredstev za
prodajo po sklopih:
– sklop 1: Osebno vozilo Toyota Land
cruiser 120/3.O/D automatic, reg. št. LJ
42-4RL, inv. št. R80350, prva registracija
14. 9. 2007, število prevoženih kilometrov:
22.915, moč motorja: 127 KW, del. prost.:
2982, bogata oprema, št. šasije: JTEBZ29J700149524, lokacija: DARS, kontaktna oseba: Janez Dobnikar; izhodiščna prodajna cena: 28.631,00 EUR;
– sklop 2: Osebno vozilo Toyota Land
cruiser 120/3.O/D automatic, reg. št. LJ
30-7DB, inv. št. R80352, prva registracija 14. 1. 2008, število prevoženih kilometrov: 12.878, moč motorja: 127 KW, del.
prost.: 2982, bogata oprema, št. šasije: JTEBZ29J000149932, lokacija: DARS, kontaktna oseba: Janez Dobnikar; izhodiščna prodajna cena: 30.752,00 EUR;
– sklop 3: Kombinirano vozilo Renault
Express 1,4; inv. št. 009036, Letnik 1997;
vozilo je dotrajano; manjša okvara (nosilec motorja); 188.825 km; 1390 ccm; 57
kW; št. šasije: VF1F40SK515708236, lokacija: ACB Hrušica, kontaktna oseba:
Darko Bavdaž; izhodiščna prodajna cena:
150,00 EUR;
– sklop 4: Silosno posipalo Sab 6,0; inv.
št. 006377, potrebno popravilo ohišja in hidravličnih komponent na posipalcu, nima
funkcije usmerjanja snopa posipnega materiala, št. šasije: 9417, lokacija: ACB Ljub
ljana, kontaktna oseba: Dušan Jereb; izhodiščna prodajna cena: 750,00 EUR;
– sklop 5: MB Vito 110D; letnik 1998,
inv. št. 007054, motor in karoserija sta
potrebna večjega popravila, št. šasije:
VSA63817413098554, lokacija: ACB Ljub
ljana, kontaktna oseba: Dušan Jereb; izhodiščna prodajna cena: 1.000,00 EUR;
– sklop 6: Osebno vozilo Renault Megane
RN 1,4; inv. št. 002842, letnik 1995, 188.118
km, št. šasije: VF1BA0E516872591, lokacija: ACB Postojna, kontaktna oseba: Janez Dobnikar; izhodiščna prodajna cena:
100,00 EUR;
– sklop 7: Osebno vozilo Renault Megane; inv. št. 009645, letnik 2002, totalka, št.
šasije: VF1LA0B0527415387, lokacija: ACB
Kozina, kontaktna oseba: Ervin Prunk; izhodiščna prodajna cena: 200,00 EUR.
3. Izhodiščne cene za sklop 1, 2 in 7 ne
vključujejo davka na motorna vozila in stroška storitev pri prenosu lastništva, ki jih nosi
kupec. Izhodiščne cene za sklop 3,4, 5 in 6
vključujejo DDV.
4. Ogledi so možni od 19. 4. 2010 do
23. 4. 2010 med 9. in 14. uro po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo: Janez
Dobnikar, 041/605-250, Ervin Prunk, tel.
05/618-14-18 in 031/378-575, Dušan Jereb,
tel. 01/518-84-18, 041/696-973, Darko Bavdaž, tel. 04/581-29-37, 041/696-975.
Lokacije, kjer se osnovna sredstva nahajajo so naslednje: AC baza Ljubljana, Grič
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54, 1000 Ljubljana, AC Baza Kozina, Bazoviška c. 22, 6240 Kozina, DARS, Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, AC bazi Postojna,
Industrijska c. 3, 6230 Postojna, AC baza
Hrušica, Hrušica 224, 4276 Hrušica.
5. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo razpisno dokumentacijo v elektronski
obliki na spletni strani www.dars.si ali pa na
podlagi zahteve, poslane na naslov: prodaja@dars.si ali na faks 01/300-99-74.
6. Ponudba mora vsebovati:
– izpolnjen in potrjen obrazec »Ponudba«,
– izpolnjena in potrjena »Izjava ponudnika«,
– potrdilo o plačani kavciji.
7. Prijavi mora biti priloženo potrdilo
o plačani kavciji v višini 10% skupne ponudbene vrednosti (Transakcijski račun,
številka: 06000-0112292446 pri Banki Celje
d.d., namen plačila: Odprodaja neaktivnih
osnovnih sredstev – kavcija). Izbranemu
ponudniku se bo kavcija vštela v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku
30 dni po odpiranju ponudb. Kolikor izbrani
ponudnik odstopi od svoje ponudbe, se mu
kavcija ne vrne.
8. Prodajna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad
izhodiščno ceno. V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno nad
izhodiščno ceno za vsak posamezen sklop,
bo strokovna komisija pozvala vse enako
uspešne ponudnike, naj pisno in v določenem roku ponudijo višjo ceno od že ponujene. V primeru ponovno prejetih enakovrednih ponudb, bo najugodnejši ponudnik
izbran z žrebom.
9. Uspešni ponudnik plača pogodbeni
znesek najkasneje v roku 8 dni po izstavitvi predračuna, ki ga bo prodajalec izstavil
takoj po uveljavitvi pogodbe, v nasprotnem
primeru pomeni, da je kupec odstopil od
pogodbe. Pri tem stroški, ki nastanejo zaradi
tega, bremenijo izključno kupca, prodajalec
pa ima pravico obdržati kavcijo.
10. Kupec se obvezuje, da bo, ob predložitvi potrdila o plačani kupnini, predmet
prodaje prevzel najkasneje v roku 10 dni
po plačilu. V primeru, da kupec ne prevzame kupljenih predmetov v navedenem roku,
nosi vso odgovornost za njeno uničenje oziroma poškodovanje, prodajalec pa jo lahko
odstrani oziroma jo da v hrambo tretji osebi
na račun ponudnika.
11. Ponudbe morajo prispeti najkasneje
do 28. 4. 2010 v pisni obliki, v zaprti ovojnici,
na naslov: DARS d.d., izpostava Ljubljana,
Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, »Odprodaja osnovnih sredstev – Ne odpiraj«.
V levem zgornjem kotu ponudnik označi
svoje ime/naziv in naslov.
12. Odpiranje ponudb ni javno. O izboru
bodo vsi ponudniki pisno obveščeni. Prepozno prispele in nepopolne ponudbe pri izbiri
ne bodo upoštevane.
13. Način odprodaje: neaktivna osnovna
sredstva se odprodajo po sistemu »videno
– kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij.
14. Prodajalec DARS d.d. lahko začeti postopek prodaje do sklenitve pravnega
posla kadarkoli ustavi.
15. Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na naslovu: prodaja@dars.si ali na tel. 01/300-99-87 oziroma pri kontaktnih osebah za posamezen
sklop.
DARS d.d.
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Ob-2630/10
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07 in spr.) in 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
spr.) ter 553. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 10. 2009, objavlja
Občina Jesenice
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja v
lasti Občine Jesenice
1. Predmet prodaje so:
1. Stanovanje št. 24, v skupni izmeri
57,72 m2, v 8., 1. etaži, na naslovu Cesta
maršala Tita 39, 4270 Jesenice. Izklicna
cena znaša 36.540,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico.
2. Stanovanje št. 16, v skupni izmeri
68,66 m2, na naslovu Cesta maršala Tita
41, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
44.280,00 EUR. Najemnica stanovanja ima
predkupno pravico.
3. Stanovanje št. 25, v skupni izmeri
60,41 m2, na naslovu Cesta maršala Tita
41, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
39.240,00 EUR. Najemnica stanovanja ima
predkupno pravico.
4. Stanovanje št. 32, v skupni izmeri
60,41 m2, na naslovu Cesta maršala Tita
41, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
38.880,00 EUR. Najemnik stanovanja ima
predkupno pravico.
5. Stanovanje št. 47, v skupni izmeri
78,01 m2, na naslovu Cesta maršala Tita
41, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
50.880,00 EUR. Najemnica stanovanja ima
predkupno pravico.
6. Stanovanje št. 64, v skupni izmeri
60,29 m2, na naslovu Cesta maršala Tita
41, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
39.060,00 EUR. Najemnica stanovanja ima
predkupno pravico.
7. Stanovanje št. 87, v skupni izmeri
78,13 m2, na naslovu Cesta maršala Tita
41, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša
48.500,00 EUR. Najemnica stanovanja ima
predkupno pravico.
8. Stanovanje št. 3, v skupni izmeri
60,08 m2 v 3., 1 etaži, na naslovu Cesta
maršala Tita 53 b, 4270 Jesenice. Izklicna
cena znaša 38.880,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico.
9. Stanovanje št. 37, v skupni izmeri
60,06 m2 v 12., 1 etaži, na naslovu Cesta
maršala Tita 53 b, 4270 Jesenice. Izklicna
cena znaša 38.880,00,00 EUR. Najemnica
stanovanja ima predkupno pravico.
2. Podatki o nepremičnini: nepremičnine,
ki so predmet javnega zbiranja ponudb so
last Občine Jesenice. Najemniki predmetnih
stanovanj imajo predkupno pravico.
3. Pogoji za udeležbo na razpisu
V postopku lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj
predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za odkup
nepremičnine – stanovanja (z navedbo naslova in številke stanovanja) « na vložišče
Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na
naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev
6, Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki
navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko
številko, ter e-mail pošiljatelja.
Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni
ponudbi, so pred vložitvijo ponudbe dol-

žni položiti varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% od
izhodiščne cene za nepremičnino, za katero kandidira ponudnik. Varščino so dolžni ponudniki virmansko vplačati na podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri
Banki Slovenije št.: 01241-0100007593,
sklic 18 75400-2001004-00000010 s pripisom » varščina za nakup stanovanja (z navedbo stanovanja)«. Plačana varščina bo
izbranemu ponudniku vračunana v ceno,
neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
4. Potek razpisa
Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba,
specifični podatki o stanovanju in številka
stanovanja, ki je predmet javne ponudbe,
ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila
za izvedbo javne ponudbe, so razvidni iz
razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini
Jesenice, na Oddelku za okolje in prostor,
pisarna št. P10, vsak delovni dan, od dne
objave javne ponudbe dalje.
Rok za oddajo ponudb je petek 30. 4.
2010, do 13. ure. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 60 dni od poteka roka za oddajo
ponudb. Do tega datuma so kupci vezani na
svojo ponudbo.
Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo
prispele po 30. 4. 2010 po 13. uri, ne bodo
upoštevane.
Občina Jesenice si pridržuje pravico, da
v postopku javne ponudbe ne izbere nobene
izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi.
Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo
na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Marija
Lah, tel. 04/ 586-93-04.
Občina Jesenice
Št. 099-105/2008
Ob-2659/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 7/10) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2010
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Zazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 1/1, dvorišče, v izmeri 741 m2, poslovna
stavba, v izmeri 217 m2, parc. št. 1/3, dvorišče, v izmeri 572 m2, parc. št. 1/4, pot, v izmeri 157 m2, parc. št. 1/5, dvorišče, v izmeri 360 m2, parc. št. 1/6, pot, v izmeri 185 m2
in parc. št. 1/7, dvorišče, v izmeri 458 m2,
vse vpisane v zk vl. št. 1451, k.o. Sp. Šiška;
parc. št. 2/1, posl. stavba, v izmeri 211 m2,
dvorišče, v izmeri 1197 m2, parc. št. 2/4,
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funkc. objekt, v izmeri 64 m2, parc. št. 2/6,
dvorišče, v izmeri 425 m2, parc. št. 2/7,
pot, v izmeri 970 m2, parc. št. 2/8, dvorišče,
v izmeri 1639 m2, parc. št. 2/9, posl. stavba,
v izmeri 18 m2, dvorišče, v izmeri 2685 m2,
parc. št. 2/10, funkc. objekt, v izmeri 45 m2,
parc. št. 2/11, funkc. objekt, v izmeri 545 m2,
parc. št. 2/12, funkc. objekt, v izmeri 71 m2,
parc. št. 2/13, posl. stavba, v izmeri 166 m2,
parc. št. 2/14, posl. stavba, v izmeri 223 m2,
parc. št. 2/15, železnica, v izmeri 564 m2,
parc. št. 2/16, posl. stavba, v izmeri 472 m2,
dvorišče, v izmeri 1955 m2, parc. št. 2/17,
pot, v izmeri 127 m2 in parc. št. 2/18, funkc.
objekt, v izmeri 31 m2, vse v zk vl. št. 1430,
k.o. Sp. Šiška; parc. št. 3, pot, v izmeri 757 m2, vpisano v zk vl. št. 657, k.o.
Sp. Šiška; parc. št. 4/1, dvorišče, v izmeri
2644 m2, parc. št. 4/6, parkirišče, v izmeri 13 m2, parc. št. 4/7, poslovna stavba,
v izmeri 110 m2, parc. št. 4/8, poslovna
stavba, v izmeri 8 m2, parc. št. 4/9, funkcionalni objekt, v izmeri 39 m2, parc. št. 4/10,
dvorišče, v izmeri 5085 m2, parc. št. 4/11,
pot, v izmeri 886 m2, parc. št. 4/12, poslovna stavba, v izmeri 51 m2, parc. št. 4/13,
pot, v izmeri 121 m2, parc. št. 4/14, dvorišče, v izmeri 6813 m2, parc. št. 4/16,
funkcionalni objekt, v izmeri 118 m2, parc.
št. 62/3, železnica, v izmeri 220 m2, parc.
št. 62/5, v izmeri 192 m2 in parc. št. 62/6,
dvorišče, v izmeri 16 m2, vse vpisane v zk
vl. št. 1450, k.o. Sp. Šiška; parc. št. 5/1,
dvorišče, v izmeri 519 m2, parc. št. 5/2,
železnica, v izmeri 309 m2, parc. št. 5/3,
dvorišče, v izmeri 167 m2, parc. št. 5/4,
poslovna stavba, v izmeri 104 m2, parc.
št. 5/5, poslovna stavba, v izmeri 38 m2,
parc. št. 5/6, poslovna stavba, v izmeri 144 m2, parc. št. 5/7, poslovna stavba,
v izmeri 372 m2, parc. št. 5/8, poslovna
stavba, v izmeri 89 m2, parc. št. 5/9, poslovna stavba, v izmeri 80 m2 in parc. št. 5/10,
dvorišče, v izmeri 144 m2, vse vpisane v zk
vl. št. 820, k.o. Sp. Šiška; parc. št. 6/1,
dvorišče, v izmeri 821 m2, parc. št. 73/2,
dvorišče, v izmeri 121 m2, parc. št. 73/13,
pot, v izmeri 13 m2 in parc. št. 73/14, dvorišče, v izmeri 57 m2, vse vpisane v zk vl.
št. 1813, k.o. Sp. Šiška; parc. št. 6/2, posl.
stavba, v izmeri 90 m2, dvorišče, v izmeri
135 m2 in parc. št. 6/4, železnica, v izmeri 16 m2, obe vpisani v zk vl. št. 688, k.o.
Sp. Šiška; parc. št. 30/1 poslovna stavba
79 m2, dvorišče 273 m2, vpisano v zk vl.
št. 1694, k.o. Zg. Šiška; parc. št. 723/4,
dvorišče, v izmeri 952 m2, parc. št. 723/9,
dvorišče, v izmeri 780 m2, parc. št. 723/10,
pot, v izmeri 33 m2 in parc. št. 723/11,
pot, v izmeri 125 m2, vse vpisane v zk vl.
št. 1462, k.o. Dravlje; parc. št. 724/3, pot,
v izmeri 116 m2, parc. št. 1644/3, cesta,
v izmeri 12 m2, parc. št. 1644/15, cesta,
v izmeri 77 m2, parc. št. 1644/16, dvorišče,
v izmeri 326 m2, parc. št. 1644/17, parkirišče, v izmeri 146 m2, parc. št. 1644/18, pot,
v izmeri 77 m2, parc. št. 1644/19, dvorišče,
v izmeri 56 m2, parc. št. 1644/20, dvorišče,
v izmeri 3 m2 in parc. št. 1752/7, dvorišče,
v izmeri 76 m2, vse vpisane v zk vl. št. 725,
k.o. Dravlje ter parc. št. 714/1, poslovna
stavba, v izmeri 800 m2, parc. št. 716/1,
poslovna stavba, v izmeri 104 m2, parc.
št. 717/4, dvorišče, v izmeri 384 m2 in parc.
št. 717/8, dvorišče, v izmeri 2307 m2, vse
vpisane v zk vl. št. 1286, k.o. Dravlje, skupaj 41.116 m2.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje,
se po določilih Dolgoročnega plana občin

4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v območju urejanja ŠP 2/1 in ŠM 2/1«
na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000 Ljub
ljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 10. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 4. 5. 2010, s pričetkom ob 10.30
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15
(Dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb
je objavljeno na svetovnem spletu in na
spletni strani Mestne občine Ljubljana
http://www.ljubljana.si /si/mescani/razpisi_
natecaji/default.html
Mestna občina Ljubljana

in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000
za območje Mestne občine Ljubljana nahaja deloma v območju urejanja ŠP 2/1,
v površinah za proizvodnjo, skladišča in
terminale ter deloma v območju urejanja
ŠM 2/1, v površinah za mestne javne službe in servise.
Območje urejanja ŠP 2/1, kjer se nahaja del predmetnega zemljišča, se ureja
z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje
urejanja ŠP 2/1 Litostroj – del ter območje
urejanja ŠM 2/1, kjer se nahaja preostali del
predmetnega zemljišča, se ureja z Odlokom
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š2 Litostroj.
2.3 Pogoj za veljavno sklenitev pravnega
posla je odobritev pogodbe s strani Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.
2.4 Navedena nepremičnina se prodaja
s pravno napako.
2.5 Navedeno zemljišče je v posesti Butan Plina d.d.
Izhodiščna cena: 6.825.256,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnine, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic na
št. 201006. Plačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
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Št. 099-105/2008
Ob-2660/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 7/10) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2010
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javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče:
parc. št. 245/271 barjanski travnik, v izmeri 84 m2, parc. št. 245/329 barjanski travnik, v izmeri 11.953 m2, parc. št. 245/330
barjanski travnik, v izmeri 3.031 m2, parc.
št. 245/331 barjanski travnik, v izmeri 6 m2,
parc. št. 245/332 barjanski travnik, v izmeri
496 m2, parc. št. 245/333 barjanski travnik,
v izmeri 93 m2 in parc. št. 245/334 barjanski travnik, v izmeri 63 m2, vse vpisane
v zk vl. št. 4724, parc. št. 246/35 barjanski
travnik, v izmeri 212 m2, vpisana v zk vl.
št. 2003, parc. št. 246/47 barjanski travnik,
v izmeri 984 m2, vpisana v zk vl. št. 3156 ter
parc. št. 246/49 barjanski travnik, v izmeri
1.529 m2, vpisana v zk vl.št. 4011, vse k.o.
Karlovško predmestje, skupaj 18.451 m2.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
v območju urejanja VP 1/2 Rudnik, v površinah za proizvodnjo, skladišča in terminale.
Območje urejanja VP 1/2 Rudnik, kjer se
nahaja predmetno zemljišče, ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 1/2 Rudnik, ki po podrobnejši namenski rabi le-to deli na funkcionalno enoto
C1, kjer je predvidena gradnja objekta za
skladišča in poslovne dejavnosti (pretežni
(osrednji) del parc. št. 245/329, 246/47,
246/49, 245/330, 245/332, 245/334), na
funkcionalno enoto cesta C (manjši del
parc. št. 245/329, 245/333, 246/35) in na
funkcionalno enoto cesta B3 (manjši del
parc. št. 245/329, 246/47, 246/49, 245/330
in 246/35).
2.3 Del zemljišča, ki bo po parcelaciji
zapadel v javno infrastrukturo – cesto, se
kupec zaveže brezplačno vrniti nazaj v last
Mestne občine Ljubljana.
2.4
Izhodiščna
cena
je
7.380.400,00 EUR.
2.5 Navedena izklicna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
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3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic na
štev. 201006. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo
priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v območju urejanja VP 1/2 Rudnik«
na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000 Ljub
ljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 10. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 4. 5. 2010, s pričetkom ob 10. uri
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15
(Dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.

6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb
je objavljeno na svetovnem spletu in na
spletni strani Mestne občine Ljubljana
http://www.ljubljana.si /si/mescani/razpisi_
natecaji/default.html
Mestna občina Ljubljana
Št. 4780-435/2010-4
Ob-2661/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 100/09), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010
(Uradni list RS, št. 07/10) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja
Mestne občine Ljubljana za leto 2010
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za
DDV: SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb je poslovni prostor št. 15, v izmeri 42,34 m2, ki se
nahaja v I. nadstropju objekta, na naslovu
Cigaletova 7, Ljubljana in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani vpisan kot
del stavbe z identifikacijsko št. 19.E pri podvložku št. 626/6, k.o. Ajdovščina. Poslovni
prostor v naravi predstavlja predprostor, sanitarije, arhiv in dve pisarni.
Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas.
Izhodiščna cena: 110.000 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«.
3.2 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepre-
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mičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic na
št. 000-431000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 26. 4.
2010. V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine Cigaletova 7_P15« na naslov: Mestna
občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 8. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine,
dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-85, kontaktna
oseba Damjana Popović Ljubi.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 4. 5. 2010, s pričetkom ob 11. uri

v prostorih Mestne občine Ljubljana, (dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb
je objavljeno na svetovnem spletu in na
spletni strani Mestne občine Ljubljana
http://www.ljubljana.si /si/mescani/razpisi_
natecaji/default.html
Mestna občina Ljubljana
Št. 3520-78/2010
Ob-2662/10
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, 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 sklepom Mestnega sveta Mestne občine
Celje z dne 6. 4. 2010, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo poslovnih prostorov v lasti
Mestne občine Celje
1. Ime in sedež organizatorja (upravljavca) javnega zbiranja ponudb: Mestna občina
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
a) Lokacija v k.o. Celje
Predmet prodaje je poslovni prostor
v objektu Vrunčeva 2, Celje, stoječem na
parc. št. 367, vpisani v vložek št. 2755/6
in 2755/7, k.o. Celje, v površini 71,87 m2.
Objekt leži v območju ZN »Srce« – I. faza
posl. objektov (Uradni list SRS št. 25/80;
proj. št. 15/80, RC – Planiranje). Območje je namenjeno za proizvodne, servisne
in gospodarske dejavnosti. Posegi v objekt
so možni pod pogoji spomeniško varstvene
službe.
Izhodiščna cena poslovnega prostora znaša 38.091,10 EUR oziroma
530,00 EUR/m2. V ceno ni vštet 2% davek
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
b) Lokacija v k.o. Celje
Predmet prodaje je poslovni prostor
v objektu Vrunčeva 4, Celje, stoječem na
parc. št. 367, vpisani v vložek št. 2756/4,
k.o. Celje, v površini 40,70 m2. Objekt leži
v območju ZN »Srce« – I. faza posl. objektov
(Uradni list SRS, št. 25/80; proj. št. 15/80,
RC – Planiranje). Območje je namenjeno za
proizvodne, servisne in gospodarske dejavnosti. Posegi v objekt so možni pod pogoji
spomeniško varstvene službe.
Izhodiščna cena poslovnega prostora je
21.571,00 EUR oziroma 530,00 EUR/m2.
V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: vrsta pravnega
posla je prodaja stvarnega nepremičnega
premoženja. Z najugodnejšim ponudnikom
se bo sklenila prodajna pogodba v 15 dneh
od prejema obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika. Če ponudnik ne podpiše
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pogodbe v navedenem roku se šteje, da
je odstopil od nakupa in upravljavec zadrži
njegovo varščino.
4. Potrdilo o plačani varščini: ponudniki morajo plačati varščino v višini 10% od
ponujene cene pod posamezno lokacijo na
transakcijski račun Mestne občine Celje,
štev. 01211-0100002855, z obveznim sklicem na št. 28 75108-7200005-10000010
z navedbo »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnih prostorov«.
5. Pogoji prodaje
a) Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno–kupljeno.
b) Plačana varščina se bo uspelemu
ponudniku odštela od zneska kupnine, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 15 dni po končanem javnem
zbiranju ponudb.
6. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo
V ponudbi morajo ponudniki navesti:
– naziv ponudnika, in sicer fizične osebe:
ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega
dokumenta, pravne osebe: naziv in sedež,
telefonsko številko, davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika;
– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene;
– pravne osebe predložijo izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, iz
katerega mora biti razvidno, da imajo sedež
v RS;
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS);
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS;
– dokazilo o plačilu varščine;
– ponudba mora biti veljavna najmanj
2 meseca od odpiranja ponudb. Ponudniki
morajo na ponudbi jasno označiti rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo.
7. Drugi pogoji: ponudniki sami nosijo
stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.
8. Način in rok plačila kupnine: celotno
kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati
v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe
na transakcijski račun Mestne občine Celje, št. 01211-0100002855. Plačilo kupnine
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla.
9. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika
a) Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili in prilogami poslati ali osebno predložiti v tajništvo oddelka (II. nadstropje) v zaprti
ovojnici najkasneje do 29. 4. 2010 do 9. ure
na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za
okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih
knezov 9, Celje, z oznako: »Ne odpiraj –
javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnih
prostorov«. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti označen polni naslov pošiljatelja.
b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno
ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale
vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev
(nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane
in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov,
o čemer bo upravljavec obvestil ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za
oddajo ponudb iz 9.a. točke, bodo neodprte
vrnjene ponudniku.
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c) Ne glede na prejšnjo točko lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse
elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
d) Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji poslovnih prostorov z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi.
e) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje
in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje (II. nadstropje) 29. 4. 2010 ob
10. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pooblastilom ponudnika kadar gre za pravne osebe. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala Komisija za vodenje in nadzor
postopka prodaje stvarnega in finančnega
premoženja MOC (v nadaljevanju komisija)
in vse ponudnike o izboru najugodnejšega
ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem
odpiranju ponudb.
f) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
prejema obvestila o izboru najugodnejšega
ponudnika skleniti prodajno pogodbo, ki jo
pripravi upravljavec, v nasprotnem primeru
lahko upravljavec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika
posameznika in zadrži varščino ponudnika,
ki pogodbe noče podpisati.
g) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Če bo med
prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija te najugodnejše ponudnike pozvala k oddaji nove ponudbe. Izbran
bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
10. Kontaktne osebe: vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo poslovnih prostorov
in osnutek najemne pogodbe lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Celje, Oddelek za finance in gospodarstvo, Trg
celjskih knezov 9, Celje, tel. 03/42-65-764
(Janko Trobiš).
Mestna občina Celje
Št. 2010/000163
Ob-2674/10
Občina Žalec objavlja na podlagi 21. člena 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),
24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03,
29/03, 134/04, 16/05, 94/05, 23/06)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina
Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, tel.
03/713-64-14, faks 03/713-64-64.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb:
a) Prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča v k.o. Gotovlje: parc. št. 242/8, njiva,
v izmeri 7.960 m2.
Nepremičnina je z OPPN Stanovanjska
soseska Žalec zahod namenjena stanovanjski pozidavi.
Ostali pogoji: kupec je dolžan v roku 2
let od sklenitve pogodbe zgraditi vsaj en
predviden objekt, v roku 4 let od sklenitve
pogodbe vsaj dva objekta, ostala dva pa
v roku desetih let od sklenitve pogodbe.
Izhodiščna cena: 636.800,00 € brez
DDV.
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b) Prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča v k.o. Gotovlje: parc. št. 242/13, njiva, v izmeri 7.368 m2.
Nepremičnina je z OPPN Stanovanjska
soseska Žalec zahod namenjena za gradnjo
trgovskega oziroma poslovno-trgovskega
objekta.
Ostali pogoji: kupec je dolžan v roku 2
let od sklenitve pogodbe zgraditi predviden
objekt.
Izhodiščna cena: 589.440,00 € brez
DDV.
c) Prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča v k.o. Gotovlje: parc. št. 242/26, njiva, v izmeri 2.054 m2.
Nepremičnina je z OPPN Stanovanjska
soseska Žalec zahod namenjena gradnji
parkirišč.
Izhodiščna cena: 164.320,00 € brez
DDV.
d) Prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča v k.o. Gotovlje: parc. št. 242/7, njiva,
v izmeri 1.433 m2.
Nepremičnina je z OPPN Stanovanjska
soseska Žalec zahod namenjena za gradnjo
trgovskega oziroma poslovno-trgovskega
objekta.
Ostali pogoji: kupec je dolžan do konca
leta zgraditi predviden objekt.
Izhodiščna cena: 114.640,00 € brez
DDV.
Ponudnik je dolžan do roka za predložitev ponudbe plačati varščino v višini 10%
ponujene cene, na podračun Občine Žalec,
št. 01390-0100004366, ki se bo neizbranemu ponudniku vrnila brez obresti v roku
8 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega
ponudnika. Kolikor kupec ponuja ceno za
več nepremičnin, je dolžan za vsako nepremičnino plačati varščino v višini 10% ponujene cene.
4. Vsebina ponudbe:
4.1. Ponudnik mora v ponudbi navesti
podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma
firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov
banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnin, na katere se ponudba nanaša.
4.2. Ponudnik mora predložiti dokazilo
o registraciji, ki ni starejše od 30 dni (izpisek iz sodnega registra ali priglasitveni
list), za fizične osebe – fotokopija osebnega
dokumenta.
4.3. Ponudnik mora predložiti dokazilo,
da zoper njega ni uveden ali začet postopek stečaja ali likvidacije ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja oziroma da poslovanja ponudnika ne vodi prisilna uprava.
4.4. Ponudnik mora predložiti dokazilo
o plačanih davkih in prispevkih iz poslovanja.
4.5. Ponudnik mora predložiti dokazilo,
da pooblaščena oseba ponudnika ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
4.6. Ponudnik mora predložiti dokazilo,
da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa.
4.7. Ponudnik mora predložiti dokazilo
o plačilu varščine v višini 10% ponujene
cene.
4.8. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti višino ponujene kupnine v EUR in brez
DDV. Kupnina ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti nepremičnine, saj se bo takšna

ponudba štela kot nesprejemljiva in se bo izločila iz izbora najugodnejšega ponudnika.
4.9. Ponudnik mora predložiti pisno in
žigosano izjavo, da se strinja z razpisnimi
pogoji.
5. Predložitev ponudbe
5.1. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami iz točke 4., vključno do 23. 4. 2010, do 9. ure. V primeru, da
ponudba ne bo oddana v skladu z določili
tega razpisa, je pristojna komisija ne bo
upoštevala.
5.2. V primeru več enakovrednih ponudb, bo naročnik s ponudniki izvedel pogajanja ali jih bo pozval k ponovni predložitvi
ponudb ali pa bo med najugodnejšimi ponudniki izvedel javno dražbo.
5.3. Ponudniki so vezani na ponudbo
60 dni od roka, ki je določen za oddajo
ponudb.
5.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo
v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin Žalec zahod«,
na naslov: Občina Žalec, Oddelek za premoženje in splošne zadeve, Ulica Savinjske
čete 5, Žalec.
6. Izbrani ponudnik bo pozvan k sklenitvi
kupoprodajne pogodbe, ki jo mora skleniti
v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
7.
Ponudnik
je
dolžan
plačati kupnino na podračun Občine Žalec:
01390-0100004366, v roku 30 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine
v dogovorjenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla. Po plačilu celotne kupnine
se bo kupcu izdalo zemljiškoknjižno dovolilo in se bo opravil zemljiškoknjižni prenos
lastninske pravice.
8. Občina Žalec ni zavezana k sklenitvi
pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve
pravnega posla brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti ustavi, dolžna
pa je vrniti varščino brez obresti.
9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika, ob izpolnjevanju vseh pogojev, je
višina ponujene kupnine.
10. Vsa dodatna pojasnila in informacije
lahko zainteresirani dobijo na Občini Žalec,
Ulica Savinjske čete 5, Žalec, soba št. 26,
kontaktna oseba Natja Šketa Miser, tel.
03/713-64-14, ali na elektronski naslov natja.sketa-miser@zalec.si, ogled nepremičnin
in dokumentacije v zvezi s predmetom prodaje je možen po predhodnem dogovoru.
11. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
23. aprila 2010, ob 10. uri, v sejni sobi Občine Žalec.
Občina Žalec
Št. 478-00008/2010
Ob-2677/10
Občina Moravske Toplice objavlja na
podlagi 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 55. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in
100/09), naslednje
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem
I. Najemodajalec: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, e-mail: obcina@moravske-toplice.si.
II. Predmet oddaje v najem
Predmet oddaje v najem je neopremljen objekt bivšega lovskega doma, na
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Št.

naslovu Kranjčeva ulica 49, Moravske Toplice, 9226 Moravske Toplice, v skupni izmeri 133,49 m2, ki obsega: soba, v izmeri
14,20 m2, soba, v izmeri 66,60 m2, kuhinja,
v izmeri 13,60 m2, hodnik, v izmeri 9,70 m2,
stopnišče, v izmeri 4,30 m2, WC, v izmeri
4,00 m2, tuš kabina z WC 2,20 m2 ter hladilnica v ločenem objektu, v skupni izmeri 18,89 m2 ter pripadajoča zemljišča parc.
št. 3623, 3622/2 in 3622/1, v skupni izmeri
5661,00 m2, vse k.o. Moravci.
III. Izhodiščna najemnina: izhodiščna najemnina znaša 670,00 EUR/mesečno (brez
DDV).
IV. Pogoji najema
1. Poslovne prostore si za potrebe svoje
dejavnosti priredi s soglasjem lastnika najemnik sam in mora na svoje stroške pridobiti
potrebno dokumentacijo in upravna dovoljenja. Najemnik je dolžan poleg najemnine redno plačevati tudi stroške obratovanja
(električna energija, ogrevanje, čiščenje,
porabljena voda, odvoz odpadkov, telefon
in drugo). Najemnik s sklenitvijo najemne
pogodbe postane zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Najemnik krije tudi stroške zavarovanja, pri
čemer se mora zavarovalna polica, ki jo
sklepa najemnik, vinkulirati v korist Občine
Moravske Toplice. Objekt se oddaja v najem
za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja. Sprejemljiva je vsaka dejavnost, ki dopolnjuje
turistično ponudbo v kraju (npr. dejavnosti
slaščičarn in kavarn, strežba pijač, priložnostna priprava in dostava jedi ter druga
oskrba z jedmi, možnost izvajanja kulturnih
in zabavnih prireditev, dejavnost nočnih lokalov, ipd). Najemnik je dolžan v času obratovanja zagotoviti odprte javne sanitarije ter
opravljati svojo dejavnost do poznih nočnih
ur. Najemnik se s sklenjeno najemno pogodbo zaveže prilagoditi program in obratovalni
čas poslovnega prostora trajanju in vsebini
prireditev Občine Moravske Toplice in. TIC-a
Moravske Toplice.
2. Za vsa dodatna vlaganja v objekt, ki
povečujejo vrednost objekta, se dogovorita
najemnik in najemodajalec sporazumno po
skupni odločitvi o dodatnih vlaganjih. Pred
izvedbo investicijskih vlaganj mora najemnik
pridobiti soglasje najemodajalca, pri izvedbi
vlaganj pa ima najemodajalec pravico do
nadzora.
3. Najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 15 dni po prejemu pisnega
obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se
šteje, da je od najema odstopil. V tem primeru zapade varščina v korist najemodajalca.
4. Izbrani najemnik je dolžan najemnino
poravnati na podlagi računa, ki ga izstavi
najemodajalec do 5. dne v mesecu za pretekli mesec in zapade v plačilo v roku osem
dni od prejema računa. Plačilo mesečne
najemnine je bistvena sestavina najemne
pogodbe.
V. Pogoji javnega zbiranja ponudb
a) Na javnem razpisu lahko sodelujejo
domače in tuje fizične in pravne osebe, skladno z veljavno slovensko zakonodajo, ob
pogojih vzajemnosti, ki pravočasno podajo
pisno ponudbo.
b) Poslovni prostor se oddaja v najem
pod pogojem, da ga najemnik sam opremi
na svoje stroške ter začne z opravljanjem
poslovne dejavnosti v roku dveh mesecev
po podpisu pogodbe.
c) Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki,
ki so registrirani za opravljanje svoje dejavnosti, ki lahko s pestro ponudbo dopolnjuje

3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in
bo dosegel najvišje število točk.
4. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena
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, bo Občina Moravske Toplice zadržala
plačano varščino in sklenila najemno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
4. Najemodajalec lahko predmetni postopek zbiranja ponudb ustavi kadarkoli v času
do sklenitve najemne pogodbe.
VIII. Informacije
Vsa pojasnila v zvezi z najemom in
ogledom predmeta najema lahko zainteresirani ponudniki v času razpisa dobijo
pri tajniku občine Martini Vink Kranjec, na
tel. 02/538-15-04 ali na e-naslovu: martina.vink.kranjec@moravske-toplice.si.
Besedilo razpisa, obrazci za pripravo ponudbe ter vzorec najemne pogodbe so objavljeni na spletni strani Občine Moravske Toplice: http://www.moravske-toplice.si, v pisni
obliki pa jih zainteresirani ponudniki lahko
dvignejo v vložišču občine.
Občina Moravske Toplice

turistično ponudbo v občini oziroma se z izjavo zavežejo, da bodo dejavnost registrirali
najkasneje v roku 2 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
d) Ponudnik mora vplačati varščino
(kavcijo) za resnost ponudbe v višini izhodiščne mesečne najemnine na zakladniški podračun Občine Moravske Toplice št.:
01278-0100012085, z navedbo »varščina
za javno zbiranje ponudb – najem«. Plačana
varščina se uspelemu ponudniku vračuna
v najemnino, neuspelim ponudnikom pa bo
brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končani izbiri.
e) Ponudba se bo štela za popolno, če
bo vsebovala:
– izpolnjen in podpisan obrazec Podatki
o ponudniku (Priloga 1),
– potrdilo o državljanstvu ali kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– overjen izpisek iz sodnega registra, ki
v času odpiranja ponudb ne sme biti starejši
od 90 dni (pravne osebe),
– dokazilo, da je ponudnik registriran za
opravljanje dejavnosti oziroma izjavo, da
se bo za opravljanje dejavnosti registriral
najkasneje v roku 2 mesecev po sklenitvi
pogodbe,
– izpolnjen in podpisan obrazec Izjava
o sprejemu pogojev javnega razpisa (Priloga št. 2),
– opis vizije poslovne dejavnosti, ki prispeva k dopolnitvi turistične ponudbe v občini (Priloga št. 3),
– opis morebitnih dosedanjih poslovnih
dejavnosti (Priloga št. 4),
– izpolnjeno in podpisano izjavo ponudnika, da ponudba velja še 45 dni od dneva
odpiranja ponudb (Priloga št. 5),
– ponujeno najemnino, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne najemnine na obrazcu
Ponudba (Priloga št. 6),
– potrdilo o plačilu varščine v višini izhodiščne mesečne najemnine,
– pooblastilo v primeru, da se ponudba
poda po pooblaščencu.
f) Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 4. 5. 2010, do
15. ure, na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba – javni
razpis za najem objekta« Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe najemodajalec ne bo upošteval.
VI. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so:
1. Ponujena mesečna najemnina (največ
50 točk).
2. Vizija poslovne dejavnosti (največ 30
točk).
3. Dosedanje poslovne izkušnje (največ
20 točk).
Tabela za ocenjevanje ponudb je Priloga št. 7.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Javno odpiranje ponudb bo 5. 5. 2010,
ob 9. uri v sejni sobi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb za oddajanje poslovnih prostorov v najem ter vse ponudnike
obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju
ponudb.
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Št. 478-1/2010
Ob-2697/10
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09),
Občina Mengeš objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo stvarnega premoženja
v najem in ustanovitev služnosti
1. Organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Mengeš, Slovenska cesta
30, 1234 Mengeš (v nadaljevanju: občina),
tel. 01/724-71-00, elektronska pošta: obcina.menges@menges.si.
2. Opis predmeta, ki se oddaja v najem
Predmet najema so deli komunalne infrastrukture, v skupni dolžini 7.264,00 m, ki
se nahajajo na delu naslednjih nepremičnin,
vpisanih v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Domžalah:
Zap. št.

k.o.

Parc. št.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Loka
Loka
Loka
Loka
Mengeš
Mengeš
Mengeš
Mengeš
Mengeš
Mengeš
Mengeš
Mengeš
Mengeš
Mengeš
Mengeš
Mengeš
Mengeš
Mengeš
Mengeš

18/1
1062/1
1066/1
1071/1
129/3
185/6
519/13
521/5
522/6
525/6
525/7
526/5
526/11
527/2
527/4
527/5
707
819/2
850/11
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Zap. št.

k.o.

Parc. št.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Mengeš
Mengeš
Mengeš
Mengeš
Mengeš
Mengeš
Mengeš
Mengeš
Mengeš
Mengeš
Mengeš
Mengeš
Mengeš
Mengeš
Mengeš
Mengeš
Mengeš
Mengeš
Mengeš
Mengeš

855/6
855/24
855/26
2830/1
2831/2
2841
2843
2845/2
2846/13
2847/5
2864/2
2864/5
2867/1
2873/5
2946/9
2954/1
2955/1
3221/1
3222
3224/1

Komunalna infrastruktura se daje v najem izključno skupaj z ustanovitvijo služnosti, ki je opisana v točki 3. Najemna
pogodba se sklepa za določen čas 5 let
od začetka veljavnosti najemne pogodbe,
z možnostjo podaljšanja ali kasnejšega
odkupa komunalne infrastrukture. Za nakup komunalne infrastrukture pa se občina
in izbrani najemnik lahko dogovorita tudi
prej.
3. Opis predmeta podelitve služnosti
Predmet javnega zbiranja ponudb je tudi
ustanovitev služnostne pravice na zemljiščih
v lasti občine za namen izgradnje, postavitve, obratovanja, vzdrževanja in nadzora odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij (v nadaljevanju: omrežje),
opreme in drugih komunalnih vodov (v nadaljevanju: projekt).
Občina bo v korist izbranega ponudnika
ustanovila služnost na delih nepremičnin,
kjer leži komunalna infrastruktura, ki je predmet najema v tem postopku, kakor tudi na
ostalih nepremičninah v lasti občine, ki jih
bo izbrani ponudnik predvidel v svojem Projektu za izgradnjo omrežja. Predlagan načrt
projekta je razviden iz razpisne dokumentacije in Načrta razvoja širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij v Občini
Mengeš, z dne avgust 2009.
Služnosti se podelijo za čas delovanja
omrežja elektronskih telekomunikacij in dokler bo to potrebno za doseganje javne koristi oziroma bo v javnem interesu.
4. Namen oddaje stvarnega premoženja
v najem in ustanovitve služnosti: z izbiro
najugodnejšega ponudnika, s katerim bosta sklenjeni najemna pogodba in pogodba
o ustanovitvi služnosti, želi občina zagotoviti
in pospešiti vzpostavitev odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij,
ki bo povezalo naselja Loka pri Mengšu,
Mengeš in Topole ter vse zainteresirane
končne uporabnike na tem območju s širokopasovnimi hrbteničnimi omrežji ter bo pod
enakimi pogoji dostopno vsem zainteresiranim ponudnikom storitev.
5. Vrsta pravnih poslov, ki so predmet
javnega zbiranja ponudb:
a) Oddaja komunalne infrastrukture v najem;
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b) Ustanovitev služnosti na zemljiščih
v lasti občine, za dosego postavljenega cilja.
Z izbranim ponudnikom bo občina sklenila dve ločeni pogodbi, in sicer Najemno pogodbo ter Pogodbo o ustanovitvi služnosti,
ki sta podlaga za pridobitev pravic, pri čemer
pravice dejansko nastanejo šele z vpisom
v zemljiško knjigo.
6. Pogoji za sodelovanje v postopku javnega zbiranja ponudb
V postopku javnega zbiranja ponudb lahko svoje ponudbe oddajo gospodarski sub
jekti, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije (v nadaljevanju: ponudniki).
Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in zloženi po vrstnem redu, ki je naveden
v razpisni dokumentaciji. Ponudbi morajo biti
priložene tudi vse zahtevane priloge.
Natančneje so pogoji sodelovanja v postopku javnega zbiranja ponudb opredeljeni
v razpisni dokumentaciji, ki je ponudnikom
brezplačno dostopna na spletnih straneh
Občine Mengeš: www.menges.si.
Ponudnik s sodelovanjem pri zbiranju
ponudb potrjuje, da je seznanjen s stanjem
predmeta najema in se odreka zahtevkom iz
naslova stvarnih napak.
Ponudnik mora ponudbi priložiti tudi potrdilo o plačilu varščine v višini 10% skupno
ponujene najemnine (v celotnem obdobju
najema) za komunalno infrastrukturo.
Vse dajatve in stroški pravnih poslov bremenijo ponudnika.
7. Najnižja ponujena najemnina za komunalno infrastrukturo na mesečni ravni znaša:
2.400,00 EUR + DDV (neto).
8. Najnižji znesek nadomestila, ki ga bo
ponudnik plačal za služnostno pravico znaša: 20,00 EUR + DDV na kvadratni meter
površine izkopanega jarka.
9. Merila za izbiro ponudnika:
– ponujena najemnina za komunalno infrastrukturo – 30%,
– ponujena višina nadomestila za služnost – 20%,
– čas, potreben za izgradnjo omrežja –
30%,
– pokritost naselij Loka pri Mengšu, Mengeš in Topole s širokopasovnim omrežjem
oziroma delež vseh gospodinjstev v teh naseljih, katerim bo omogočen širokopasovni
priključek – 20%.
10. Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik
Ponudnik mora:
– biti v času oddaje ponudbe registriran
za opravljanje dejavnosti, ki je v tem postopku vezana na ustanovitev služnostne pravice
in imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je v tem postopku vezana na ustanovitev
služnostne pravice, kadar se takšno dovoljenje zahteva;
– izpolnjevati naslednje reference –
v preteklih 5 letih kot izvajalec ali podizvajalec izvedli vsaj 3 projekte s področja telekomunikacij, v minimalni skupni vrednosti
1.000.000,00 EUR;
– imeti na razpolago strokovne, tehnične,
kadrovske in druge kapacitete za izvedbo
vseh predvidenih del projekta;
– imeti na razpolago zadostno število
strokovnega kadra za izvedbo predvidenih
del projekta ter da ima oseba, odgovorna
za izvedbo projekta, ustrezno izobrazbo ter
usposobljenost.
11. Objava javne ponudbe ne zavezuje občine, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenila najemno pogodbo in pogod-

bo o ustanovitvi služnosti za predmet tega
razpisa.
Občina lahko kadarkoli do sklenitve pravnih poslov ustavi postopek javnega zbiranja
ponudb in ne izbere nobenega ponudnika.
Občina v tem primeru ponudnikom ne
povrne stroškov, ki so jih ponudniki imeli
s pripravo dokumentacije. Ponudnikom občina vrne vplačano varščino.
12. Ponudba bo štela za pravočasno, če
bo prispela na sedež Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, najkasneje
do 15. 6. 2010, do 10. ure. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno
navedeno »Ponudba za Projekt OŠO – ne
odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov ponudnika.
13. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo, ki mora biti veljavna najmanj 3 mesece od roka za oddajo ponudb, to je do
15. 9. 2010.
14. Odpiranje ponudb bo javno, in sicer
15. 6. 2010, ob 11. uri, v sejni sobi Občine
Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš.
15. Prispele ponudbe bo ocenila komisija
predvidoma v 8 dneh od dneva, ko bo potekel rok za zbiranje ponudb.
16. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala objavljena merila.
Najugodnejši je ponudnik, ki bo dosegel
najvišje število točk.
Po prejemu in pregledu ponudb bo občina izbrala tri ponudnike, ki bodo dosegli najvišje število točk, jih povabila na dodatna pogajanja in izmed njih izbrala najugodnejšega
ponudnika. V primeru, da bo zainteresiranih
ponudnikov manj, se bodo pogajanja izvedla
s tistimi ponudniki, ki bodo oddali pravilne in
pravočasne ponudbe.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje do 15. 7. 2010.
Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbi
v roku 15 dni od prejema obvestila, da je
izbran kot najugodnejši ponudnik.
Znesek prvih šestih najemnin se črpa iz
predložene varščine. V nadaljevanju bo najemnik najemnino plačeval enkrat mesečno,
za tekoči mesec. Najemnina vsakokrat zapade v plačilo 15. dan v mesecu. Rok plačila
najemnine je bistvena sestavina pravnega
posla.
Prav tako se v 15 dneh od začetka veljavnosti pogodbe in izdaje fakture s strani
občine plača tudi nadomestilo za služnost.
Rok plačila nadomestila je bistvena sestavina pravnega posla.
17. Nepopolne ponudbe: ponudniki, ki
bodo predložili nepopolne ponudbe, bodo
pozvani k dopolnitvi. Kolikor ponudba v roku
5 dni od prejema poziva na dopolnitev ne bo
dopolnjena, bo taka ponudba zavržena in je
občina ne bo upoštevala pri izboru.
Nepravočasne ponudbe bodo neodprte
vrnjene ponudnikom.
18. Razpisna dokumentacija za javno
zbiranje ponudb je brezplačno dostopna na
spletnih straneh Občine Mengeš: www.menges.si.
19. Informacije in pojasnila razpisne dokumentacije lahko ponudniki pridobijo po elektronski pošti, obcina.menges@menges.si.
Načrt razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Mengeš lahko
zainteresirani ponudniki pridobijo na sedežu
Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234
Mengeš, oziroma se jim posreduje po pošti
in je sestavni del razpisne dokumentacije.
Vsako posamično pojasnilo ali odgovor
na zastavljeno vprašanje bo posredovano

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
zainteresiranemu ponudniku in objavljeno
na spletni strani občine poleg javnega razpisa.
Občina Mengeš
Št. 478-44/2010
Ob-2703/10
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, na podlagi 19. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS – UPB 1, 21/06
– odločba US RS in 14/07 – ZSPDPO), 43.
do 47. člena Uredbe o stvarnem premoženju
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09), ki
jo zastopa župan Franc Bogovič, objavlja
javno zbiranje ponudb
za odprodajo nepremičnega premoženja
Občine Krško
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina
Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
matična številka: 5874572, ID št. za DDV:
SI18845673.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb je
stanovanjski prostor, v izmeri 64,87 m2, ki
se nahaja v I. nadstropju poslovno-stanovanjske stavbe, na naslovu Cesta krških žrtev 44 v Krškem, v starem mestnem jedru
Krškega, vpisan v zemljiškoknjižni podvložek št. 1343/1, k.o. Krško, stoječ na parc.
št. 2853/6, k.o. Krško. Stanovanjski prostor
predstavlja del posameznega dela stavbe
z identifikacijsko številko 1.E – nestanovanjska raba št. 1, in glede na celotni posamezni
del stavbe 1.E, v skupni izmeri 1181,05 m2,
znaša delež prodaje 5,49%. Prodajalka Občina Krško je na posameznem delu stavbe
opredeljena, kot zemljiškoknjižni lastnik v deležu do celote (1/1).
Za poslovno stavbo na naslovu Cesta
krških žrtev 44 v Krškem, je že vzpostavljena etažna lastnina, ne pa tudi za stanovanjski prostor, ki predstavlja predmet prodaje,
zato je kupec pred vpisom lastninske pravice
v zemljiško knjigo dolžan vzpostaviti etažno
lastnino za predmetni prostor na svoje stroške.
Predmet prodaje je zaseden z najemnikom, ki ima na podlagi najemne pogodbe
predmetni prostor v najemu za obdobje 3
let.
3. Izhodiščna cena
Izklicna cena za predmet javnega zbiranja ponudb znaša 41.500,00 EUR oziroma
639,74 EUR/m2.
V izklicno ceno davek na promet nepremičnin ni vključen. Davek na promet nepremičnin in vsi stroški v zvezi s prodajo in
prenosom lastništva bremenijo kupca.
4. Pogoji javnega zbiranja ponudb
4.1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo domače in tuje fizične osebe skladno
z veljavno slovensko zakonodajo, ob pogojih
vzajemnosti pod naslednjimi pogoji:
– da v ponudbi navedejo ceno v višini, ki
je najmanj enaka izhodiščni ceni,
– da se zavežejo spremeniti namembnost dela stanovanjskega prostora za poslovno dejavnost,
– da opravljajo dejavnost računovodstva,
knjigovodstva, oziroma druge dejavnosti po
SKD-ju pod oznako M 69.200,
– da predložijo program za funkcionalno
izrabo prostora s terminskim planom – obnova do 31. 12. 2010,
– da predložijo izjavo, da bo v primeru
rekonstrukcije ali nadgradnje dodatne etaže,

zagotovil solastniku poslovno stanovanjske
stavbe – Občini Krško pravico graditi,
– da vplačajo varščino v višini 10% od
izhodiščne cene,
– da predložijo vse zahtevane priloge.
4.2 Ponudba naj vsebuje:
– izjavo, da je ponudnik državljan države
članice EU ali druge države (oziroma ima
sedež v le-teh), ki v skladu s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo nepremičnine na
območju Republike Slovenije,
– navedbo identifikacijskih podatkov:
za fizične osebe – ime, priimek, naslov,
EMŠO in davčno številko; za pravne osebe
– firmo, sedež, matično številko in davčno
številko,
– priglasitveni list za samostojne podjetnike oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe in ustrezno overjeno pooblastilo za vložitev pisne ponudbe, če ponudbo vlaga pooblaščenec (vse staro največ
30 dni),
– potrdilo o plačani varščini in celotno
številko računa (št. banke in št. računa) za
primer vračila varščine,
– originalno potrdilo o plačanih davkih
in prispevkih (samo pravne osebe in s.p.),
staro največ 30 dni,
– izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do
24. 6. 2010,
– izjavo, ki izrecno določa, da je kupec
seznanjen, da je v teku izdelava idejne zasnove celovite ureditve stavbe, stoječe na
parc. št. 2853/6, k.o. Krško, in da bo kupec
Občini Krško podal brezpogojno soglasje
k izbranim idejnim zasnovam oziroma k dokumentaciji o obnovi, rekonstrukciji ali v primeru nadgradnje dodatne etaže, za katero
bo izdelan ustrezen projekt za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba. V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa ali v primeru
nepravočasne ponudbe, je pristojna komisija
ne bo upoštevala.
Ponudbe morajo prispeti na Občino Krško najkasneje do 3. 5. 2010, do 12. ure,
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, z oznako
»Ne odpiraj – Ponudba za odkup prostora
v stanovanjsko poslovni stavbi na naslovu
CKŽ 44 Krško«.
Komisijsko odpiranje ponudb bo potekalo
dne 4. 5. 2010, ob 12.30, v prostorih Občine
Krško.
5. Višina varščine
Pred oddajo ponudbe mora ponudnik
plačati varščino v višini 10% od izklicne
cene. Varščina se plača na podračun Občine Krško, odprt pri Banki Slovenije, št.:
01254-0100008120, z navedbo »Varščina
za javno zbiranje ponudb – poslovni prostor
na naslovu CKŽ 44«. Vplačana varščina se
izbranemu ponudniku všteje v kupnino, ponudnikom pa se varščina brez obresti vrne
v roku 10 dni po izboru. Če izbrani ponudnik odstopi od pridobitve nepremičnine in
ne sklene pogodbe, ali pa ne plača kupnine
v pogodbenem roku, zapade varščina v korist Občine Krško.
Pravice in obveznosti pogodbenih strank
se podrobneje opredelijo v prodajni pogodbi.
6. Kriterij izbire
Idealni delež nepremičnine je naprodaj
po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec

Št.

31 / 16. 4. 2010 /

Stran

871

ne odgovarja za stvarne in pravne napake
predmeta prodaje.
Merila za izbor najugodnejše ponudbe
6.1. Občina Krško bo ponudnika, ki bo
ponudil najugodnejšo ponudbo za odkup
idealnega deleža stanovanjske stavbe, izbrala na podlagi meril: najvišja cena (100
točk).
6.2. Pri prodaji posameznega dela v etažni lastnini ima drugi etažni lastnik zakonito
predkupno pravico na podlagi 124. člena
Stvarnopravnega zakonika in da se predmet
prodaje izvede na podlagi Obligacijskega zakonika (uradno prečiščeno besedilo) (OZUPB1, Uradni list RS, št. 97/07), ki zavezuje
prodajalca, da bo predmet prodaje ponudil
tudi predkupnemu upravičencu.
6.3. V primeru, da bodo ponudniki izenačeni in bo zaradi tega onemogočena izbira
na podlagi predloženih ponudb, se bo prodaja izvedla v obliki javne dražbe, v roku 15 dni
od dneva odpiranja ponudb, na katero se
povabi vse ponudnike, ki so predložili enakovredno vlogo. Javna dražba bo objavljena
na spletni strani Občine Krško. Komisijsko
odpiranje ponudb in postopek za izbor ponudnikov opravi komisija, ki jo imenuje župan,
in po zaključku postopka predlaga županu
izbor. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni o izbiri najkasneje v roku 15 dni po
odpiranju ponudb.
Obveznost prodajalca, da sklene prodajno pogodbo s ponudnikom, je izključena.
Župan oziroma komisija si pridržuje pravico,
da začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, ne da bi za to navedel
razloge.
6.4. Občina Krško si zadržuje predkupno
pravico do predmetne nepremičnine v primeru nadaljnje prodaje.
6.5. Občina Krško si prav tako pridržuje
pravico do spremembe pri določitvi površine
predmeta prodaje po vzpostavitvi sprememb
etažne lastnine.
6.6. Po plačilu celotne kupnine, po poravnanih vseh stroških in po vzpostavitvi
sprememb etažne lastnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini pri pristojni zemljiški knjigi.
7. Plačilni pogoji
Najugodnejši ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo, v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri in poziva k podpisu prodajne
pogodbe, in plačati kupnino v pogodbenem
roku, sicer lahko prodajalec pogodbo razveljavi, varščina pa v tem primeru zapade v korist Občine Krško. Po sklenjeni kupoprodajni
pogodbi se izbrani ponudnik zavezuje k plačilu kupnine, v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, na podračun EZR prodajalca, odprtega
pri Banki Slovenije, št. 01254-0100008120.
Plačilo kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se izbrani ponudnik pozivu
k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da
je od pogodbe odstopil, zaradi česar varščina prav tako zapade v korist Občine Krško.
Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni
del prodajne pogodbe.
8. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja
ponudb dobijo interesenti na Občini Krško,
na tel. 07/49-81-279, pri mag. Jordan Janji.
Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem
dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb
je objavljeno na spletni strani Občine Krško
in v Uradnem listu RS.
Občina Krško
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-2672/10
Slovenska demokratska stranka, Trstenjakova 8, Ljubljana, TRR 02010-0015848602,
na podlagi Zakona o političnih strankah objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od
1. 1. do 31. 12. 2009
Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

II.

Postavka

Znesek v EUR

Prihodki
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti
Članarina
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov,
ki presegajo v zakonu določeno višino
Drugi prihodki

917.803,79
698.521,75
186.916,45
176.766,87
–
2.583,22

Celotni prihodki

1.982.592,08

Odhodki
Stroški volitev
Drugi stroški in izredni odhodki

212.345,18
1.280.445,11

Celotni odhodki

1.492.790,29

III.

Presežek prihodkov nad odhodki preteklih let

IV.

Presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta

79.614,91
489.801,79

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev na dan
31. 12. 2009
Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.

II.
1.
2.
3.
4.
5.

Postavka

Znesek v EUR

Sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva na računih
Druga sredstva
Skupaj sredstva

1.981.792,65
8.420,73
2.339,28
166.572,29
2.362,31
2.161.487,26

Obveznosti do virov sredstev
Obveznosti do dobaviteljev
Dolgoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Druge obveznosti do virov sredstev
Presežek prihodkov nad odhodki
Skupaj viri sredstev

280.769,67
1.080.000,00
230.899,98
400,31
569.417,30
2.161.487,26

Slovenska demokratska stranka
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Ob-2702/10
Zveza neodvisnih Slovenije, Miklošičeva
ulica 6, 2000 Maribor, objavlja po Zakonu
o političnih strankah
skrajšano poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od
1. 1. do 31. 12. 2009

Prihodki:
Prihodek občin-lokal. skup.
Drugi prihodki
Celotni prihodki:
Odhodki:
Stroški storitev
Stroški materiala
Skupaj:

2009
6.283.00 EUR
»
6.283.00 EUR

2008
5.750.00 EUR
»
5.750.00 EUR

6.283.00 EUR
»
6.283.00 EUR

5.750.00 EUR
»
5.750.00 EUR

Zveza neodvisnih Slovenije

Stran
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Evidence sindikatov
Št. 10100-5/2010-2
Ob-2371/10
Pravila Območne organizacije sindikatov Koroške, ki se hranijo pri Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve in so
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno številko 43, se izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-2622/10
Ime medija: Proteus, mesečnik za poljudno naravoslovje.
Ime in sedež izdajatelja, sedež uredništva: Prirodoslovno društvo Slovenije, Salendrova 4, p.p. 1573, 1001 Ljubljana.
Odgovorna oseba izdajatelja: prof. dr.
Radovan Komel, predsednik Prirodoslovnega društva Slovenije.
Glavni urednik: dr. Tomaž Sajovic, odgovorni urednik: prof. dr. Radovan Komel.
Revija izhaja enkrat mesečno od septembra do junija v slovenščini, z angleškimi
povzetki.
Prirodoslovno društvo Slovenije ima
100% lastniški in upravljalski delež revije
Proteus.

Stran
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Objave gospodarskih družb
Ob-2713/10
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana,
Trg republike 2, Ljubljana (v nadaljevanju:
NLB) je dne 3. 3. 2010 na Okrožno sodišče
v Ljubljani, registrski oddelek, pod vložno
številko Srg 2010/7690, predložila Pogodbo o pripojitvi, sklenjeno med NLB in LHB
Finance podjetje za finančne in poslovne
storitve d.o.o., Šubičeva ulica 2, 1000 Ljub
ljana (v nadaljevanju: LHBF).
NLB obvešča vse svoje delničarje, da
imajo na sedežu Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana,
Oddelek Sekretariata, skladno z drugim
odstavkom 586. člena ZGD-1 pravico do
pregleda vseh listin, kot to določa drugi odstavek 586. člena ZGD-1.
NLB obvešča vse svoje delničarje, da jim
bo v primeru prejete zahteve skladno s četrtim odstavkom 586. člena ZGD-1 najpozneje naslednji delovni dan izročila brezplačen
prepis listin iz prejšnjega odstavka.
NLB prav tako obvešča vse svoje delničarje, katerih deleži dosegajo dvajsetino
osnovnega kapitala NLB, da lahko v enem
mesecu od dneva sprejetja sklepa edinega družbenika LHBF o soglasju za pripojitev
LHBF k NLB in objave tega sporočila, to je
od dne 16. 4. 2010, zahtevajo sklic skupščine
NLB, ki naj odloči o soglasju za pripojitev.
Nova Ljubljanska banka d.d.,
Ljubljana
Ob-2619/10
Stranke, upnike in ostalo javnost, skladno s 75/II. členom ZGD, obveščam, da
nameravam zaradi preoblikovanja v večosebno družbo z omejeno odgovornostjo
z dnem 3. 5. 2010 prenehati s poslovanjem kot samostojni podjetnik CtrlArt Sagir Nadav, s.p. Vse stranke bodo ob priliki
preoblikovanja obveščene o spremenjenih
podatkih podjetja.
CtrlArt Sagir Nadav s.p.
direktor, Nadav Sagir

Sklici skupščin
Ob-2620/10
Na podlagi 28. člena statuta delniške
družbe Blisk Montaža inštalacije, krovskokleparska dela in zaključna dela v gradbeništvu, d.d. Murska Sobota, Plese 9, uprava
sklicuje
12. sejo skupščine
družbe Blisk Montaža d.d.,
ki bo v sredo 19. 5. 2010 ob 16. uri,
v predavalnici Srednje tehnične šole v Murski Soboti.
I. Dnevni red in predlogi sklepov
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, in izvolitev delovnih teles.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
Imenuje se organe skupščine v naslednji
sestavi:
– Predsednik skupščine: Rituper Dejan,
univ. dipl. prav.

– Uradni preštevalec glasov: Černjavič
Štefan.
Vabljeni notar: mag. Alenka Ratnik, univ.
dipl. prav.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju
družbe za leto 2009.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejme predlagano letno poročilo o poslovanju družbe Blisk Montaža d.d. za leto
2009.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2009
v višini 810.355,67 EUR se uporabi:
– Del bilančnega dobička, ki izvira iz
čistega poslovnega izida iz leta 2009, v višini 74.800,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend tako, da znaša bruto dividenda
11,00 EUR na delnico. Dividende se izplačajo do konca leta 2010, izplačilo pa ne
sme ogrožati likvidnosti podjetja. Dividende
se izplačajo tistim delničarjem, ki bodo kot
lastniki delnic knjiženi v Klirinško depotni
družbi na dan 30. 4. 2010.
– Del bilančnega dobička, ki izvira iz
čistega poslovnega izida leta 2009, v višini
25.000,00 EUR bruto se uporabi za nagrado upravi.
– Preostali bilančni dobiček v višini
710.555,67 EUR ostane nerazporejen.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe za leto 2009.
II. Vpogled gradiva
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe(tajništvo) Blisk
Montaža d.d. Plese 9, Murska Sobota od 12.
do 14. ure od dneva objave sklica do dneva
zasedanja skupščine.
III. Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalne pravice poleg delničarjev
tudi njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
pisno prijavijo. Prijave morajo prispeti s priporočeno pošto na sedež družbe oziroma
morajo biti osebno oddane najkasneje štiri
dni pred skupščino.
IV. Čas sklica
Skupščina je sklicana dne 19. 5. 2010
ob 16. uri. Če tedaj ni dosežena sklepčnost,
bo ponovno zasedanje istega dne v istih
prostorih ob 16.30, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Sejna soba bo
odprta 30 minut pred začetkom zasedanja
skupščine.
Blisk Montaža d.d.
predsednik uprave:
Goldinskij Boris
Ob-2663/10
Uprava delniške družbe Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d., Ladja 10,
Medvode, sklicuje na podlagi določil Zakona
o gospodarskih družbah in 47. člena Statuta
delniške družbe redno zasedanje
skupščine družbe,
ki bo dne 18. maja 2010 ob 10. uri, na
sedežu družbe Ladja 10, Medvode.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev in imenovanje organov skupščine (predsednika
skupščine in komisije za izvedbo glasovanja) ter predstavitev notarja.
V imenu sklicatelja skupščine bo zasedanje skupščine odprl direktor družbe, ki bo
podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter
predlog glede organov skupščine.
Na predlog uprave se izvolijo organi
skupščine v naslednji sestavi: za predsednika skupščine se izvoli Drago Škerget.
Za člana komisije za izvedbo glasovanja se
izvolita Jana Skočir in Tadeja Pfajfar. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Bojan
Podgoršek.
2. Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2009 in poročilom nadzornega sveta
o rezultatih preveritve letnega poročila za
poslovno leto 2009, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter
sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2009 z mnenjem revizorja in
s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2009,
ki temelji na preveritvi vseh podlag za letno
poročilo in stališču nadzornega sveta do
revizorjevega poročila.
b) Bilančni dobiček za leto 2009 v znesku 8.569.828 EUR se uporabi:
– 8.502.158 EUR za dividende to je
19 EUR bruto dividende na delnico. Družba bo delničarjem, za katere ima popolne
podatke, izplačala dividende najkasneje do
30. 9. 2010 in sicer po stanju delničarjev,
vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi
v centralnem registru pri KDD – Centralno
klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, na
dan zasedanja skupščine in na način, ki ga
bo določila uprava;
– preostanek bilančnega dobička v višini
67.670 EUR ostane nerazporejen.
Za izplačilo pod 1. alinejo te točke se
uporabi dobiček iz poslovnih let 2004 (delno), 2005, 2006, 2007 in 2009.
c) Upravi in nadzornemu svetu družbe se
podelita razrešnici za poslovno leto 2009.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Na predlog nadzornega sveta se sprejme sklep: za revizorja družbe Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d., za poslovno
leto 2010 se imenuje revizijska hiša KPMG
Slovenija d.o.o.
4. Imenovanje novega člana nadzornega
sveta družbe Goričane d.d.
Skupščina se seznani s potekom mandata članice nadzornega sveta Bože Mubi
kot predstavnice delavcev in z izvolitvijo novega člana nadzornega sveta kot predstavnika delavcev, Klemna Burgarja, s pričetkom mandata z dnem zasedanja skupščine,
18. maja 2010, in za obdobje 2 let.
5. Statutarne spremembe.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta v predlaganem besedilu, ki je sestavni del gradiva skupščine, ter
čistopis statuta družbe.
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Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom, poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila,
s stališčem do revizijskega poročila, s predlogom sprememb in dopolnitev statuta
družbe ter druga gradiva iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, so po objavi
sklica skupščine delničarjem na voljo za
vpogled na sedežu družbe, vsak delavnik
med 10. in 12. uro.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga
obvestila
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
sedem dni 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 sprejema sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za
dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: goricane@goricane.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali
volilne predloge. Uprava bo na enak način,
kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine
in bodo razumno utemeljeni in za katere bo
delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da
bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave
ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov predlog.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničar lahko predloge sklepov in volilne
predloge družbi sporoči po elektronski pošti,
in sicer na elektronski naslov: goricane@goricane.si.
Zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, predlogi sklepov ter volilni predlogi,
ki se družbi sporočijo po elektronski pošti,
morajo biti družbi posredovani v obliki elektronske kopije kot priponka, vsebovati pa
morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri
pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če
ga ta uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po
elektronski pošti, ter avtentičnosti podpisa
upravičenega podpisnika.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu
s 305. členom ZGD-1 in zahtevajo podatke
o zadevah družbe, če so ti pomembni za
presojo točk dnevnega reda.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Upravičenci do udeležbe in glasovanja
na skupščini so vsi delničarji družbe, imetniki navadnih delnic, ki bodo upravi družbe
svojo udeležbo pisno najavili tako, da najava prispe na sedež družbe vsaj 3 dni pred
skupščino (do 14. maja 2010 do 24. ure)

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:
Ugotovi se, da družba za leto 2009 nima
bilančnega dobička.
Skupščina podeli upravi razrešnico za
poslovno leto 2009.
Skupščina podeli članom nadzornega
sveta razrešnico za poslovno leto 2009.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta
Ugotovi se, da dne 20. 8. 2010 poteče mandat dosedanjim članom nadzornega
sveta Urški Bedek, Indiri Škoro in Marku
Jagodicu.
Nadzorni svet predlaga skupščini predlog sklepa:
Skupščina izvoli predlagani nadzorni
svet za naslednje mandatno obdobje. Za
člane potrdi Indiro Škoro, Marka Jagodica
in Miha Šušteriča.
Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji, ki so sedem dni pred skupščino vpisani
v delniško knjigo družbe. Delničarji Nike RIS
d.d. se skupščine lahko udeležijo tudi po pooblaščencu, ki ga pisno pooblastijo.
Gradivo za skupščino bo na voljo na sedežu družbe, Trg izgnancev 1a, Brežice, in
v poslovalnici Dunajska 20, Ljubljana, vsak
delavnik, od 30. 3. 2010 do 21. 5. 2010, med
9. in 11. uro.
Uprava družbe Nika RIS, d.d.
Polonca Šušterič, direktorica

in so na ta dan vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev,
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblaščenec oziroma zastopnik delničarja
mora za udeležbo na skupščini predložiti
pooblastilo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Pooblastilo mora biti pisano. Obrazec
za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani
družbe www.goricane.si, vsak delničar pa
ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe, od dneva objave sklica skupščine do izteka roka za prijavo udeležbe na
skupščini, vsak delavnik med 10. in 12. uro.
Pooblastilo je lahko posredovano družbi po
elektronski pošti: goricane@goricane.si, in
sicer v obliki elektronske kopije kot priponka.
Pooblastilo mora vsebovati tudi lastnoročni
podpis fizične osebe kot pooblastitelja, pri
pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če
ga ta uporablja. Družba si pridržuje pravico
do preveritve identitete delničarja oziroma
pooblastitelja in avtentičnosti podpisa delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje
pooblastilo po elektronski pošti.
Skupščina je sklepčna, če so na zasedanju navzoči delničarji, ki imajo več kot 50
odstotkov glasov.
Na dan sklica skupščine ima družba
449.375 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z ZGD-1 in statutom družbe
daje vsaka navadna delnica imetniku en
glas na skupščini. Na dan sklica skupščine
ima družba 1893 lastnih delnic, ki nimajo
glasovalne pravice.
Zaradi vzpostavitve evidenc in priprave
glasovanja družba delničarje vljudno prosi,
da se ob prihodu na skupščino evidentirajo
v sprejemni pisarni skupščine pol ure pred
začetkom zasedanja. Če skupščina ob napovedanem času ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob
11. uri v istih prostorih; v tem primeru bo
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.
Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d.
uprava družbe
Ob-2664/10
Uprava družbe Nika RIS, d.d., Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice, na podlagi
10. člena Statuta sklicuje
16. redno skupščino
delničarjev,
ki bo v petek, 21. maja 2010, ob 12.30,
na sedežu družbe. Skupaj z nadzornim svetom predlaga skupščini v sprejem naslednji
dnevni red in sklepe:
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev
dnevnega reda skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
Sprejme se predlagani dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
Skupščina izvoli svoje organe.
3. Poročilo uprave in nadzornega sveta
o poslovanju v letu 2009.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.
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Ob-2665/10
Uprava družbe Nika, DUS d.d., Trg
izgnancev 1a, 8250 Brežice, na podlagi
10. člena statuta sklicuje
17. redno skupščino
delničarjev,
ki bo v petek, 21. maja 2010, ob 12. uri,
na sedežu družbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev
dnevnega reda skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
Sprejme se predlagani dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
Skupščina izvoli svoje organe.
3. Poročilo uprave in nadzornega sveta
o poslovanju v letu 2009.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloga sklepov:
Ugotovi se, da družba nima bilančnega
dobička.
Skupščina podeli upravi razrešnico za
poslovno leto 2009.
Skupščina podeli članom nadzornega
sveta razrešnico za poslovno leto 2009.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Ugotovi se, da dne 21. 8. 2010 poteče mandat dosedanjim članom nadzornega
sveta Urški Bedek, Indiri Škoro in Francu
Šušteriču.
Nadzorni svet predlaga skupščini predlog sklepa:
Skupščina izvoli predlagani nadzorni
svet za naslednje mandatno obdobje. Za
člane potrdi Indiro Škoro, Urško Bedek in
Niko Šušterič.
Delničarji Nike DUS, d. d. se skupščine lahko udeležijo po pooblaščencu, ki ga
pisno pooblastijo. Za delničarje Nike DUS,
d.d. štejejo osebe, v korist katerih so delni-
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ce sedem dni pred sejo vknjižene v delniški
knjigi družbe.
Gradivo za skupščino bo na voljo na sedežu družbe Trg izgnancev 1a, Brežice, in
v poslovalnici Dunajska 20, Ljubljana, vsak
delavnik, od 30. 3. 2010 do 21. 5. 2010, med
9. in 11. uro.
Uprava družbe Nika, DUS d.d.
mag. Branko Šušterič, direktor
Ob-2666/10
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTFI (Uradni list RS, št. 67/07) ter
10. člena Statuta Nika, Investiranje in razvoj, d. d., Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice,
uprava družbe sklicuje
19. redno sejo
skupščine delničarjev družbe,
ki bo v petek, 21. maja 2010, ob 13. uri,
na sedežu družbe.
Dnevni red s predlogi sklepov
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev
dnevnega reda skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: skupščina izvoli svoje
organe.
3. Poročilo uprave in nadzornega sveta
o poslovanju v letu 2010.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:
Čista izguba, ki na dan 31. 12. 2009
znaša 402.081,94 €, se pokrije s preteklimi
dobički.
Skupščina podeli upravi razrešnico za
poslovno leto 2009.
Skupščina podeli članom nadzornega
sveta razrešnico za poslovno leto 2009.
5. Imenovanje revizorja za leto 2010.
Nadzorni svet predlaga skupščini predlog sklepa: skupščina imenuje revizijsko
družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana,
ki bo revidirala letno poročilo družbe za leto
2010.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Skupščina izvoli predlagani nadzorni svet. Za člane potrdi Franca Šušteriča,
Igorja Pečarja in Polono Šušterič. Nov mandat izvoljenim članom prične teči s potekom
prejšnjega.
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe, Trg izgnancev 1a, Brežice, in v poslovalnici Dunajska 20, Ljubljana, vsak delavnik, od 26. 2.
2010 do 21. 5. 2010, od 9. do 11. ure,
in v elektronski obliki na www.nikadd.si in
http://seonet.ljse.si.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
katerih delnice so deset dni pred zasedanjem vknjižene na računih vrednostnih papirjev, ki se vodijo pri KDD. Delničarji Nike
Investiranje in razvoj, d.d. se skupščine lahko udeležijo po pooblaščencu, ki ga pisno
pooblastijo. Delničarji oziroma pooblaščenci
so dolžni prijaviti svojo udeležbo vsaj tri dni
pred sejo skupščine.
Ponovno zasedanje skupščine
Na podlagi 17. člena Statuta lahko skupščino eno uro po predvidenem začetku
(21. 5. 2010, ob 14. uri) zaseda, če ji pri-
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sostvuje število članov, ki razpolaga s 30%
glasov.
Če ne bo prisotno zadostno število glasov, bo ponovno zasedanje skupščine 4. 6.
2010, ob 13.uri.
Nika,
Investiranje in razvoj, d.d. Brežice
mag. Branko Šušterič, direktor
Ob-2678/10
Na podlagi 20. člena Statuta Meje, kmetijskega podjetja Šentjur, d.d., direktor družbe sklicuje
14. redno sejo skupščine
Meje, kmetijskega podjetja Šentjur, d.d.,
ki bo v torek, 18. maja 2010, ob 13. uri,
v prostorih sejne sobe družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in potrditev
notarja.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se imenuje Danico Dosedla, za preštevalca glasov Brigito Venko in Vedenik Črta,
za notarska opravila se potrdi izbran notar.
2. Predstavitev letnega poročila z mnenjem revizorja, poročila nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila za poslovno
leto 2009.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani s predloženim
letnim poročilom uprave za leto 2009, mnenjem revizorja ter poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2009.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: ugotovljeni bilančni dobiček
na dan 31. 12. 2009 v skupnem znesku
1.055.154,26 EUR ostane nerazporejen.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje upravi in članom
nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2009.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za revidiranje računovodskega poročila in pregleda poslovnega poročila za
leto 2010.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na
predlog nadzornega sveta se imenuje za
revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovno leto
2010 revizijsko družbo Abeceda d.o.o. iz
Celja.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo 7 dni pred sejo skupščine ter delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo
najkasneje 3 dni pred dnem sklicane skupščine na sedežu družbe vložili pisno prijavo
za udeležbo ali jo s priporočeno pošto dostavili družbi. Prijava udeležbe delničarja je
pravočasna, če na sedež družbe prispe do
15. maja 2010.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Udeleženci se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najkasneje pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost ter prevzeli sredstva
za glasovanje.
Popolno gradivo za sejo skupščine, skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled od

dneva objave skupščine na sedežu družbe,
vsak delovni dan, od 8. do 10. ure.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 20% zastopanega
osnovnega kapitala (1. sklic). Če v prvem
sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je
ob 14. uri. Skupščina bo takrat odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Meja Šentjur, d.d.
Uprava
Roman Gregorn
Ob-2704/10
Na podlagi 21. člena Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ, sklicuje predsednik poslovodstva združenja
3. redno letno skupščino
združenja SAZOR GIZ,
ki bo dne 17. 5. 2010, ob 10. uri, v prostorih notarske pisarne notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predsednik poslovodstva združenja in
nadzorni odbor predlaga skupščini sprejem
naslednjih sklepov:
a) za predsednika skupščine se izvoli
Rudi Zaman,
b) za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo
glasovanja po posameznih točki dnevnega
reda se izvoli kot preštevalka glasov Irena
Gruntar,
c) za overovitelja zapisnika se izvolita
Irena Trenc Frelih in Drago Bajt,
d) skupščini bo prisostvoval notar Bojan
Podgoršek iz Ljubljane.
2. Potrditev revidiranega letnega poročila poslovodstva in nadzornega odbora za
leto 2009.
Predsednik poslovodstva in nadzorni odbor predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep: skupščina sprejme revidirano
letno poročilo za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2009.
3. Potrditev poslovnega in finančnega
načrta ter letnega načrta delitve sredstev
za leto 2010.
Predsednik poslovodstva in nadzorni odbor predlagata da skupščina sprejme naslednje sklepe:
a) skupščina sprejme poslovni načrt za
leto 2010;
b) skupščina sprejme finančni načrt za
leto 2010;
c) nabrana sredstva iz leta 2009 v višini
195.000,00 € in 2008 v višini 100.000,00 €
se delijo. Do delitve ostanejo rezervirana na
kratkoročnih obveznostih do upravičencev.
4. Potrditev plana stroškov za leto
2010.
Predsednik poslovodstva in nadzorni odbor predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep: skupščina sprejme plan stroškov
za leto 2010.
5. Potrditev revizijske gospodarske družbe za leto 2010.
Predsednik poslovodstva in nadzorni odbor predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep: za revizijsko gospodarsko družbo
za leto 2010 skupščina potrjujejo revizijsko
hišo GM revizija d.o.o., Beethovnova 14,
1000 Ljubljana.
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6. Potrditev sklepanja sporazumov s tujimi kolektivnimi organizacijami, članicami
IFRRO.
Predsednik poslovodstva in nadzorni odbor predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep: skupščina potrjuje sklepanje
sporazumov s tujimi kolektivnimi organizacijami, in sicer sporazumov tipa B mednarodne organizacije IFRRO, ki jih združenje
sklepa z drugimi kolektivnimi organizacijami,
članicami IFRRO.
7. Spremembe Pogodbe o ustanovitvi
združenja SAZOR GIZ z dne 18. 12. 2006.
Predsednik poslovodstva in nadzorni
odbor predlagata, da skupščina sprejme
naslednji sklep o predlaganih spremembah
Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR
GIZ z dne 18. 12. 2006: skupščina sprejme
predlagane spremembe Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ z dne 18. 12.
2006, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni
del gradiva skupščine.
8. Sprejem novih članov.
Predsednik poslovodstva in nadzorni odbor predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep: potrdi se sprejem novih članov, ki
so do dneva sklica te skupščine oddali vloge
za članstvo v združenju. Seznam novih članov je razviden iz seznama, ki je sestavni
del gradiva skupščine.
9. Razno.
Gradiva, o katerih se bo odločalo na
skupščini, so na vpogled vsakemu članu
združenja, na sedežu združenja, Kersnikova
10a, Ljubljana, vsak delovni dan, od 10. do
12. ure, od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine. Vsak
član lahko gradivo na lastne stroške fotokopira. Dnevni red je objavljen tudi na spletni
strani združenja, www.SAZOR.si.
Na skupščini lahko sodelujejo vsi člani združenja. Člani lahko glasujejo tudi po
pooblaščencu. Pooblastilo mora biti dano
v pisni obliki, primerni tudi za sprejemanje
spremembe pogodbe o ustanovitvi, in mora
biti skupščini predloženo pred začetkom
zasedanja. Člani združenja oziroma njihovi
pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, ob
10.15, v istem prostoru, z istim dnevnim redom in se na njej odloča ne glede na število
prisotnih članov.
SAZOR GIZ Ljubljana
Rudi Zaman
predsednik poslovodstva

Razširitve dnevnih redov
Ob-2669/10
Uprava družbe Opalit poslovne storitve d.d., Savlje 89, 1000 Ljubljana, sporoča,
da je v zvezi z sklicem skupščine za dne
3. maja 2010, ob 14. uri, v prostorih notarja
Staneta Krainerja v Radovljici, Gorenjska 2,
dne 8. 4. 2010 prejela predlog delničarja
Iskra Mehanizmi d.d. Lipnica 8, Kropa, za
razširitev dnevnega reda skupščine, zato
razširja dnevni red z dodatnimi predlogi
sklepov št. 3, 4 in 5:
3. Potrditev preračuna nominalnega zneska delnic in osnovnega kapitala v EUR,

uvedbe kosovnih delnic in zamenjave materializiranih delnic z delnicami v nematerializirani obliki.
Predlog sklepa: potrdi se preračun nominalnih zneskov delnic in osnovnega kapitala
družbe Opalit poslovne storitve d.d. v EUR
tako, da nominalni znesek delnice 1.000 SIT
znaša 4,17 EUR, osnovni kapital družbe pa
znaša 25.020,00 EUR. Potrdi se uvedba
kosovnih delnic, ki so nadomestile delnice
z nominalnim zneskom 4,17 EUR, tako, da
je delnica z nominalnim zneskom 4,17 EUR
postala ena kosovna delnica. Potrdi se zamenjava obstoječih materializiranih delnic
za delnice v nematerializirani obliki.
4. Umik tožbe zaradi ničnosti vpisov
v KDD.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s poročilom uprave o vloženi tožbi zaradi ničnosti vpisov
v KDD, opr. št. V Pg 1049/2010.
Upravi se naloži, da tožbo zaradi ničnosti
vpisov v KDD, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani, opr. št. V Pg 1049/2010,
umakne.
5. Potrditev nadzornega sveta.
Potrdi se na skupščini dne 17. 11. 2009
in 26. 1. 2010 sprejet sklep: skupščina delničarjev za člane nadzornega sveta imenuje Žerovnik Gregorja, Gaber Matjaža in
Marjana Pogačnika. Mandat novoizvoljenih
članov traja 4 leta.
Opalit d.d.
Uprava
Iztok Žaberl

Nasprotni predlogi
Ob-2723/10
Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana
v zvezi z 20. sejo skupščine družbe Petrol,
Slovenska energetska družba, d.d., Ljub
ljana, ki bo v četrtek, dne 6. 5. 2010 ob 10.
uri v poslovnih prostorih Petrol d.d., Ljub
ljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana obvešča delničarje, da
je dne 8. 4. 2010 prejela nasprotni predlog
delničarja VZMD (Vseslovensko združenje
malih delničarjev) k točki 5 dnevnega reda.
Nasprotni predlog delničarja VZMD
Pri točki 5. Imenovanje člana nadzornega sveta delničar predlaga, sprejem sklepa,
ki naj se glasi:
Za nadomestnega člana nadzornega
sveta družbe Petrol, Slovenska energetska
družba d.d., Ljubljana, se za mandatno obdobje, ki se začne 6. 5. 2010 in konča 7. 4.
2013, kot predstavnika delničarjev izvoli dr.
Miran Mejak.
Utemeljitev: Predlagatelj predlaga, da
skupščina namesto kandidatke mag. Irene
Prijović, ki jo je predlagal skupščini v izvolitev nadzorni svet, izvoli kot predstavnika
delničarjev dr. Mirana Mejaka in navaja:
»V leto 2006 segajo utemeljena in intenzivna prizadevanja VZMD, da bi devetčlanski
nadzorni svet družbe Petrol, d.d., vključeval
vsaj enega člana, ki bi avtonomno, strokovno in kredibilno predstavljal male delničarje
oziroma odražal ta pomemben segment lastniške strukture. V lastniški strukturi družbe
Petrol je namreč blizu 40.000 malih delničarjev, ki imajo skupaj v lasti preko 25% vseh
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delnic družbe, vendar jim je onemogočena
ustrezna participacija pri nadzoru in upravljanju. Zato se je komisija VZMD za izbor
kandidatov za člane nadzornih svetov nemudoma odzvala na uradno sporočilo, z dne
15. 3. 2010 – o nepreklicnem odstopu člana nadzornega sveta družbe Petrol Tomaža
Berločnika, s takojšnjim učinkom – ter na 5.
seji, dne 16. 3. 2010, sprejela odločitev, da
za novega člana nadzornega sveta družbe
Petrol (ponovno) predlaga nesporno strokovno avtoriteto – dr. Mirana Mejaka.
VZMD je omenjeni predlog 17. 3. 2010
poslal nadzornemu svetu družbe Petrol, ob
tem pa smo izrazili pričakovanje, da »bo
izvolitev novega nadzornika vključena na
dnevni red prihodnje 20. skupščine, predvidene v začetku maja,« ter upanje, da »mali
delničarji tokrat vendarle lahko računajo na
podporo obstoječega nadzornega sveta«.
Sicer se VZMD – čigar predstavniki se organizirano udeležujejo skupščin Petrola vse od
15. skupščine (10. 5. 2006) ter na njih zastopajo daleč največje število delničarjev (tudi
preko 1.670) – z veliko mero zaskrbljenosti
sprašujemo, kakšni pretresi, krize in osip
delničarjev se bodo morali še dogoditi, da
bo tudi z vidika pravic in interesov malih delničarjev Petrola prišlo do uveljavitve standardov in kulture upravljanja družb, kakršna
je samoumevna v urejenih ekonomijah, na
kar Slovenijo nenazadnje vse resneje opozarjajo tudi predstavniki OECD.
Glede na navedena dejstva smo v VZMD
z nelagodnim presenečenjem sprejeli odločitev nadzornega sveta Petrola, z dne 22. 3.
2010, ki je razviden iz sklica 20. skupščine,
objavljenega 2. 4. 2010. Predlagatelj – delničar VZMD namreč, ne vidi nikakršnega razloga, da nadzorni svet družbe, kljub deležu,
ki ga mali delničarji vseskozi predstavljajo
v lastniški strukturi družbe, temu segmentu
delničarjev – ponovno – odreka pravico do
predstavnika v nadzornem svetu.
Skladno s temeljnimi načeli korporativnega upravljanja in načeli OECD je po mnenju
predlagatelja skrajni čas, da mali delničarji
tudi v tej družbi dočakajo izvolitev nadzornika, posebej ker po svojih kvalifikacijah in izkušnjah daleč presega izkušnje kandidatke,
ki jo je v izvolitev skupščini predlagal nadzorni svet, katerega člani so v pretežni meri
tudi člani Združenja nadzornikov Slovenija
(ZNS), kjer predlagana kandidatka zaseda
vodilno funkcijo Sekretarke, hkrati pa ne ona
ne omenjeno združenje po vedenju predlagatelja nista delničarja v družbi Petrol, da bi
kandidatka lahko bila predlagana oziroma
izvoljena kot »predstavnik delničarjev«.
Gradivo (nasprotni predlog delničarja,
življenjepis kandidata in izjava kandidata)
je delničarjem na vpogled v informacijski
pisarni na sedežu družbe Dunajska cesta
50, Ljubljana od dneva objave nasprotnega
predloga, in sicer vsak delovni dan od 10.
do 13. ure do dneva skupščine ter na spletni strani družbe www.petrol.si ter borznih
straneh SEOnet.
Petrol, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Aleksander Svetelšek
član uprave
Janez Živko
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Zavarovanja terjatev
SV 306/2010
Ob-2623/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV-306/2010 z dne 6. 4.
2010, je bila nepremičnina, stanovanje v prvem nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Streliška 6, v Ljubljani, v skupni izmeri
65,03 m2, ki stoji na parc. št. 241/1, vpisani
v vložku št. 86, k.o. Poljansko predmestje,
Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki je v lasti
zastavitelja Kranjc Janeza, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 466 – 2634/91 z dne 19. 11. 1994, sklenjene s prodajalko Občino Ljubljana Center,
Ljubljana, zastavljena v korist kreditodajalke
Gorenjska banka d.d., Bleiweisova cesta 1,
4000 Kranj, matična številka: 5103061000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
230.000,00 EUR, s pripadki in datumom
zapadlosti dne 31. 1. 2031.
SV 245/10
Ob-2628/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št.: SV 245/10 z dne 8. 4.
2010, je bila:
– nepremičnina, poslovni prostor z ident.
št. 657-1431-28, v 7. etaži (mansarda oziroma 5. nadstropje), v skupni izmeri 281,05 m2,
kar se nahaja v poslovni stavbi št. 1431, na
naslovu Partizanska cesta 30, 2000 Maribor,
stoječe na parc. št. 1151, k.o. Maribor-Grad,
kot glavna nepremičnina, katero je zastavitelj Veritas d.d. pridobil do celote, na podlagi
pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z dne 3. 8. 2009 z ustreznim
ZK dovolilom z dne 8. 4. 2010, sklenjene
med VG Storitve d.o.o., kot prodajalcem, in
ABC Posvet d.o.o., kot kupcem, in prodajne
pogodbe z dne 30. 6. 2006 z ustreznim ZK
dovolilom z dne 8. 4. 2010, sklenjene med
Veritas B.H. d.o.o., kot prodajalcem, in Veritas d.d., kot kupcem, in
– nepremičnina, poslovni prostor z ident.
št. 657-1439-10, poslovni prostor št. 10,
v pritličju, I. nadstropju in kleti (etaža 2, 1, 3),
nestanovanjska raba, v izmeri 382,35 m2,
v stavbi na naslovu Partizanska cesta 26,
2000 Maribor, stoječi na parc. št. 1150/1,
k.o. Maribor-Grad, kot stranska nepremičnina, katero je zastavitelj družba ABC Posvet
d.o.o. pridobil do celote, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 8. 9. 2003, sklenjene med
Bergant Pogorevc Marinko, kot prodajalko,
in Veritas d.d., kot kupcem, prodajne pogodbe z dne 30. 6. 2006, sklenjene med
Veritas d.d., kot prodajalcem, in Veritas B.H.
d.o.o., kot kupcem, aneksa k prodajni pogodbi z dne 8. 9. 2003 in k prodajni pogodbi
z dne 30. 6. 2006, sklenjenega med Bergant
Pogorevc Marinko, kot prodajalko, Veritas
d.d., kot kupcem 1, in Veritas B.H., d.o.o.,
kot kupcem 2, ter ustreznih ZK dovolil z dne
8. 4. 2010;
zastavljena v korist banke – upnice:
Hypo Alpe-Adria-Bank International AG,
s sedežem na naslovu Alpen-Adria-Platz 1,
9020 Klagenfurt, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1319175000, za zavarovanje neposredno izvršljive upničine denarne terjatve do kreditojemalca (dolžnika) in
zastavitelja družbo ABC Posvet, d.o.o. in

poroka in plačnika I družbo Bergmann AG,
Luksemburg in poroka in plačnika II Verdnik
Damijana, v višini 1.000.000,00 EUR s pripadki in obrestno mero, ki je spremenljiva
in enaka 3-mesečni EURIBOR s pribitkom
marže v višini 4,20% letno – skupaj trenutno
4,875% letno dekurzivno, variabilno, z morebitnimi zamudnimi obrestmi, oblikovanimi
v skladu kreditno pogodbo; z vsemi pripadki
in morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve; z vračilom glavnice kredita v četrtletnih pavšalnih
obrokih, v trenutni višini po 15.000,00 EUR,
pri čemer zapade prvi obrok v plačilo dne
30. 6. 2010, naslednji obroki pa 30.09. in
31. 12. 2010, če se spremeni položaj na trgu
oziroma Euribor, se pavšalni obrok ustrezno prilagodi, pavšalni obrok se lahko pri
zgornjem scenariju vsakokrat prilagodi dva
valutna dneva pred roki zapadlosti (30. 6.
2010, 30. 9. 2010 in 31. 12. 2010), preostali
znesek zapade v plačilo v obliki končnega
obroka z dne 30. 4. 2011 – oziroma prej, kolikor se izpolnijo pogoji iz točke VI. pogodbe
o kreditnem poslu s tujino.
SV 819/10
Ob-2634/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška
iz Ljubljane, opr. št. SV-819/10, DK-70/10
z dne 8. 4. 2010, je bila nepremičnina, trisobno stanovanje, št. 5, v drugem nadstropju, v izmeri 109,01 m2, v večstanovanjski
stavbi, na naslovu Prešernova 4, v Ljub
ljani, ki stoji na parc. št. 284. S, vpisani pri
vl. št. 70, k.o. Gradišče I, ki je na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 25. 11. 2003
z zk dovolilom z dne 22. 12. 2003, sklenjene
med Musić Nikolo, roj. 3. 4. 1970, in Musić
Urško, roj. 2. 2. 1971, kot kupcema, ter Klement Štefanom, roj. 4. 11. 1942, in Klement
Romano, roj. 23. 2. 1949, oba stan. Golouhova 17, Ljubljana, kot prodajalcema, last
Musić Nikole roj. 3. 4. 1970, in Musić Urške,
roj. 2. 2. 1971, oba stanujoča Prešernova
c. 4, Ljubljana, vsakega do 1/2, zastavljena
v korist upnika Zveze Bank r.z.o.j., Paulitschgasse 5–7, Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 150.000,00 €,
s pogodbeno obrestno mero 3,698% p.a.,
vezano na šestmesečni Euribor s fiksnim
pribitkom 2,75% točk, z zapadlostjo zadnjega obroka dne 31. 3. 2011 ter z možnostjo
predčasne zapadlosti v primerih, določenih
v hipotekarni kreditni pogodbi, napram dolžnikoma Musić Nikoli in Musić Urški, oba
stan. Prešernova cesta 4, Ljubljana.
SV 272/2010
Ob-2696/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Katje Fink iz Celja,
opr. št. SV 272/2010 z dne 12. 4. 2010, je
bilo enosobno stanovanje, št. 10, s kletjo
št. 10, v skupni izmeri 34,23 m2, ki se nahaja
v II. nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Gosposka ulica 3, v Celju, označene
z ident. št. 1372, v k.o. Celje, šifra 1077 in
stoječe na parc. št. 2371/1, k.o. Celje, last
Čretnik Matije do celote na podlagi prodajne
pogodbe z dne 15. 11. 2004, med kupcem
Čretnik Matijem ter prodajalcem Planinšek
Bojanom, zastavljeno v korist upnice Banke

Celje d.d., Vodnikova ulica 2, 3000 Celje,
matična številka 5026121000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 20.000,00 EUR,
s pripadki, ki zapade v plačilo 30. 4. 2020.
SV 305/10
Ob-2699/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič iz
Kranja, opr. št. SV 305/10 z dne 12. 4. 2010,
sta nepremičnini, stanovanje št. 103 v neto
tlorisni površini 54,90 m2, v 4. etaži stanovanjske stavbe, z naslovom Koroška cesta
7, Tržič, s številko stavbe 465, v k.o. Tržič
(2143-465), stoječe na parc. št. 308, k.o.
Tržič, Okrajnega sodišča v Kranju, z ident.
št. dela stavbe 2143-465-21, v lasti Safeta
Džaferovića, Šolska ulica 1, Tržič, na podlagi prodajne pogodbe z dne 1. 4. 2010, sklenjene s prodajalcem Fehimom Kapidžićem,
Koroška cesta 7, Tržič, ter mansardno stanovanje, v izmeri 18,20 m2, ki se nahaja
v stanovanjski stavbi, z naslovom Šolska
ulica 1, Tržič, stoječi na parc. št. 84, k.o. Tržič, Okrajnega sodišča v Kranju, s številko
stavbe 589, v k.o. Tržič (2143-589), v solasti
Safeta in Hasede Džaferović, obeh Šolska
ulica 1, Tržič, vsakega do ½, na podlagi
pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja št.
ST 10/2004 z dne 25. 3. 2004, sklenjene
s prodajalcem Bombažno predilnico in tkalnico Tržič, d.d., Predilniška cesta 16, Tržič,
zastavljeni v korist upnice Banke Sparkasse
d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, MŠ:
2211254000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 80.000,00 EUR, s spremenljivo
letno pogodbeno obrestno mero 3-mesečni Euribor + 2,500%, z zapadlostjo zadnje
anuitete 1. 5. 2030, z možnostjo odpoklica zavarovane terjatve s strani upnice ter
z ostalimi pp.
SV 617/2010
Ob-2707/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opravilna številka SV 617/2010
z dne 12. 4. 2010, je stanovanje št. 18 z balkonom in pripadajočo kletno shrambo, z začasno ident. št. dela stavbe 678-169-218.E,
v izmeri 70 m2, v 3. nadstropju stanovanjske
stavbe, na naslovu Kardeljeva c. 76 v Mariboru, ki stoji na parc. št. 431, k.o. Spodnje
Radvanje, last Haložan Marije, stanujoče
2277 Središče ob Dravi, Obrež 46, na temelju prodajne pogodbe z dne 29. 3. 2010,
zastavljeno v korist UniCredit Banke Slovenija d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 61.600,00 EUR s pp.
SV 616/2010
Ob-2708/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opravilna številka SV 616/2010
z dne 12. 4. 2010, je stanovanje številka 20,
v V. nadstropju, v izmeri 73,26 m2, v večstanovanjski stavbi v Mariboru, Cesta proletarskih brigad 81, parc. št. 929/8, vl. št. 1841,
k.o. Sp. Radvanje, last zastaviteljev Džankić
Gordane in Džankić Daria, vsakega do ½
od celote, na temelju ugotovitvene pogodbe
z dne 23. 2. 2010, zastavljeno v korist Nove
KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 43.000,00 EUR s pripadki
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SV 192/10
Ob-2709/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana iz Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr. št.
SV 192/10 z dne 2. 4. 2010, je bilo stanovanje št. 8, z neto tlorisno površino, v izmeri 35,90 m2, uporabno, v izmeri 30,10 m2,
v četrti etaži oziroma drugem nadstropju
stanovanjske stavbe v Cerknem, stoječe na
parceli štev. 464/3, k.o. Cerkno, z naslovom Platiševa ulica 29, s pripadajočo kletjo,
v izmeri 5,80 m2, z identifikacijsko številko
2344-244-8, last Urške Jezeršek, stanujoče
Platiševa ulica 29, Cerkno, kupljeno z notarskim zapisom prodajne pogodbe notarja Andreja Rozmana iz Idrije, opr. št. SV 164/10
z dne 22. 3. 2010, zastavljeno v korist upnika – Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka 5860580,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
23.000,00 EUR s pripadki.
SV 320/10
Ob-2741/10
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opravilna številka
SV 320/10 z dne 13. 4. 2010, je bilo stanovanje številka 12, v skupni izmeri 57,86 m2,
kar predstavlja kuhinjo, v izmeri 11,25 m2,
dve sobi, v izmeri 12,75 m2 in 11,68 m2,
predsobo, v izmeri 9,36 m2, shrambo, v izmeri 1,17 m2, kopalnico, v izmeri 4,76 m2,
balkon, v izmeri 3,57 m2, ter drugi prostori,
v izmeri 3,06 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju v stavbi z identifikacijsko oznako 121.
ES, na naslovu Murska Sobota, Razlagova
ulica 18 in ki stoji na parceli številka 440
katastrska občina Murska Sobota in ki ga je
zastavna dolžnica Časar Marjana, Križevci
47, pridobila po kupoprodajni pogodbi z dne
2. 7. 2008, sklenjeni s prodajalko FISA nepremičnine d.o.o., Lendavska ulica 8, Murska Sobota, zastavljeno v korist upnice SKB
Banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000
Ljubljana, matična številka 5026237000, za
zavarovanje izvršljive denarne terjatve napram dolžniku Poredoš Leonu, Lipovci 261,
v višini 36.000,00 EUR s pripadki in za zavarovanje izvršljive denarne terjatve napram
dolžnici Časar Marjani, Križevci 47, v višini
28.000,00 EUR s pripadki, pri čemer je ta
zastavna pravica ustanovljena kot druga po
vrstnem redu.
SV 218/2010
Ob-2742/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 218/2010 z dne 14. 4.
2010, je bila zastavljena nepremičnina,
z ident. št. 2175-2175-2, del stavbe s številko 2.E – stanovanje Cesta železarjev 26,
4270 Jesenice, stoječa na parc. št. 1368/5,
k.o. Jesenice, last zastaviteljev Dražana
Topića in Mekside Topić – vsakega od njiju do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 11. 12. 2000, vse v korist osebe
z imenom: Raiffeisenbank Eberndorf registrierte Genossenschaft mit beschränkter
Haftung, matična številka: 1870653, s sedežem Bahnstrasse 22, A-9141 Eberndorf,
Avstrija, v zavarovanje denarne terjatve
132.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 445/2007

Os-2076/10
Popravek
V objavi rubežnega zapisnika (Uradni list RS, št. 29/08, z dne 21. 3. 2008,
Os-2644/08) se zamenja nepravilna označba »In 241/2007« s pravilno označbo
»In 445/2007« ter se v besedilu nepravilna
označba opr. št. »In 241/2007« zamenja
s pravilno označbo opr. št. »In 445/2007«.
Okrajno sodišče Kranj
dne 4. 3. 2010

In 156/2008
Os-2363/10
Izvršitelj Vito Krevsel z Jesenic je v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v Radovljici, opr. št. In 156/08 upnika Petrol, Slovenska energetska družba d.d. Ljubljana,
Dunajska 50, Ljubljana, proti dolžniku Mulič Janku, Trg svobode 8, Bohinjska Bistrica, zaradi izterjave 1.497,51 EUR s pp, in
v pristopni izvršilni zadevi In 157/08 tega
upnika proti istemu dolžniku, zaradi izterjave
1.733,48 EUR s pp, dne 20. 3. 2009 opravil
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer – dvosobnega stanovanja, v izmeri 60,94 m2, v prvem nadstropju,
stanovanjske hiše v Bohinjski Bistrici, Trg
svobode 8, stoječi na parc. št. 260/4, vpisani
pri vl. št. 1133 (prej vl. št. 619), k.o. Bohinjska Bistrica, do 1/3 solastnega deleža.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 18. 3. 2010
VL 122083/09
Os-2441/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 122083/2009
z dne 4. 9. 2009, je bil dne 13. 1. 2010 opravljen v korist upnika Skupnost lastnikov, Župančičeva 5, Rogaška Slatina rubež nepremičnine – stanovanja v večstanovanjskem
bloku, večstanovanjski stavbi, na naslovu
Župančičeva 5, Rogaška Slatina. Stavba
stoji na parc. št. 478/I, k.o. Rogaška Slatina
in ima kot del stavbe oznako št. 5, nahaja
se v I. nadstropju in ni vpisano v zemljiško
knjigo, obsega pa 34,72 m2, last dolžnika
Franca Klopčiča, Šuštarjeva kolonija 27/a,
Trbovlje.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 11. 3. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 881/2010
Os-2202/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagatelja Edvarda Presečnika, Slamnikarska ulica 6, Mengeš, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pogodbe št. 340/80 z dne 7. 11. 1980,
sklenjene med SGP Graditelj p.o. Kamnik,
Maistrova 7, kot prodajalcem in Kolnar Al-

fredom ter Kolnar Ano, oba Gorazdova ulica
13, Ljubljana, kot kupcema, kupoprodajne
pogodbe z dne 4. 4. 1984, sklenjene med
Kolnar Alfredom ter Kolnar Ano, oba Gorazdova ulica 13, Ljubljana, kot prodajalcema
in Antonom Šubelj, Slamnikarska 21b, Mengeš, kot kupcem, in kupoprodajne pogodbe
z dne 11. 3. 1999, sklenjene med Darjo Logar, Mengeška 66, Trzin, kot prodajalko, in
predlagateljem kot kupcem.
Predmet pogodbe, katerih izvirniki so se
izgubili, je bilo dvosobno stanovanje z oznako 2b/PT v stanovanjskem bloku M2 Zavrti
Mengeš, sedaj vpisan v zemljiško knjigo kot
nepremičnina št. 4.E, v vložku 3408/5, k.o.
Mengeš.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi
listine, katero vzpostavitev se zahteva, in
sicer kupoprodajne pogodbe z dne 11. 3.
1999, sklenjene med Darjo Logar, Mengeška 66, Trzin, kot prodajalko in predlagateljem kot kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 3. 2010
Dn 540/2009
Os-2251/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagatelja Andreja Grilja, Kamnik,
Vrhpolje pri Kamniku 254, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – aneksa k pogodbi o prodaji in nakupu
stanovanja z dne 7. 4. 1972, sklenjenega
dne 13. 10. 1972, med prodajalcem GIP
Beton Zagorje ob Savi in kupcem Stanetom
Griljem, Borovnica 185, Borovnica.
Predmet aneksa, katerega izvirnik se je
izgubil, je bila garaža št. 4, v stanovanjskem bloku z označbo B II Domžale, sedaj
vpisana v zemljiški knjigi kot nepremičnina
št. 21.E, v vložku 5542/22, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi
prodajne pogodbe SV 197/95 z dne 4. 12.
1995, sklenjene med prodajalcema Novak
Frančiško in Novak Feliks, oba Ulica Simona Jenka 10, Domžale in predlagateljem
kot kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 3. 2010
Dn 7643/2009
Os-2040/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici svetnici Bojani Štrukelj Petovič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja postopka Viljema Kozloviča, Marezige 19/a,
ki ga zastopa odvetnik Igor Kocjančič iz Kopra, zoper nasprotne udeležence postop-

ka: 1. Marija Poberaj, Prisojna pot 2, Izola,
2. Angela Krizmanič, Janežičeva 23, Ljub
ljana, 3. Emica Sosič, Semedela 76, Koper,
4. Marjan Kozlovič, Bužarji 1, Pobegi, in
5. Vlado Kozlovič, Bužarji 1, Pobegi, zaradi
predloga za dopolnitev zemljiške knjige, dne
26. 2. 2010 sklenilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za nepremičnino s parc. št. 1337/52,
k.o. Topolovec, gozd, v izmeri 7360 m2, pri
kateri je z verjetnostjo izkazana lastninska
pravica Viljema Kozloviča, Marezige 19/a,
EMŠO 1712945500135, do celote.
Imetnike lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se poziva, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku
postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 2. 2010
Dn 24784/2007
Os-1961/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je, po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Aleša
Zupančič, Savlje 18, Ljubljana, ki ga zastopa notar Jože Sikošek iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah
parc.št. 1043/1 in 1043/3, k.o. Ježica, dne
7. 1. 2010, pod opr. št. Dn 24784/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– dodatka k darilni pogodbi z dne 16. 4.
1970, sklenjen dne 15. 6. 1982 med Pipan
Marijo, Savlje 22 in Zupančič Karlom, Za
gasilskim domom, za ½ parc. št. 1043/3,
k.o. Ježica,
– kupne pogodbe z dne 11. 6. 1975, sklenjene med Pipan Marijo, Savlje 22, Ljub
ljana in Zupančič Alešem, Za gasilnim domom 11, Ljubljana, za del parc. št. 1043/1,
k.o. Savlje,
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 6.
1982, sklenjene med Pipan Marijo, Savlje
22 in Zupančič Alešem, Hubadova 39, Ljub
ljana, za parcelo št. 1043/1, k.o. Savlje.
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 1. 2. 2010
Dn 29677/2006
Os-2033/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je, po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Djurovič Dušana, Frankopanska ul. 14,
Ljubljana, ki ga zastopa Otium, d.o.o., Ljub
ljana, Lili Novy 43, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 2270/9
– stanovanje št. 10, Frankopanska 14, Ljub
ljana, z ident. št. 1740-1618-009, k.o. Spodnja Šiška, dne 21. 1. 2010, pod opr. št.
Dn 29677/2006, izdalo sklep o začetku po-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
stopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 22/91-SLO z dne
18. 11. 1991, sklenjene med Slovenijavino, Frankopanska 11, Ljubljana in Djurovič
Dušanom, Frankopanska 14, Ljubljana, za
stanovanje št. 10 v IV. nadstropju v Ljubljani,
Frankopanska 14.
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 24820/2007
Os-2035/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je, po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Gričar Mojce, Mucherjeva ulica 8, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 1984/15 – stanovanje
št. 15 v 4. etaži z ident. št. 1734-1521-015
in nestanovanjska raba v 1. etaži z ident.
št. 1734-1521-108, v stanovanjski stavbi
v Ljubljani, Mucherjeva ulica 8, k.o. Ježica,
dne 6. 1. 2010, pod opr. št. Dn 24820/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji in nakupu stanovanj št. L-2138 BV/GA
z dne 31. 5. 1974, sklenjene med SGP Stavbenik Koper, TOZD Gradbena operativa
Ljubljana in Stanonik Viko, Praznikova ulica
6, Ljubljana, za stanovanje št. 15 v soseski
BS-7 v k.o. Stožice.
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 1. 2. 2010
Dn 26747/2008
Os-2036/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Kokalj Leopoldine, Majaronova ulica 2,
Ljubljana, ki jo zastopa SPL d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana in Kokalj Mihaela,
Rjava cesta 22, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 2854/78 – stanovanje št. 63 v 5. nadstropju, z drvarnico št. 63 v kleti in s shrambo, št. 63 v kleti, Majaronova 2, Ljubljana,
k.o. Bežigrad, dne 5. 1. 2009, pod opr. št.
Dn 26747/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Občino Ljubljana Center in Časopisnim podjetjem Pavliha,
– kupoprodajne in posojilne pogodbe
z dne 31. 12. 1965, sklenjene med Časopisnim podjetjem Pavliha in Udovč Tonetom,
Majaronova 2, Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe z dne 1. 2.
1973, sklenjene med Udovč Tonetom, Tacem 88b ter Kokalj Marijanom in Kokalj Leopoldino, oba Majaronova 2, Ljubljana, za
stanovanje v 4. nadstropju v Ljubljani, Majaronova 2.

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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2010
Dn 25136/2007
Os-2038/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Cvetke Zalokar, Srebrničeva 36, Ljubljana,
ki jo zastopa odvetnik Jože Hribernik iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin,
pri nepremičnini vpisani v vložek št. 3093
– parc. št. 905/12 in 905/66, k.o. Trnovsko
predmestje, dne 6. 3. 2009, pod opr. št.
Dn 25136/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 26. 10. 1995
sklenjene med Olgo Štimpfel, Ljubljana, Polanškova 24, Anico Perćić, Veliki Lipoglav,
Šmarje Sap in Marjanom Jančarjem, Studenec pri Krtini 14, Dob pri Domžalah kot
prodajalci ter Cvetko Zalokar, Kogejeva 6,
Ljubljana in Miroslavom Ovnom, Viška 67,
Ljubljana kot kupcema za parc. št. 905/12,
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 2. 2010
Dn 12416/2006
Os-2110/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Stevanović Aleksandra, Brodarjev trg 5, Ljub
ljana, ki ga zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, stanovanje št. 27,
na naslovu Brodarjev trg 5, Ljubljana, ident.
št. 27.E, v podvl. št. 1480/27, k.o. Moste,
dne 11. 2. 2010, pod opr. št. Dn 12416/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. MS 4/5 491/81
z dne 2. 6. 1981, sklenjene med Staninvest, Ljubljana, TOZD Inženiring (kot prodajalcem) in Režek Ano, Zakotnikova 7,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 27.E, v podvl.
št. 1480/27, k.o. Moste,
– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Krevelj Ano, Trg oktobrske revolucije 5, Ljubljana (kot prodajalko)
ter Zupančič Branislava in Mile, oba Hladilniška pot 5/a, Ljubljana (kot kupcema), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 27.E,
v podvl. št. 1480/27, 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 po-
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goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 3. 2010
Dn 7459/2008
Os-2111/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Josipine Jakšič, Ulica Polonce Čude
2, Ljubljana, ki v imenu dedičev zastopa
Čop Matilda, Rudnik 9, Kočevje, njo pa SPL
d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje in pomožni prostor v kleti, na
naslovu Ulica Polonce Čude 2, Ljubljana,
ident. št. 19.E in 20.E, vpisano v podvl.
št. 1313/10, k.o. Štepanja vas, dne 11. 2.
2010, pod opr. št. Dn 7459/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 13. 7. 1992, sklenjene med
Skupnostjo pokojninskega in invalidskega
zavarovanja Slovenije (kot prodajalcem) in
Jakšič Josipino, Polonce Čude 2, Ljubljana
(kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 19.E in 20.E, vpisano v podvl.
št. 1313/10, k.o. Štepanja vas.
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 5. 3. 2010
Dn 8385/2009
Os-2112/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Meglič Andreja, Cesta 24. junija 42, Ljub
ljana, ki ga zastopa Interes nepremičnine
d.o.o., Šmartinska c. 130, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnine, ident. št. 12.E, 13.E in 14.E, v podvl.
št. 2375/9, k.o. Črnuče, dne 4. 2. 2010, pod
opr. št. Dn 8385/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 11/91
z dne 14. 11. 1991, sklenjene med DP Energoinvest Tovarna Transformatorjev Ljubljana
(kot prodajalcem) in Meglič Rudolfom, Cesta
24. junija, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnine, ki imajo sedaj ident. št. 12.E, 13.E
in 14.E, v podvl. št. 2375/9, k.o. Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 3. 2010
Dn 22823/2006
Os-2113/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Zalar Maje, Nanoška ulica 17, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje in klet na Nanoški ulici
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17 v Ljubljani, ident. št. 31.E in 32.E, v podvl. št. 4004/16, k.o. Vič, dne 3. 2. 2010, pod
opr. št. Dn 22823/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe št. 115/69 z dne 2. 4. 1969,
sklenjene med SGP Grosuplje (kot prodajalcem) in Zalar Srečkom, Linhartova 94,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 31.E in 32.E, v podvl.
št. 4004/16, 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 5. 3. 2010
Dn 31832/2004
Os-2114/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Michela Van Muldersa, Gregorčičeva 5,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Carmen Dobnik iz Ljubljane, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe
lastninske pravice za nepremičnino, na
naslovu Gregorčičeva 5, Ljubljana, z ident.
št. 1721-00344-3 in 1721-00344-4, stoječo
na parc. št. 26/17, k.o. Gradišče I, dne 14. 1.
2010, pod opr. št. Dn 31832/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– menjalne pogodbe št. 465-71/87 z dne
4. 2. 1988, sklenjene med Občino Ljubljan
Center (kot prvo pogodbenico) in DO Histor, Gregorčičeva 7/I, Ljubljana (kot prvo
pogodbenikom), za nepremičnino, na naslovu Gregorčičeva 5, Ljubljana, z ident.
št. 1721-00344-3 in 1721-00344-4, stoječo
na parc. št. 26/17, k.o. Gradišče I,
– prodajne pogodbe z dne 21. 6. 2002,
sklenjene med Histor d.o.o., Gregorčičeva
7, Ljubljana (kot prodajalcem) in Černe Evo,
Mestni trg 9, Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnino, na naslovu Gregorčičeva
5, Ljubljana, z ident. št. 1721-00344-3 in
1721-00344-4, stoječo na parc. št. 26/17,
k.o. Gradišče I,
– notarskega zapisa sporazuma o delitvi
skupnega premoženja SV 2144/04 z dne
12. 11. 2004, za nepremičnino, na naslovu Gregorčičeva 5, Ljubljana, z ident.
št. 1721-00344-3 in 1721-00344-4, stoječo
na parc. št. 26/17, k.o. Gradišče I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
5. 3. 2010
Dn 26084/2004
Os-2250/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ilić
Koste, Ulica Metoda Mikuža 20, Ljubljana,
ki ga zastopa SPL d.d., Frankopanska
ulica 18a, Ljubljana, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, za nepremičnino, stanovanje
v etaži 2,1, na naslovu Ul. Metoda Mikuža

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
20, Ljubljana, z ident. št. 1.E, vpisano v podvl. št. 4089/45, k.o. Bežigrad, dne 28. 1.
2010, pod opr. št. Dn 26084/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske pogodbe št. 37/83 z dne 11. 11. 1983, sklenjene med Zavodom za izgradnjo Ljubljane,
TOZD Inženiring (kot investitorjem) ter Škafar Jožetom, Glinškova ploščad 8, Ljubljana,
in Sterle Štefko, Štefanova 22, Ljubljana
(kot soinvestitorjema), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 1.E, vpisano v podvl.
št. 4089/45, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2010
Dn 3952/09
Os-2475/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zlatka Horvata, stanujočega Meljski hrib 36,
Maribor, ki ga zastopa Idila nepremičnine,
Damijan Kokol s.p., Partizanska cesta 24,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 2299/71,
k.o. Tabor, pod opr. št. Dn 3952/09, dne
4. 3. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 9040-626-93 z dne 6. 7. 1993, sklenjene
na osnovi določil Stanovanjskega zakona
– SZ med prodajalcem Tovarno vozil in toplotne tehnike Maribor d.o.o., Leningrajska
cesta 27, Maribor, ki ga je zastopal direktor
Zvezdodrag Žlebnik in kupcema Marjanom
Holcem in Kristino Holc, stanujočima Ferkova ulica 18, Maribor, s katero je prodajalec
kupcema prodal stanovanje št. 70, v VIII.
nadstropju v stanovanjski hiši Ferkova ulica
18, Maribor, ležeče na parc. št. 2799/4, k.o.
Tabor in na njem dovolil vknjižbo etažne
lastninske pravice v korist kupcev, vsakega
do 1/2 celote.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 3. 2010
Dn 16176/08
Os-2476/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marije Novak, stanujoče Cesta XIV. divizije
1, Maribor, ki jo zastopa Flatmary, Marija
Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja 5, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 3499/40, k.o.
Pobrežje, pod opr. št. Dn 16176/2008, dne
5. 3. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 540/93 z dne 14. 7. 1993, sklenjene na
podlagi določil Stanovanjskega zakona –
SZ med prodajalko MTT – Tovarno tkanin
Melje d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 19, ki

ga je zastopal direktor podjetja Slobodan
Šujica in kupcema Jožetom Rokavcem,
EMŠO: 2303927500116 in Terezijo Rokavec, EMŠO: 0310920505294, stanujočima
Cesta XIV. divizije 1, Maribor, s katero je
prodajalka kupcema prodala stanovanje
št. 32, v III. nadstropju v večstanovanjski
hiši v Mariboru, Cesta XIV. divizije 1, stoječe na parc. št. 1084/5, pripisani vl. št. 2058,
k.o. Pobrežje, in na tem dovolila vknjižbo
etažne lastninske pravice na ime kupcev,
vsakega do 1/2 celote.
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.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 3. 2010
Dn 917/2010
Os-2474/10
Okrajno sodišče v Novem mestu, je po
okrožni sodnici Marjetici Žibert, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Petra Cesarja, Goriška vas 16, 8216 Mirna Peč, uvedlo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, potrebnih za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini 9.E, stanovanje št. 9,
v 1. nadstropju in klet, Novo mesto, Smrečnikova ulica 32, vpisani v vl. št. 1808/9, k.o.
1486 Kandija, ki ima identifikacijsko številko:
1483-00960-009.
Listini, katerih vzpostavitev se zahteva,
sta:
– kupoprodajna pogodba z dne 19. 11.
1991, sklenjena med Elektro Ljubljana, p.o.;
javno podjetje za distribucijo električne energije, Ljubljana, Titova 38 in Rudijem Avbarjem, Kristanova 32, Novo mesto,
– kupoprodajna pogodba z dne 23. 12.
1991, sklenjena med Rudijem Avbarjem,
Kristanova 32, Novo mesto in Petrom Cesarjem, roj. 1952, Goriška vas 16, Mirna
Peč.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini 9.E, vpisani v v. št. 1808/9, k.o. Kandija,
se na podlagi teh dveh listin in prodajne
pogodbe z dne 19. 5. 2005, zahteva v korist
Petra Cesarja, roj. 1974, Goriška vas 16,
8216 Mirna Peč, do celote.
S tem oklicem se poziva vse imetnike
pravic, da v roku enega meseca od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo pridobitve
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 29. 3. 2010
Dn 4574/2007
Os-2115/10
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Ferda Šumah, Zgornji kraj 8, Prevalje, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe
lastninske pravice, pri nepremičnini, ident.
št. 9.E (884-1250-009), vpisani v zk podvložku 1313/9, k.o. Farna vas, izdalo sklep
Dn 4574/2007, z dne 15. 2. 2010, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, št. 120b/91,
z dne 21. 10. 1993, sklenjene na osnovi
določil Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS,
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št. 18/91) med prodajalcem Skupščino Občine Ravne na Koroškem in kupcema Ferdom
in Marijo Šumah, Zgornji kraj 8, Prevalje.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Ferda Šumah, Zgornji kraj 8,
Prevalje, do 1/2 in Marije Šumah, Zgornji
kraj 8, Prevalje, do 1/2.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 8. 3. 2010
Dn 5056/2006
Os-2116/10
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti dne 6. 12. 2006, na
predlog Slavka Landekerja, Maistrova 1, Slovenj Gradec, zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini ident. št. 850-1213-020,
vpisani v zemljiškoknjižnem podvložku
1464/21, k.o. Slovenj Gradec – dvosobno
stanovanje »13s« v III. nadstropju, stopnišče sever, Maistrova ulica 1, 2380 Slovenj
Gradec, izdalo sklep Dn 5056/2006 z dne
22. 2. 2010, s katerim je začelo postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 40/93 z dne 8. 9. 1993, sklenjene po Stanovanjskem zakonu (Ur. l. RS, št. 18/91 in
spremembe; SZ) med prodajalcem FECRO
Tovarna opreme p.o. v stečaju, in kupcema
Slavkom Landekerjem in Elizabeto Landeker za prodajo dvosobnega stanovanja 13s,
v izmeri 60,27 m2, v stanovanjskem bloku
Maistrova 1, Slovenj Gradec, za kupnino
818.819,00 SIT.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Slavka Landekerja in Elizabete Landeker, oba stanujoča Maistrova 1,
Slovenj Gradec, vsakega do 1/2.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka ali Elizabete
Landeker.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 9. 3. 2010
Dn 3716/2007
Os-2132/10
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti dne 12. 9. 2007, na predlog Tonje Ramšak, Trg 3b, Prevalje, zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini ident.
št. 884-2476-17, vpisani v zemljiškoknjižnem
podvložku 1342/17, k.o. Farna vas – stanovanje št. 17, v peti etaži, Trg 3/b, 2391 Prevalje, izdalo sklep Dn 3716/2007 z dne 22. 2.
2010, s katerim je začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 6/91 z dne
18. 11. 1991, sklenjene po Stanovanjskem
zakonu (Ur. l. RS, št. 18/91 in spremembe;
SZ) med prodajalcema Športnim društvom
»Fužinar« Ravne na Koroškem in Skupščino
Občine Ravne na Koroškem ter kupovalko
Lidijo Valtl, za prodajo stanovanja v stano-

vanjski hiši Trg 3b, Prevalje, št. 17, nadstropje III., v izmeri 71,77 m2, ležečega na parc.
št. 260/9, k.o. Farna vas.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Tonje Ramšak, Trg 3b, Prevalje, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 9. 3. 2010
Dn 2840/2007
Os-2133/10
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Nevenke Kozelj, Sejmiška 4, Slovenj Gradec, ki
jo zastopa odvetnik Tone Kozelj, Glavni
trg 39, Slovenj Gradec, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini ident.
št. 3.E (850-411-003), vpisani v zk. podvl.
št. 1648/3, k.o. Slovenj Gradec, izdalo sklep
Dn 2840/2007, z dne 17. 2. 2010, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, št. 466-94/92, z dne 26. 5. 1992, sklenjene po določbah Stanovanjskega zakona
(Ur. l. RS, št. 18/91) med prodajalcem Občino Slovenj Gradec in kupovalko Margareto
Kaiser, Sejmiška 4, Slovenj Gradec,
– kupoprodajne pogodbe, z dne 25. 7.
1992, sklenjene med prodajalko Margareto
Kaiser, Sejmiška ulica 4, Slovenj Gradec in
kupcem Tonetom Kozelj, Sejmiška ulica 4,
Slovenj Gradec.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Nevenke Kozelj, Sejmiška 4,
Slovenj Gradec, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljica tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 10. 3. 2010
Dn 3624/2007
Os-2134/10
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti dne 6. 9. 2007, na predlog Bogdana Pupavca, Trg 3a, Prevalje, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in
vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini
ident. št. 884-3084-6, vpisani v zemljiško
knjižnem podvložku 1341/6, k.o. Farna vas
– stanovanje št. 6, v drugi etaži, Trg 3/a,
2391 Prevalje, izdalo sklep Dn 3624/2007
z dne 18. 2. 2010, s katerim je začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 109b/91 z dne 16. 9. 1993, sklenjene po
Stanovanjskem zakonu (Ur. l. RS, št. 18/91 in
spremembe; SZ) med prodajalcem Skupščina Občine Ravne na Koroškem in kupcema
Bogdanom Pupavcem in Sašo Pupavac za
prodajo stanovanja, na naslovu trg 3a, Prevalje, št. 6, nadstropje P, v izmeri 54,48 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist pre-
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dlagatelja in Saše Pupavac, oba stanujoča
Trg 3/a, Prevalje, vsakega do 1/2.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka ali Saše Pupavac.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 10. 3. 2010
Dn 1907/2009

Os-2656/10
Popravek
V objavi zemljiškoknjižne zadeve
Dn 1907/2009, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 27/10, dne 2. 4. 2010,
pod Ob-1764/10, se v točki »4. pri podvložku št. 1946/4, pri št. dela stavbe 1389-9,
vknjižba lastninske pravice v korist osebe:«
črta besedilo »ter pri nepremičninah parc.
št. 911/14 in 911/17, k.o. Želeče, vknjižba lastninske pravice v korist oseb: Planinc Antonije, Cesta Gorenjskega odreda
2, 4260 Bled, EMŠO: 1201957501167, do
celote (1/1),«.
Uredništvo
Dn 1113/2010
Os-2633/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici svetnici mag. Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
postopka Aleksandra Stepanović, Istrska
cesta 29, Koper, o predlogu za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, dne 31. 3. 2010 sklenilo:
Začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 28. 2. 1992, sklenjene med prodajalko
Marijo Bembič, Istrska cesta 29, Koper, in
kupcem Aleksandrom Stepanovićem, Cesta
na Markovec 5, Koper, sedaj Istrska cesta
29, Koper, za nepremičnino, stanovanje v 1.
nadstropju hiše, stopnišču in kleti, na naslovu Istrska cesta 29, Koper, stoječi na parc.
št. 3622/1, k.o. Bertoki, ki je v etažnem načrtu označeno s št. 3622-E-6.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana z ident.
št. posameznega dela stavbe 2604-1952-3,
v podvložku št. 3730/4, k.o. Bertoki, z označbo 3.E, last Marije Bembič, Istrska cesta 29,
Koper, do celote.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi
sklepa o dovolitvi vzpostavitve zgoraj navedene listine v korist imetnika: Aleksandra
Stepanović, Istrska cesta 29, Koper, EMŠO
1701953501203, do celote.
Imetnike pravic na nepremičnini z ident.
št. posameznega dela stavbe 2604-1952-3,
v podvložku št. 3730/4, k.o. Bertoki, z označbo 3.E, last Marije Bembič, Istrska cesta 29,
Koper, do celote, se poziva, 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 v Kopru
dne 31. 3. 2010
Dn 31766/2005
Os-2621/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
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v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marja d.o.o., Zaloška cesta 149, Ljubljana,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
in vknjižbe lastninske pravice, za nepremičnino, stanovanje št. 15, v 2. nadstropju,
na naslovu Kvedrova 22, Ljubljana, z ident.
št. 215.E, vpisano v podvl. št. 346/75, k.o.
Nove Jarše, dne 28. 1. 2010, pod opr. št.
Dn 31766/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o nakupu stanovanja z dne 24. 7.
1967, sklenjene med GIP Gradis, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Bitenc Karlom, Trnovski
pristan 8, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 215.E, vpisano v podvl. št. 346/75, k.o. Nove Jarše.
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 1. 4. 2010
Dn 942/2010
Os-2631/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Pejić
Boška in Jadranke, oba Poljanski nasip 48,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnini ident. št. 14.E in 15.E, v podvl. št. 631/7, k.o. Poljansko predmestje, dne
16. 3. 2010, pod opr. št. Dn 942/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 642 z dne 27. 5. 1992, sklenjene
med Republiko Slovenijo (kot prodajalko)
in Petrovič Mitro, Poljanski nasip 48, Ljub
ljana (kot kupovalko), za nepremičnini ident.
št. 14.E in 15.E, v podvl. št. 631/7, k.o. Poljansko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2010
Dn 5863/2010
Os-2632/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Barbare Vogrič, Mucherjeva ulica 5, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino ident. št. 13.E, v podvl. št. 2035/13,
k.o. Ježica, dne 22. 3. 2010, pod opr. št.
Dn 5863/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 14. 9. 1979,
sklenjene med Djordjevič Esmo in Tadijo,
oba Mucherjeva 5, Ljubljana (kot prodajalcema) in Gomol Tadejo, Slovenčeva 133,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 13.E, v podvl.
št. 2035/13, k.o. Ježica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2010

navedene listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka in Draga Malinovića.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 4. 2010

Dn 16518/09
Os-2714/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga po
pooblastilu zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja 5, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini pripisani podvl. št. 1748/6, k.o. Spodnje
Radvanje, pod opr. št. Dn 16518/2009, dne
12. 3. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 1765/79
z dne 5. 9. 1979 sklenjene med prodajalcem
SGP Konstruktor n.slo.o., Maribor, Sernčeva ulica 8, ki ga je zastopal glavni direktor
Franc Šušteršič in kupcem Ferromoto Maribor, TOZD Trgovina Maribor, Partizanska
cesta 3-5, ki ga je zastopal direktor Ferdo
Hribernik, s katero je prodajalec kupcu prodal enosobno stanovanje št. 38 v I. nadstropju v stavbi Ulica Arnolda Tovornika 8,
Maribor, na parc. št. 1580/1, 1580/2, 1581/1,
1851/2, 1585/1 in 1585/3, k.o. Spodnje Radvanje in na njem dovolil vknjižbo pravice
uporabe v korist kupca;
– pogodbe o zamenjavi stanovanj
št. 01/4-HF-6239/89 z dne 11. 10. 1990,
sklenjene za stanovanje št. 38 v I. nadstropju stavbe Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 8, med Ferromoto Maribor kot lastnikom in Skupnostjo stanovanjske komisije
upravnih organov in služb Občine Maribor,
Maribor – Pesnica, Maribor – Ruše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave 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 Mariboru
dne 6. 4. 2010

Dn 3485/2010
Os-2716/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Boruta Rojca, stanujočega Bezjakova ulica 93,
Limbuš, ki ga zastopa notarka Ines Bukovič,
Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, parc.
št. 457/39, pripisani vl. št. 1017, k.o. Pekre, pod opr. št. Dn 3485/2010, dne 25. 3.
2010 izdalo sklep o začetku postopka za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe z dne 27. 12. 1993 sklenjene med darovalko dr. Alenko Lorger, roj.
17. 3. 1941, stanujočo Bezjakova ulica 93,
Pekre – Limbuš in obdarovancem Borutom
Rojcem, roj. 9. 10. 1963, stanujočim Bezjakova ulica 93, Pekre – Limbuš, s katero je
darovalka obdarovancu podarila nepremičnino, stanovanjsko hišo v Bezjakovi ulici 93,
Pekre – Limbuš, parc. št. 457/39 pripisano
vl. št. 1017, k.o. Pekre in na tem dovolila
vknjižbo lastninske pravice in pravico uporabe v korist obdarovanca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 4. 2010

Dn 13548/09
Os-2715/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Snježane Malinović, stanujoče Kardeljeva
cesta 77, Maribor, ki jo zastopa Dodoma
d.o.o., Partizanska cesta 13 a, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice v svojo korist do
½ celote in v korist Draga Malinovića, stanujočega Kardeljeva cesta 77, Maribor, do
½ celote, na nepremičnini pripisani podvl.
št. 1779/98, k.o. Spodnje Radvanje, pod
opr. št. Dn 13548/2009, dne 15. 3. 2010
izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, prodajne
pogodbe z dne 14. 9. 1984 sklenjene med
prodajalcem Gavrilom Kukićem, roj. 10. 12.
1950 in kupko Amalijo Meško, roj. 27. 10.
1915, stanujočo Jarnikova ulica 10, Maribor,
za dvoinpolsobno stanovanje št. 16 v IV.
nadstropju stanovanjske hiše „D“- v S 23,
Kardeljeva cesta 77 v Mariboru.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj

Dn 1656/10
Os-2717/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Srečka Pregla, stanujočega Selnica ob Muri 6 a,
Ceršak, ki ga po pooblastilu zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja
5, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice,
na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1017/9,
k.o. Šentilj v Slovenskih Goricah, pod opr.
št. Dn 1656/2010, dne 5. 3. 2010 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 2293-478-5/52-4-RB/KAL z dne
21. 12. 1977, sklenjene med prodajalcem
Gradbenim podjetjem Stavbar, Maribor,
z n.sol.o., Maribor, Industrijska ulica 13,
TOZD Visoke gradnje Maribor, z n.sol.o.,
Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal glavni direktor Valentin Breznik in
kupcem HP Talis, Maribor n.sol.o., Maribor,
Meljska cesta 10, ki ga je zastopal glavni
direktor Bojan Dolenc, s katero je prodajalec
kupcu prodal stanovanje št. 9, v II. nadstropju, v objektu blok Šentilj, Šentilj 69b, stoječe na parc. št. 677/7, pripisano vl. št. 532,
k.o. Šentilj in na tem dovolil vknjižbo pravice
uporabe v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 4. 2010
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Dn 1478/2010
Os-2718/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Leona Polca, stanujočega Mali Beograd 12,
Ruše, ki ga zastopa Darja – Darinka Njegušić, Cvetlična ulica 8, Ruše, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini pripisani podvl. št. 1497/8, k.o. Ruše, pod opr.
št. Dn 1478/2010, dne 12. 3. 2010 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 342/93 z dne 9. 7. 1993 sklenjene
na podlagi določil Stanovanjskega zakona –
SZ med prodajalcem Tovarno dušika Ruše
– storitve d.o.o., ki ga je zastopal pomočnik
direktorja Oto Peruš in kupko Ivano Polc,
EMŠO: 2405925505320, stanujočo Mali Beograd 12, Ruše, s katero je prodajalec kupki
prodal stanovanje št. 8, v III. nadstropju stanovanjske zgradbe v Rušah, Mali Beograd
12, parc. št. 678, pripisana vl. št. 1052, k.o.
Ruše, in na njem dovolil vknjižbo etažne
lastninske pravice v korist kupke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 4. 2010
Dn 3122/2010
Os-2719/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Fetahi Nazmije, stanujoče Šarhova
ulica 58, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini pripisani podvl.
št. 1787/123, k.o. Spodnje Radvanje, pod
opr. št. Dn 3122/2010, dne 25. 3. 2010
izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, prodajne
pogodbe št. 4154/93 z dne 22. 11. 1993,
sklenjene na osnovi določil Stanovanjskega zakona – SZ med prodajalko Občino
Maribor, ki jo je zastopal predsednik Izvršnega sveta Anton Rous in kupko Fetahi
Nazmije, stanujočo Štantetova ulica 24,
Maribor, s katero je prodajalka kupki prodala stanovanje št. 8, v I. nadstropju, v stanovanjski hiši Štantetova ulica 24, Maribor,
na parc. št. 932/1, k.o. Spodnje Radvanje
in na njem dovolila vknjižbo etažne pravice
v korist kupke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 4. 2010
Dn 2723/2010
Os-2720/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mirjane Kazimir Puncer, stanujoče Elisabethstrasse 51/6, 80796 München, Nemčija, ki jo
zastopa odvetnik Miran Dobovišek, Trg Leona Štuklja 5, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl.
št. 482/3, k.o. Maribor – Grad, v korist Voj-

mire Zakrajšek, stanujoče Prešernova ulica
30a, Maribor, pod opr. št. Dn 2723/2010,
dne 12. 3. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 1. 6. 1998,
sklenjene med prodajalko Mirjano Kazimir
Puncer, stanujočo Prešernova ulica 30a,
Maribor in kupko Vojmiro Zakrajšek, stanujočo Prešernova ulica 30a, Maribor, ki jo
je po pooblastilu zastopala hčerka Božena
Zakrajšek, s katero je prodajalka kupki prodala garsonjero v I. nadstropju stanovanjske
hiše Prešernova ulica 30a, Maribor, na parc.
št. 744/1, pripisani vl. št. 482, k.o. Maribor –
Grad, in na tem dovolila vknjižbo lastninske
pravice v korist kupke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist Vojmire Zakrajšek.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 4. 2010
Dn 729/2008
Os-2698/10
Okrajno sodišče v Tolminu na predlog
Radin Marise, Via Arturo Colautti 5, Trst,
Italija, ki jo zastopa odvetnica Marušič Tanja
iz Nove Gorice, Kidričeva ulica 18, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
25. 8. 1994, sklenjena med Vidič Justino,
Trst, Via Motasio 7, Italija, kot kupovalko in
Gioghi Giorgio, Via P. Diacono, Trst, Italija,
kot prodajalcem za solastninski delež do 1/3
na nepremičninah s parc. št. 70/2, 87, 88,
97, 534/54, 1789/3, 1790, 1806, 1929/6 in
1940, k.o. Šentviška Gora.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Vidič Justine, Trst, Via Motasio 7,
Italija.
Vsi morebitni imetniki pravic se pozivajo, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 6. 4. 2010
Dn 2312/2007
Os-2722/10
Okrajno sodišče v Tolminu na predlog
Cimprič Slavka, Belokranjska 21, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetnica Jug Ana iz Nove
Gorice, Vipavska cesta 104, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine – kupne pogodbe z dne 30. 5. 1984,
ki ustreza pogojem za vknjižbo lastninske
pravice pri delu stavbe – apartmaju št. 14,
označen z oznako S1.8P L1.1, s pripadajočo
shrambo št. 14, v 1. nadstropju stanovanjske stavbe B7 v Bovcu, na parc. št. 655, k.o.
Bovec, na naslovu Kaninska vas 22, v skupni izmeri 39,00 m2, z identifikacijsko številko 2207-1132-14, vpisano v vl. št. 1616/14,
aneksa št. 2 k pogodbi o prodaji stanovanja
št. 4/90 z dne 31. 10. 1991, sklenjena med
Šerbec Jožetom kot kupcem in TIK Tovarno
igel Kobarid p.o. kot prodajalcem, za trisobno stanovanje št. 1, v 2. etaži na parc.
št. 153/1, k.o. Kobarid, na naslovu Kobarid,
Trg svobode 3b, v skupni izmeri 80,92 m2,
z identifikacijsko številko 2223-104-1, vpisano v vl. št. 791/1.
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Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Ljubljanske banke d.d., Trg republike
3, Ljubljana, matična številka 5026016.
Vsi morebitni imetniki pravic se pozivajo, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 9. 4. 2010
Dn 4579/2009
Os-2721/10
Okrajno sodišče v Žalcu po okrajni sodnici Mateji Kreča, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Gregorja Stožirja,
Studence 27/c, 3310 Žalec, ki ga zastopa
odvetnik Igor Virant, Ulica talcev 1a, 3310
Žalec, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine in vknjižbe lastninske pravice, na
podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi
(ZZK-1), dne 31. 3. 2010 oklicuje začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 28. 10. 2004,
sklenjene med prodajalcem Matjažem Črešnovarjem, Migojnice 53a, 3302 Griže, kot
prodajalcem in Gregorjem Stožirjem, Studence 27c, 3310 Žalec, kot kupcem, za
nepremičnino, enosobno stanovanje št.
V/20 v V. nadstropju, vpisano v podvložku
2273/20, k.o. Žalec, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, parc. št. 1069/8, k.o.
Žalec, ter pripadajočimi drugimi prostori št.
V/20a, v pritličju iste stavbe, sedaj ident.
št. 20.E oziroma 996-970-20 z opisom: stanovanje št. V/20, Ulica Florjana Pohlina 1,
3310 Žalec, vpisano v podvl. št. 2273/20,
k.o. Žalec.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja Gregorja Stožirja, Studence 27c, 3310 Žalec, do celote.
Imetnike pravic se poziva, da v enem
mesecu od objave 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
postopka.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 31. 3. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
II P 573/2009
Os-2480/10
Okrožno sodišče v Kranju je po 4. točki
drugega odstavka 82. člena ZPP v pravdni
zadevi tožeče stranke mld. Alberta Camleka, Zgornje Bitnje 219, Žabnica, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer Center za
socialno delo Kranj, zoper toženo stranko
Boštjana Camleka, Štorje 1b, Sežana, ki
ga zastopa odvetnica Erna Mokorel iz Kranja, zaradi določitve preživnine, postavilo
tožencu Boštjanu Camleku začasno zastopnico, odvetnico Erno Mokorel iz Kranja.
Začasna zastopnica bo zastopala toženca
v postopku, vse dokler toženec ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 3. 2010
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VL 35982/2009
Os-1062/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche kredit in leasing
SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana,
ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva cesta 30, Ljubljana, proti dolžnikoma
Robertu Hipu, Kotlje 6, Kotlje, Mariji Hip, Kotlje 6, Kotlje, zaradi izterjave 3.812,83 EUR,
sklenilo:
dolžniku Robertu Hipu, Kotlje 6, Kotlje,
Mariji Hip, Kotlje 6, Kotlje, 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.
Joža Konečnik, Francetova 4, 2380 Slovenj
Gradec.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnika ali njun 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 30. 9. 2009
VL 100184/2009
Os-2095/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Krajevna skupnost Bevke,
Bevke 17, Log pri Brezovici, ki ga zastopa
odv. Lina Nagode Gogala, Robova cesta
6, Vrhnika, proti dolžniku Mihi Jurman s.p.,
V Radno 31, Brezovica pri Ljubljani, ki ga
zastopa odv. Iztok Drozdek, Savska cesta
10, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave
3.452,43 EUR, sklenilo:
dolžniku Mihi Jurman s.p., V Radno
31, Brezovica pri Ljubljani, 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.
Iztok Drozdek, Savska cesta 10, 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 19. 1. 2010
P 3056/2009
Os-2154/10
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni zadevi tožeče stranke Dragosave Volaš,
stan. Na zelenici 5a, Vrhnika, ki jo zastopa
Odvetniška pisarna Dušan Golovrški iz Ljub
ljane, proti toženi stranki Milovanu Branku Volašu, neznanega prebivališča, zaradi
razveze zakonske zveze, dodelitve otroka
in določitve preživnine ter stikov, dne 10. 3.
2010 sklenilo:
toženi stranki Branku Volašu, neznanega
prebivališča, se postavi začasni zastopnik
– odvetnik Mitja Godicelj, Kešetovo 12/a,
1420 Trbovlje.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi, opr. št. P 3056/2009IV, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je
toženi stranki postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2010
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VL 143197/2009
Os-2231/10
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, Ljub
ljana, proti dolžniku Bojanu Kovačič, Korčetova ulica 6, Maribor, ki ga zastopa odv.
Janko Jerman, Partizanska c. 30, Maribor,
zaradi izterjave 2.851,08 EUR, sklenilo:
dolžniku Bojanu Kovačič, Korčetova ulica 6, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Jerman Janko, Partizanska c. 30, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 2. 2010
VI P 763/2008
Os-2255/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
mag. Suzani Husar Dobravec v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti toženi stranki Milutinu Kostić, neznan naslov,
prej Celovška cesta 83, Ljubljana (v tožbi: Cesta 4. julija 54, Krško), zaradi plačila
5.877,24 EUR (prej 1.408.422,90 SIT) s pp,
dne 15. 3. 2010 sklenilo:
toženi stranki Milutinu Kostiću, neznanega prebivališča, se postavlja začasna zastopnica, odvetnica Kristina Jalovec, Cesta
krških žrtev 6, 8270 Krško, ki bo zastopala
toženo stranko v tem postopku zaradi plačila 5.877,24 EUR s pripadki.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, toženo stranko pa bo zastopala od dneva postavitve
dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2010
VL 25298/2009
Os-2340/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria, proti
dolžniku Asmiru Hadžić, Sela pri Dobu 3,
Šentvid pri Stični, ki ga zastopa odv. Ladislav Hafner, Kersnikova ul. 6, Ljubljana,
zaradi izterjave 128,27 EUR, sklenilo:
dolžniku Asmiru Hadžić, Sela pri Dobu
3, Šentvid pri Stični, 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 Hafner Ladislav, Kersnikova ulica 6, 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 17. 2. 2010

VL 5663/2009
Os-2341/10
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 dolžnici Katarini Dombaj,
Plešičeva ulica 6, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Anton Grilc, Dalmatinova ulica 2,
Ljubljana, zaradi izterjave 8.405,33 EUR,
sklenilo:
dolžnici Katarini Dombaj, Plešičeva ulica
6, 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
Grilc Anton, Dalmatinova 11, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal 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 17. 2. 2010
VL 137806/2009
Os-2344/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Almiru
Mehmedović, Savlje 87, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 143,17 EUR, sklenilo:
dolžniku Almiru Mehmedović, Savlje 87,
Ljubljana - dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi Avsec
Biserka, Dalmatinova 2, Ljubljana
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2010
VL 72773/2009
Os-2403/10
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 Tina Malovrh, Bleiweisova 20, Celje, proti dolžniku Dušanu Pestiček, Gačnik
39, Pesnica pri Mariboru, zaradi izterjave
1.355,28 EUR, sklenilo:
dolžniku Dušanu Pestiček, Gačnik 39,
Pesnica pri Mariboru, 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. Andrej Kac, Partizanska c. 11, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 3. 2010
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VL 125065/2008
Os-2405/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika UKC Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana - dostava, ki jo zastopa Breda
Petelinc, Zaloška cesta 2, Ljubljana - dostava, proti dolžniku Aleksandru Petric, Podjunska ulica 13, Ljubljana - dostava, zaradi
izterjave 231,54 EUR, sklenilo:
dolžniku Aleksandru Petric, Podjunska
ulica 13, Ljubljana - dostava, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Borisa Goda, Dunajska cesta 22, 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 18. 2. 2010
VL 189903/2009
Os-2406/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Simonu Zafošnik, Tomšičeva ulica 40, Slovenska Bistrica, zaradi izterjave 1.468,60 EUR,
sklenilo:
dolžniku Simonu Zafošnik, Tomšičeva
ulica 40, Slovenska Bistrica, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Andrej Šelih, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 2. 2010
III P 2718/2009
Os-2477/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Andreji Bedene v pravdni zadevi tožeče
stranke Lesnina d.d., Cesta na Bokalce 40,
Ljubljana, ki jo zastopa Majda Kmet, odvetnica v Ljubljani, proti toženi stranki Urški
Jeraj, neznanega naslova, zaradi plačila
854,60 EUR s pp, dne 3. 3. 2010 sklenilo:
toženki se postavi začasna zastopnica,
odvetnica Karmen Pavlin.
Začasna zastopnica bo zastopala toženko vse do takrat, dokler toženka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2010
VL 144589/2009
Os-2500/10
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 dolžnici Nataši Puljič, Bri-

lejeva ulica 7, Ljubljana, zaradi izterjave
1.438,75 EUR, sklenilo:
dolžnici Nataši Puljič, Brilejeva ulica 7,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Goriup Simona.
Začasni zastopnik bo zastopal 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 17. 2. 2010
VL 54033/2009
Os-2503/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Reyan d.o.o. Ljubljana, Neubergerjeva ulica 3, Ljubljana, ki ga zastopa
odv. Katarina Benedik, Dalmatinova 5, Ljub
ljana, proti dolžnici Alenki Gaberšek, Trebinjska ulica 9, Ljubljana - dostava, zaradi
izterjave 1.072,76 EUR, sklenilo:
dolžnici Alenki Gaberšek, Trebinjska ulica 9, Ljubljana - dostava, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Gomboc Olivera.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
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 17. 2. 2010
VL 124282/2008
Os-2505/10
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 Anita Smole, Mariborska 1, Celje,
proti dolžniku Mihaelu Primožiču, Topolšica
199, Šoštanj, zaradi izterjave 1.167,89 EUR,
sklenilo:
dolžniku Mihaelu Primožiču, Topolšica
199, Šoštanj, 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 odv.
Šerc Maja.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2010
In 110/2001
Os-2409/10
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po
okrajni sodnici Dragici Kolenc, v izvršilni
zadevi upnika Dom starejših Rakičan, Dr.
Vrbnjaka 1, Rakičan, Murska Sobota, ki ga
zastopa odvetnik Jože Korpič iz Murske
Sobote, proti dolžniku Dani Erick, 13 Ida
Grove, Olinda Victoria 3788, Australia, za-
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radi izterjave 9.621,99 EUR s pp, dne 1. 3.
2010 sklenilo:
dolžniku se v predmetni zadevi na podlagi
5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ,
postavlja začasni zastopnik, odvetnik Oskar
Šooš, Slovenska 42, Murska Sobota, ki ima
v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika dolžnika, dokler dolžnik ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 1. 3. 2010

Oklici dedičem
D 158/2009
Os-5225/09
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je
v teku zapuščinski postopek po pokojnem
Janezu Kuharju, rojenem 14. 5. 1948, nazadnje stanujoč Ponikve 24, Jesenice na
Dolenjskem.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine po pokojnem Janezu Kuharju,
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 6. 7. 2009
I D 747/2008
Os-5092/09
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Marjanu Matevžu Berlotu, roj. 29. 5. 1946, umrlem 14. 2.
2008, nazadnje stanujočem Preglov trg 7,
Ljubljana, državljanu Republike Slovenije.
Sodišču niso znani dediči II. in III. dednega reda po zapustniku, zato sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
po pok. Marjanu Matevžu Berlotu, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo takrat razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2009

Oklici pogrešanih
N 4/2010
Os-2508/10
Okrajno sodišče v Trebnjem vodi postopek zaradi razglasitve Alojza Anžička, roj.
12. 8. 1925, Zagorica, Mirna, za mrtvega.
Nazadnje je bil viden med 2. svetovno
vojno v Kočevskem Rogu. Za njim je bila
19. 5. 1944 izdana tiralica zaradi pobega.
Sodišče poziva Alojza Anžička, da se
oglasi, kakor tudi vse, ki bi karkoli vedeli
o njegovem življenju in smrti, da to sporočijo
sodišču v roku 30 dni po objavi tega oklica,
sicer bo po poteku tega roka Alojza Anžička
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 30. 3. 2010
N 25/2009
Os-2526/10
Pred tukajšnjim sodiščem vodimo postopek za razglasitev Antona Suhadolnika,
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roj. 16. 1. 1871, nazadnje stanujočega Dražica 9, Borovnica, za mrtvega. Imenovani
je pogrešan od leta 1910, ko se je nazadnje
svojcem oglasil iz Amerike. Pogrešanega
se poziva, da se v roku treh mesecev od
objave tega oklica zglasi pri tukajšnjem sodišču, vse tiste, ki kaj vedo o njegovem
življenju, pa se poziva, da v istem roku to
sporočijo sodišču, sicer bo sodišče pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 23. 3. 2010
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Furek Mitja, Hajdoše 39, Hajdina,
zavarovalno polico, št. 50500051150, izdala
zavarovalnica KD življenje. gns-311853
Gabrovec Uroš, Krčevina pri Ptuju 75,
Ptuj, zavarovalno polico, št. 50500046049,
izdala
zavarovalnica
KD
življenje.
gnm-311909
Makovec Sonja, Gibina 5/b, Ljutomer,
zavarovalno polico, št. 50500080819, izdala
zavarovalnica KD življenje. gne-311867
Markežič Jadran, Babiči 41/g, Marezige,
zavarovalno polico, št. 50500082665, izdala
zavarovalnica KD življenje. gns-311903
Vrzić Tina, Spodnje Gorje 52, Zgornje
Gorje, zavarovalno polico, št. 50500012985,
izdala
zavarovalnica
KD
življenje.
gny-311947
Zaletel Jože, Gabrovčec 7A, Krka, zavarovalno polico, št. 50500073754, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.. gno-311932

Spričevala preklicujejo
Bauman Andreja, Kardeljeva 77, Maribor,
maturitetno spričevalo III. gimnazije Maribor,
izdano leta 2000. gnv-311900
Djošan Pero, Tavčarjeva 5, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
od 1. do 3. letnika Srednje gostinske šole
v Ljubljani - smer kuhar, izdano leta 1996,
1997 in 1998. gny-311897
Ficko Cvetka, Brezovci 27, Puconci,
spričevalo o zaključnem izpitu SPTŠ Murska
Sobota, izdano leta 1984, izdano na ime
Barbarič Cvetka. gnu-311876
Gaberšek Ana, Šalek 99, Velenje,
spričevalo Gimnazije Velenje, št. II/964,
izdano leta 2008. gnx-311873
Hlebec Petra, Kog 109/c, Kog, spričevalo
o zaključnem izpitu Steklarske šole Rogaška
Slatina, št. 307. gng-311940
Horvat Pavalec Alenka, Juršinci 42,
Juršinci, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Ptuj. gnf-311941
Ibrahimović Mojmir, Dušana Kvedra 36,
Šentjur, diplomo Srednje šole Štore, št. 505,
izdana leta 1987. gnv-311875
Jerič Andrenšek Tadeja, Okrog 1,
Ponikva, potrdilo o strokovni usposobljenosti
za trgovskega poslovodjo z dne 22. 3. 2001.
gng-311890
Jezeršek Jasna, Struževo 45/d, Kranj,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Kranj, izdano
leta 2001. gnm-311884
Karaosmanović Ševko, Dunajska 144, Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Boris Ziherl
Ljubljana, izdano leta 1996. gnn-311908
Kaučič David, Strjanci 4, Podgorci,
potrdilo o opravljeni maturi Kmetijske šole
Ptuj, izdano leta 2009. gnh-311939
Klarič Nataša, Javornik 26, Ravne na
Koroškem, diplomo Srednje šole tehniško
naravoslovne in pedagoške usmeritve
Ravne na Koroškem, št. 277, izdana leta
1990. gnq-311934

Klemenčič Silvestra, Vlahovičeva 1,
Kidričevo, indeks, št. 61060023, izdala ISH
leto izdaje 2007. gnb-311920
Krebs Saša, Topniška ulica 14, Ljubljana,
spričevalo o poklicni maturi Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, št. 031-13139, izdano leta 2003. gnj-311862
Lapanja Aleš, Idrijske krnice 9, Spodnja
Idrija, spričevalo 3. letnika Srednje
kovinarske in cestno prometne šole, izdano
leta 1992. gnt-311902
Malovčič Elmir, Frankovo naselje
61, Škofja Loka, spričevalo 5. letnika
Ekonomske trgovske šole v Kranju, izdano
leta 2008. gnc-311944
Margoč Anica, Cezanjevci 11/d, Ljutomer,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
šolskega centra tehniško pedagoške
usmeritve Murska Sobota, izdano leta 1989,
1990 in 1991, izdano na ime Kaučič Anica.
gnv-311904
Martinjak Ana, Krumperška ulica 3/b,
Domžale, indeks, št. 18041368, izdala FF v
Ljubljani. gne-311942
Matijević Danijela, Vevška cesta 50,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. in 4. letnika
Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 2002, 2003 in 2005. gnk-311936
Mujkanović Izudin, Kidričeva 1, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Rudarske
šole v Velenju. gnd-311868
Nešić Vanja, Juleta Gabrovška 21, Kranj,
spričevalo od 1. do 3. letnika Ekonomske
šole v Kranju, izdano leta 2004, 2005 in
2006. gnk-311886
Petek Jožek, Bogojina 73/a, Bogojina,
spričevalo Lesne šole v Mariboru za leto
1999 in 2000, ter obvestilo o uspehu za
šolsko leto 2000/2001. gnn-311933
Pleško Aleksandra, Vožarski pot 8,
Ljubljana, diplomo Fakultete za družbene
vede, št. 5685, izdana leta 2005.
gnq-311930
Poplašen Mirjana, Kozjane 35, Obrov,
diplomo Poklicne gostinske šole v Izoli - smer
strežba, izdana leta 1986. gnq-311880
Pušavec Vinko, Beleharjeva 20, Šenčur,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
poklicne šole v Kranju, izdano leta 1978.
gnd-311918
Radešič Arijana, Log 28/c, Hrastnik,
maturitetno spričevalo Gimnazije Trbovlje.
gnt-311852
Razinger Tanja, Deteljica 2, Tržič,
spričevalo 1. in 2. letnika STOGŠ Kranj, št.
I/PŠ-13. gnl-311935
Rutar Srečko, Langusova 11a, Ljubljana,
diplomo Filozofske fakultete, smer slovenski
jezik in primerjalna književnost. gnj-311937
Skaza Blaž, Nova Cerkev 73, Nova
Cerkev, spričevalo Vrtnarske šole Medlog,
izdano leta 1998, 1999 in 2000. gni-311888
Soršak Maša, Prečna ulica, Šmartno pri
Litiji, spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Ljubljana - Gimnazija Antona Aškerca,
izdano leta 2006. gnt-311877
Stanković Marino, Kumarjeva 4, Koper Capodistria, spričevalo Srednje ekonomske
šole. gni-311938
Tacar Marija Pia, Poženik 11, Cerklje na
Gorenjskem, indeks, št. 41090023, izdala
Medicinska fakulteta. gnb-311895

Tanacek Anton, Spodnja Ščavnica 61,
Gornja Radgona, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje kmetijske šole Rakičan, št.
17/95, izdano leta 1995. gnc-311919
Univerza v Ljubljani Fakulteta za
farmacijo, Aškerčeva 7, Ljubljana, diplomo
Petre Kerčmar, mag. farm, št. 2057, izdana
23. 9. 2005. gnz-311921
Urbanc Jan, Jagodje 63/a, Izola - Isola,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Koper,
izdano leta 1996. gnr-311854
Urbanc Jan, Jagodje 63/a, Izola - Isola,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Koper,
izdano leta 1997. gnq-311855
Verbič Maruša, Ljubljanska cesta 42/d,
Grosuplje, spričevalo 7. razreda OŠ Brinje,
izdano leta 2008. gnf-311891
Zemljič Klemen, Poljanska cesta 14,
Gorenja vas, spričevalo 1. in 2. letnika
Vzgojnega zavoda Planina - smer
obdelovalec kovin. gnc-311894
Zver Marija, Odranci, Jugovska 13,
Odranci, zaključno spričevalo tekstilni
konfekcionar, izdano leta 1976/1977, na ime
Sernek Marija. gnl-311910

Drugo preklicujejo
Aleksić Borivoj, Trg 4 julija, Dravograd,
potrdilo za voznika tujca, št. 006502/
BGD5D59-2-1205/2008 in 006502/MJ 592-1742/2008. gny-311922
Avtoprevozništvo Andrej Pavzin s.p.,
Milana Bajca 26, Vipava, licenco, št. 006923
za vozilo 006923-001 z reg. št. GO H6-811.
gnn-311883
Avtoprevozništvo in gostinstvo Jože
Retel s.p., Občice 6, Dolenjske Toplice,
Dovolilnic: Rusija - bileteralno/tranzitna
št. 658690, Rusija 3. države št. 664586 in
665059, Ukrajina - 3. države št. 664366 in
664367. gnz-311896
Bataković Edin, Levčeva ulica 9, Maribor,
certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji,
št. 673/8400.002.4.1, izdan leta 2006 pri
Agenciji za promet. gnf-311916
Benković Dragutin, Smrečnikova 22,
Novo mesto, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500022389000, izdajatelj Cetis
Celje, leta 2009. gnj-311887
Blažek Tomica, Murska 27, 40324 Goričan,
certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji, št.
NPK-IZV-0056/07/5210.004.4.1, izdan leta
2007. gnb-311870
Brkič Tanja, Stara vas 24, Bizeljsko,
študentsko izkaznico, št. 19418718, izdala
Ekonomska fakulteta Ljubljana. gnf-311866
Buda Katja, Lepodvorska ulica 2, Ljub
ljana, študentsko izkaznico, št. 18020647,
izdala FF v Ljubljani. gnh-311864
Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva 26,
Celje, licenco, št. GE002901/00007/003.
gnz-311946
Černilogar Nejc, Stara cesta 10, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 64070073, izdala
Fakulteta za elektrotehniko. gni-311863
Dautaj Agron, Tomšičeva ulica 40, Kranj,
dovoljenje za zaposlitev, št. 03180348574 z
dne 3. 4. 2009. gno-311882
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Doležalek Katja, Cesta zmage 24,
Zagorje ob Savi, študentsko izkaznico,
št. 20080062, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnd-311943
Drakulić Željko, Trg 4 julija, Dravograd,
potrdilo za voznika tujca, št. 006502/BGD532-9072/2007 in 006502/BGD50-5-659/2008,
izdana leta 2007 in 2008. gnt-311927
Frigotransport Pišek&HSF d.o.o., Lopata
017, Celje, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500007493000, izdana na ime Dejan
Jagodić. gnn-311858
Grmovšek Jerneja, Rozmanova ulica
9, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
11040086, izdala Zdravstvena fakulteta v
Ljubljani. gnk-311911
Hribar Jure, Tržaška cesta 47, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola
tehničnih strok Šiška. gnm-311859
Jožef Sandra, Ločna 9, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 27005312, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana.
gnl-311889
Kastelic Anja, Pristavica 21, Veliki Gaber,
študentsko izkaznico, št. 01005036, izdala
Pedagoška fakulteta Ljubljana. gnp-311906
Klemenc Štefan s.p., Obala 122, Lucija,
Portorož - Portorose, izvod licence, št.
011325/001, izdan pri ZZS dne 20. 5. 2008,
z veljavnostjo do 12. 6. 2012, ser. št. O
1022022. gnp-311931
Korenjak Martin, Podulce 34/a, Raka,
študentsko izkaznico, št. 19415387,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnl-311860
Koritnik Robert, Koroška cesta 2,
Kamnik, študentsko izkaznico, št. 24930483,
izdala Fakulteta za računalništvo v Ljubljani.
gns-311878
Križanič Stanislav, Korčetova 12,
Maribor, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500008543000, izdajatelj Cetis Celje.
gnb-311945
Lackovič Jože s.p., Podbrezje 62, Naklo,
licenco, št. 008270 za vozilo MB Actros 1848
z reg. št. KR V3 - 764. gnp-311856
Loshaj Burim, Tomšičeva ulica 40, Kranj,
dovoljenje za zaposlitev, št. 04244255877 z
dne 25. 2. 2009. gnp-311881
Lovšin Lea, Slovenska vas 41/a, Stara
Cerkev, dijaško izkaznico, izdala Gimnazije
Kočevje. gnj-311912
Marolt Jernej, Selšek 12, Šmartno
pri Litiji, orožni list, št. OO230007897,
št. OROL0041303, izdala UE Litija.
gnw-311899
Meglen Urška, Kompolje 1, VidemDobrepolje, študentsko izkaznico, št.
19452564, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gno-311861
Mešič Transport s.p., Pameče 7B,
Slovenj Gradec, dovolilnico za Hrvaško, št.
4886/MO14586. gnl-311885
Mulaj Shaqoir, Gogalova 4, Kranj,
delovno dovoljenje, št. 99289831508.
gnu-311901
Mustafi Agim, Pokopališka 15, Ljubljana,
dovoljenje za delo tujca, št. 99289836372.
gnu-311926
Nadadžin Savo, Trg 4 julija, Dravograd,
potrdilo za voznika tujca, št. 006502/BGD592-659/2008, izdano leta 2008. gnw-311924
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Perčič Sara, Sončna pot 15, Izola - Isola,
študentsko izkaznico, št. 63030322, izdala
Univerza v Ljubljani. gnc-311869
Pevec Anton, Studenec 4, Ivančna
Gorica, študentsko izkaznico, št. 19993802,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnq-311905
Podjaveršek Breda, Novake 29, Poljčane,
študentsko izkaznico, št. 41030175,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnx-311898
Polajžer Jurij, Pot k ribniku 14, Rogatec,
orožni list, št. OL0018971, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gng-311915
Railić Mile, Mestni log II/4, Kočevje,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500010924000, izdajatelj Cetis Celje.
gnz-311871
Razpotnik Teja, Pod Strahom 15,
Škofljica,
študentsko
izkaznico,
št.
01002146, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnw-311874
Redenšek Eva, Titova cesta 88, Senovo,
študentsko izkaznico, št. 27090588, izdala
FMF v Ljubljani. gni-311913
Rešek Matija, Levstikova 17, Bled, študentsko izkaznico, št. 19423281, izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana. gng-311865
Stanković Nedjo, Trg 4. julija, Dravograd,
potrdilo za voznika tujca, št. 006502/AD59-310665/2007, izdano leta 2007. gnx-311923
Sudžukovič Željko, Trg 4 julija,
Dravograd, potrdilo za voznika tujca, št.
006502/AD59-3-6123/2007, izdano leta
2007. gnv-311925
Sylaj Blerinda, Petkovec 65/c, Rovte,
vozno karto, št. 4831, izdal Veolia transport
Ljubljana d.d.. gny-311872

Švajger Car Irena, Metliška cesta
7, Črnomelj, študentsko izkaznico, št.
19935046, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gno-311907
Tirič Emir, Seidlova 68, Novo mesto,
licenco reševalca iz vode - A1 in reševalca
iz divjih voda - C, izdana pri Ministrstvu, leta
2006 in 2007. gnh-311914
Todić Tanja, Zaloška cesta 228, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdal ŠC PET Ljubljana.
gne-311892
Vagabund d.o.o., Herbersteinova ulica
016, Ljubljana, nalepko za taxi vozilo
Hyundai Accent, reg. št. LJ DC 426,
izdana pri Gospodarski zbornici Slovenije.
gnu-311851
Videkanić Tomislav, Trg 4 julija,
Dravograd, potrdilo za voznika tujca, št.
006502/BGD59-2-11899/2007, izdan leta
2007. gns-311928
Vidmar Klara, Rovte 81, Rovte, vozno
karto, št. 4837, izdal Veolia transpot.
gne-311917
Vodopivec Andrej, Petelinje 2/b, Pivka,
študentsko izkaznico, št. 23070627,
izdala Fakulteta za strojništvo Ljubljana.
gno-311857
Vodopivec Samo, Reteče 155, Škofja
Loka, študentsko izkaznico, št. 63020178,
izdala Fakulteta za računalništvo in
informatiko Ljubljana. gnd-311893
Zairi Amir, Pokopališka 15, Ljubljana,
dovolenje za delo tujca, št. 99289835130,
veljavno od 11.6.2009 do 10. 6. 2011.
gnr-311929
Zmuda Paula, Rožna dolina, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 70071858, izdala
Fakulteta za upravo v Ljubljani. gnr-311879
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