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Javni razpisi
Ob-2820/10
Preklic
Preklicujemo objavo javnega razpisa za
sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo in
Republiko Finsko v letu 2010, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 25/10 z dne 26. 3.
2010, na strani 648.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-2883/10
Popravek
Glede na potrjene vloge v letu 2009, izplačana sredstva v letu 2009 za sklenjene
pogodbe v letu 2009 in prenosa obveznosti
po sklenjenih pogodbah iz leta 2009 v leto
2010 ter glede na oceno sredstev po prispelih vlogah v letu 2010 se spremeni 3. točka
»Okvirna višina sredstev javnega razpisa«
javnega razpisa izvajanja ukrepa omejene
vrednosti za izvajanja razvojno investicijskih
projektov ter spodbujanje prezaposlovanja
in samozaposlovanja v letih 2009 in 2010,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 63/09
z dne 7. avgust 2009 tako, da se glasi:
»3. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa
je 29.372.000,00 EUR, od tega:
– MG v letu 2009 sredstva v okvirni višini 15.000.000,00 EUR iz proračunske postavke 2338 »Pomoč podjetjem v težavah«
(sklop 1) in
– MDDSZ za leti 2009 in 2010 sredstva
v okvirni višini 14.372.000,00 EUR iz proračunske postavke 9539 »Ukrepi shem pomoči
omejene vrednosti« (sklop 2 in sklop 3), od
tega za leto 2009 v višini 492.000,00 EUR
in za leto 2010 v okvirni višini 13.880.000,00
EUR.«
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 6036-4/2010/5
Ob-2884/10
Za izvrševanje 32. in 33. člena Zakona
o izobraževanju odraslih (Uradni list RS,
št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo)
ter v skladu s 50. členom Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 109/08 in 49/09), 18. členom
Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list
RS, št. 99/09 in 29/10), 216. in 229. členom
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07 in 61/08) ter Letnega programa
izobraževanja odraslih za leto 2010, spreje-

tega na 77. seji Vlade Republike Slovenije
dne 15. 4. 2010, objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport
javni razpis
za sofinanciranje izobraževanja odraslih
v letu 2010
I. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je sofinanciranje
splošnih izobraževalnih programov izobraževanja odraslih v šolskem letu 2009/2010,
infrastrukturnih dejavnosti v izobraževanju
odraslih v letu 2010 ter programov združenj
in asociacij za izobraževanje odraslih (v nadaljevanju: združenja in asociacije) v letu
2010.
S programi in dejavnostmi, ki so predmet tega razpisa, v Sloveniji uresničujemo
izvajanje Letnega programa izobraževanja
odraslih v RS za leto 2010.
A) Splošno izobraževanje odraslih:
1. Izobraževanje odraslih s posebnimi
potrebami,
2. Izobraževanje odraslih pripadnikov
manjšin in Romov,
3. Izobraževanje starejših odraslih,
4. Izobraževanje drugih izobrazbeno ali
učno prikrajšanih skupin odraslih.
Sofinancira se izvedba izobraževalnih
programov, izpeljanih od 1. 10. 2009 do
30. 9. 2010.
B) Infrastrukturne dejavnosti v izobraževanju odraslih:
1. Koordinacija Tedna vseživljenjskega
učenja (TVU).
2. Prireditve v Tednu vseživljenjskega
učenja (TVU).
Sofinancira se izvedba infrastrukturnih
dejavnosti, izpeljanih od 1. 1. 2010 do 30. 9.
2010.
C) Program združenj in asociacij izobraževanja odraslih
Vsebinska področja:
1. Organizacija strokovnih posvetov in
srečanj na področju izobraževanja odraslih
2. Strokovno usposabljanje članov združenj in asociacij izobraževanja odraslih
3. Sodelovanje in povezovanje na nacionalni in/ali mednarodni ravni pri spoznavanju
dobrih praks s področja delovanja združenj
in asociacij izobraževanja odraslih
4. Razvoj novih programov na področju
izobraževanja odraslih
5. Razvojne in raziskovalne naloge za
podporo programov in dejavnosti združenj
in asociacij izobraževanja odraslih.
Sofinancira se izvedba združenj in asociacij izobraževanja odraslih, izpeljanih do
31. 12. 2010.

II. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih sredstev
je 611.118 EUR (Izobraževanje odraslih
s posebnimi potrebami: 99.000 EUR, Izobraževanje odraslih pripadnikov manjšin in
Romov: 35.000 EUR, Izobraževanje starejših odraslih: 267.118 EUR, Izobraževanje
drugih izobrazbeno ali učno prikrajšanih
skupin odraslih: 83.000 EUR, Teden vseživljenjskega učenja: 60.000 EUR, program
združenj in asociacij izobraževanja odraslih:
67.000 EUR). Sredstva so zagotovljena na
proračunski postavki 7229 – dejavnost izobraževanja odraslih, konto 4102 (subvencije
privatnim podjetjem in zasebnikom), konto
4120 (tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam), konto 4133 (tekoči
transferi v javne zavode) in konto 4130 (druge ravni države).
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Za prijavitelje je pomembno, da izpolnjujejo pogoje, ki so določeni s tem javnim
razpisom.
Na razpis za sofinanciranje se lahko pod
točko A) prijavijo pravne in fizične osebe, ki
so registrirane v Republiki Sloveniji za izobraževalno dejavnost, drugo izobraževanje
(85.5). Prijavitelji priložijo fotokopijo izpisa
iz sodnega registra oziroma AJPES-a, ki ni
starejši od šestih mesecev. Prijavitelji, pri
katerih registracija za dejavnosti pod šifro
85.5 ni razvidna iz AJPES-ovega izpisa ali
za njih ni predviden vpis v sodni register,
predložijo temeljni akt, iz katerega je razvidna dejavnost izobraževanja.
Pod točko B) se lahko prijavijo pravne
ali fizične osebe, ki izvajajo dejavnosti, ki
je predmet tega razpisa pod točkama B1)
in B2). Prijavitelji priložijo ustrezne javne
listine, s katerimi dokazujejo sposobnost
za izvajanje izobraževalne dejavnosti, ki so
predmet tega razpisa ali kopije le-teh.
Pod točko C) se lahko prijavijo združenja
in asociacije izobraževanja odraslih, ki združujejo strokovnjake in organizacije z delovanjem na področju izobraževanja odraslih.
Prijavitelji priložijo statut oziroma temeljni
akt združenja ali asociacije, iz katerega je
razvidno, da prijavitelj deluje na nacionalni ravni in ima registrirano izobraževalno
dejavnost.
Ministrstvo za šolstvo in šport ne bo
sofinanciralo programov in infrastrukturnih
dejavnosti, ki so predmet tega razpisa in
so že sofinancirane iz sredstev državnega
proračuna ali iz sredstev kohezijske politike. Prav tako ne bo upoštevalo prijav javnih
zavodov, ki opravljajo razvojno in svetoval-
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no delo v vzgoji in izobraževanju in drugih
javnih zavodov za izobraževanje odraslih za
tiste izobraževalne programe in infrastrukturne dejavnosti, ki jih ministrstvo sofinancira na podlagi letnih načrtov in neposrednih
pogodb.
1. Prijavitelji za izobraževalne programe:
izobraževanje odraslih s posebnimi potrebami, Izobraževanje odraslih pripadnikov
manjšin in Romov, Izobraževanje starejših
odraslih, Izobraževanje drugih izobrazbeno
ali učno prikrajšanih skupin odraslih (točke
A1, A2, A3 in A4), prijavi na razpis, če izobraževanja ne bodo izvajali po izobraževalnih programih, ki jih je sprejel za to pristojni
strokovni organ, priložijo izobraževalni program, ki ga nameravajo izvajati.
V izobraževalnem programu, ki se upošteva, so navedeni:
– ime programa,
– ciljne skupine oziroma pogoji za vključitev,
– utemeljitev programa za ciljno skupino,
– cilji programa,
– predmetnik ali tematski sklopi oziroma
teme,
– podrobnejša vsebina,
– obseg izobraževanja v urah (teoretični
in praktični del z opredeljenim razmerjem),
– podatki o izvajalcih (ime in priimek, raven in vrsta izobrazbe, reference),
– načini izvedbe ter opredeljeno inovativnost vsebin, metod in tehnologije,
– kraj izvedbe.
Pogoj za sofinanciranje izobraževalnih
programov (točke A1, A2, A3 in A4) je, da
tematsko pokrivajo ključne kompetence, ki
jih ljudje potrebujemo za osebno izpolnitev
in razvoj, dejavno državljanstvo, socialno
vključenost in zaposlitev. Ključne kompetence ali temeljne zmožnosti so opredeljene
na osmih področjih, in sicer: sporazumevanje v maternem jeziku, sporazumevanje
v tujih jezikih, matematična kompetenca ter
osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalna pismenost, učenje učenja,
socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost ter kulturna zavest
in izražanje.1
Pogoj za sofinanciranje je, da program
traja najmanj 24 ur. Vsak prijavitelj lahko na
razpisani predmet razpisa A – Splošno izobraževanje odraslih, prijavi skupno največ
50 izobraževalnih programov. Znotraj posameznega vsebinskega sklopa lahko prijavi
največ 20 programov.
2. Prijavitelj infrastrukturnih dejavnosti
izobraževanja odraslih (točke B1 in B2) prijavi na razpis priložijo načrt izvedbe z opredeljenimi:
– cilji dejavnosti,
– skupnim številom in seznamom prireditev,
– inovativnostjo vsebin, metod in tehnologij,
– opisi ciljnih skupin,
– odgovornimi nosilci in izvajalci.
Koordinatorji TVU (točka B1) v načrtu
izvedbe dodatno navedejo:
– skupno število in seznam (pod) izvajalcev TVU, ki so jih koordinirali,
1
Vir: Evropski parlament in Svet Evropske
unije (2006). Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih
kompetencah za vseživljenjsko učenje. Uradni
list Evropske unije L 394, 30. 12. 2006
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– skupno število in naziv morebitnih skupnih prireditev in drugih skupnih akcij za
mrežo (pod)izvajalcev,
– ukrepe za usklajeno medijsko in vizualno promocijo.
3. Prijavitelji za program združenj in asociacij izobraževanja odraslih (točke C1, C2,
C3, C4 in C5) prijavi na razpis priložijo program posameznega vsebinskega področja,
ki vsebuje naslednje elemente:
– vsebinsko področje,
– ime aktivnosti,
– cilji,
– opis vsebine,
– opis dosedanjih izkušenj na prijavljenem vsebinskem področju,
– pričakovani rezultati,
– število vključenih udeležencev/pripravljenih gradiv/programov, ipd.,
– odgovorne nosilce in izvajalce,
– finančni načrt.
Pogoj za sofinanciranje programov združenj in asociacij izobraževanja odraslih je,
da opravljajo dejavnost izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja strokovnih
delavcev za delo z odraslimi, za delo s posebnimi ciljnimi skupinami odraslih in za
podporo in razvoj.
Prijavitelji lahko prijavijo program združenja in asociacije izobraževanja odraslih, ki
vključuje eno ali več vsebinskih področij, vendar za vsako področje največ dve aktivnosti.
IV. Merila za izbor prejemnikov
Ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev se
posamezne prijave izvajalcev s področij
A1: Izobraževanje odraslih s posebnimi
potrebami
A2: Izobraževanje odraslih pripadnikov
manjšin in Romov in
A4: Izobraževanje drugih izobrazbeno ali
učno prikrajšanih skupin odraslih
ocenjujejo po merilih iz naslednje preglednice:
1.
2.
3.
4.
5.

Merila
Izvajanje v regiji z manjšo
izobraževalno ponudbo
Z izjavo dokumentiran interes
lokalnega okolja
Z izjavo dokumentirano
sofinanciranje programov
Inovativnost vsebin, metod in
tehnologij
Realizacija programa

Posamezna merila so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v 4. poglavju.
Izbranih in sofinanciranih bo 75 najbolje
ocenjenih programov s področja izobraževanja odraslih s posebnimi potrebami (A1) in
26 najbolje ocenjenih programov s področja
izobraževanja odraslih pripadnikov manjšin
in Romov (A2) in 116 najbolje ocenjenih
programov s področja Izobraževanja drugih
izobrazbeno ali učno prikrajšanih skupin odraslih. (A4).
A3: Izobraževanje starejših odraslih
Ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev za
področja:
A3-1 izobraževalni programi s področja
jezikovnega izobraževanja,
A3-2 izobraževalni programi s področja
družboslovnih ved in ohranjanja kulturne
dediščine,
A3-3 izobraževalni programi s področja zdravega načina življenja in varovanja
okolja,
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Št.

A3-4 izobraževalni programi s področja
medgeneracijskega sožitja in interkulturnih
kompetenc
se programi ocenjujejo po merilih iz naslednje preglednice:

5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.

Merila
Izvajanje v regiji z manjšo
izobraževalno ponudbo
Z izjavo dokumentiran interes
lokalnega okolja
Z izjavo dokumentirano
sofinanciranje programov
Inovativnost vsebin, metod in
tehnologij
Realizacija programa

Posamezna merila so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v 4. poglavju.
Izbranih in sofinanciranih bo 376 najbolje
ocenjenih programov.
B1: Koordinacija Tedna vseživljenjskega
učenja (TVU):
Izbranih bo 28 koordinatorjev TVU, ki
bodo razvrščeni v tri tarifne razrede, glede
na število sodelujočih institucij in izvedenih
prireditev. V 1. razred bodo razvrščeni tisti
koordinatorji, ki so v prireditve TVU pritegnili
40 ali več sodelujočih institucij in izpeljali
40 ali več prireditev. V 2. razred bodo razvrščeni tisti koordinatorji, ki so v prireditve
TVU pritegnili od 20 do 39 sodelujočih institucij in izpeljali od 20 do 39 prireditev. V 3.
razred bodo razvrščeni tisti, ki so pritegnili
od 10 do 19 institucij in izpeljali od 10 do
19 prireditev.
1. razred
2. razred
3. razred

40 ali več podizvajalcev
20 do 39 podizvajalcev
od 10 do 19 podizvajalcev

40 ali več prireditev
od 20 do 39 prireditev
od 10 do 19 prireditev

Za razvrstitev v določen tarifni razred je
potrebno izpolnjevati oba pogoja. V primeru,
da je izpolnjen samo en pogoj, se koordinator razporedi v nižji razred. Višina sofinanciranja je podrobneje opredeljena v razpisni
dokumentaciji v 2. poglavju.
B2: Prireditve v Tednu vseživljenjskega
učenja:
Izbranih bo 38 izvajalcev TVU, ki bodo
razvrščeni v dva tarifna razreda, glede na
število izvedenih prireditev. V 1. razred bodo
razvrščeni tisti izvajalci, ki so organizirali 30
ali več prireditev. V 2. razred bodo razvrščeni tisti izvajalci, ki so organizirali od 10 do 29
prireditev. Višina sofinanciranja je podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji
v 2. poglavju.
1. razred
2. razred

30 ali več prireditev
od 10 do 29 prireditev

Ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev se
posamezne prijave koordinatorjev TVU (B1)
in izvajalcev prireditev TVU (B2) ocenjujejo
po merilih iz naslednje preglednice:
1.
2.
3.
4.

Merila
Izvajanje v regiji z manjšo
izobraževalno ponudbo
Z izjavo dokumentiran interes
lokalnega okolja
Z izjavo dokumentirano
sofinanciranje programov
Inovativnost vsebin, metod in
tehnologij
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Merila
Vključenost različnih ciljnih skupin
Vključenost različnih oblik učenja
Obseg in vsebina skupnih akcij za
mrežo (pod)izvajalcev

Posamezna merila so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v 4. poglavju.
C: Programi združenj in asociacij izobraževanja odraslih
Ob izpolnjevanju pogojev za kandidiranje
na javnem razpisu, se posamezne prijave izvajalcev za posamezna vsebinska področja
ocenjuje po naslednjih merilih:
1.
2.

3.
4.

Merila
Vsebinsko področje ima celovito in
podrobno razdelane vse zahtevane
elemente
Prijavitelj izkazuje zadostne in
z jasno strukturo predstavljene
izkušnje – reference na prijavljenem
vsebinskem področju
Aktivnost je ustrezno finančno
vrednotena
V izvajanje aktivnosti v okviru
vsebinskega področja so vključena
druga združenja in/ali asociacije za
izobraževanje odraslih

Posamezna merila so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v 4. poglavju.
Prijave združenj in asociacij izobraževanja odraslih se ocenjuje in razvršča glede na
gornja merila za vsako vsebinsko področje
posebej. Izbere in sofinancira se aktivnosti, ki so pri ocenjevanju zbrale višje število
točk. Višino sofinanciranja določa ponujena
cena posamezne aktivnosti. Število izbranih
in sofinanciranih aktivnosti je omejeno z obsegom sredstev, določenih za posamezno
vsebinsko področje.
Višina sofinanciranja je podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v 2. poglavju.
V. Rok in način prijave na javni razpis
Prijave pošljite na naslov: Ministrstvo za
šolstvo in šport, Sektor za izobraževanje odraslih, p.p. 104, 1001 Ljubljana, najkasneje
do 7. maja 2010. Za pravočasno prijavo se
šteje prijavo, ki je bila na dan roka za oddajo
oddana s poštnim žigom in poslana priporočeno ali oddana na dan izteka razpisa do
12. ure v vložišče Ministrstva za šolstvo in
šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Prijavo za sofinanciranje izobraževanja odraslih
oddajte v zaprti ovojnici z označenim imenom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2010«.
Prijave, ki ne bodo oddane s predpisanimi
oznakami bodo pred odpiranjem izločene
iz nadaljnjega postopka. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene tudi vse
prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih
obrazcih št. 1 – 4 (smiselno glede na prijavljene programe ali dejavnosti).
VI. Odpiranje prijav in rok za obveščanje
o izidu razpisa
Komisija bo pričela z odpiranjem prijav
11. maja 2010. Odpiranje bo zaključeno
predvidoma do 14. maja 2010. V skladu
s tretjim odstavkom 220. člena Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, odpiranje prijav ne bo javno.
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Prijavitelji bodo o izboru obveščeni pisno
v 60. dneh po preteku roka za prijavo, najkasneje do 6. julija 2010.
VII. Razpisna dokumentacija: javni razpis in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani ministrstva: http://www.
mss.gov.si. Dodatne informacije vam na
Sektorju za izobraževanje odraslih MŠŠ posredujemo po telefonu (Mihaela Praprotnik
01/400-54-37) vsak delovni dan med 10. in
13. uro do vključno 7. maja 2010. Razpisno
dokumentacijo in obrazce za prijavo na javni
razpis prijavitelji prejmete tudi na Sektorju
za izobraževanje odraslih, Masarykova 16,
III. nadstropje, soba 343, pri Mihaeli Praprotnik, vsak delovni dan, med 10. in 13. uro.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 430-26/2010
Ob-2889/10
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2010 (Uradni list RS, št. 99/09),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2011
(Uradni list RS, št. 99/09), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08), Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06,
61/06 ZDru – 1, 112/07), Odločbe Evropske
komisije o državni pomoči (št. N472/2006Slovenija, o programu tehnološkega razvoja,
z dne 17. 11. 2006), sporazuma o pristopu
MVZT k pogodbi EraSME med VDI/VDE-IT
in Evropsko komisijo št. 223858 in 7. mednarodnega razpisa EraSME, objavljenega
na spletni strani mednarodnega mrežnega programa EraSME (www.era-sme.net)
v času od 5. 2. 2010 do 31. 3. 2010, objavlja Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
7. javni razpis
za mednarodne raziskovalno-razvojne
projekte za mala in srednje velika
podjetja – EraSME
1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje
sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Kotnikova 38, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki spodbujajo mednarodno
sodelovanje med malimi in srednje velikimi
podjetji (MSP) ter raziskovalno-tehnološkimi organizacijami (RTO) na področju raziskav, razvoja in inovacij. Razpis je odprt za
predloge sodelovanja na vseh tehnoloških
področjih.
Skupaj z ostalimi vključenimi partnerskimi ministrstvi ter agencijami izvaja ministrstvo v projektu EraSME v okviru pogodbe
z Evropsko komisijo usklajevanje politik
spodbujanja raziskav in tehnološkega razvoja, pomembnega zlasti za MSP. Ta razpis
se navezuje na ustrezni mednarodni skupni
razpis projekta EraSME z imenom »7. razpis za nadnarodne projekte družabništva
EraSME«, (v izvirniku: »7th EraSME call
for trans-national projects of the EraSME
partnership«), objavljenem v času od 5. 2.
2010 do 31. 3. 2010 na spletnem naslovu:
http://www.era-sme.net/ (v angleščini) pod
»7th CALL for proposals«. Zato morajo prijavljene projektne vloge izpolnjevati pogoje
iz obeh razpisov.
Evropska pobuda EraSME si prizadeva
krepiti tržni položaj MSP pri iskanju večje
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dostopnosti do raziskovalnih zmogljivosti na
ta način, da vzpostavlja plodno sodelovanje
z raziskovalno-tehnološkimi organizacijami
na nadnarodni ravni.
Glede na to ozadje ponuja EraSME sestavljen evropski pristop h krepitvi in povečevanju konkurenčnih zmogljivosti MSP, in
sicer tako, da pomaga MSP, da se povežejo
z RTO, ki lahko ponudijo pomoč raziskovalnim in razvojnim izzivom MSP.
Ministrstvo sofinancira le tisti del projektov, ki zadeva slovenske udeležence. Poleg
slovenskih udeležencev lahko sodelujejo
v mednarodnem razpisu udeleženci iz naslednjih držav ali območij: Avstrije, Belgije (s Flandrije in Valonije), Češke, Danske,
Islandije, Nemčije, Nizozemske, Norveške
ter Španije (le z območja Madrid). Njihovo
sofinanciranje poteka po njihovih pravilih.
Sodelujejo lahko tudi podjetja ali RTO iz
drugih evropskih držav oziroma območij,
vendar zanje financiranje ni zajamčeno.
3. Pogoji sodelovanja
Na javni razpis se lahko prijavijo mala in
srednje velika podjetja in samostojni podjetniki posamezniki pod predpisanimi pogoji.
Opredelitev MSP je npr. v Zakonu o podpornem okolju za podjetništvo, Uradni list RS,
št. 102/2007-ZPOP-1; oziroma v Priporočilu
Evropske komisije št. 2003/361/EC, objavljenem v Uradnem listu EU št. L124, z dne
20. 5. 2003. Neformalno programsko orodje,
ki podjetjem lahko pomaga pri ugotavljanju
statusa (tj., ali so MSP), se nahaja na naslednjem spletnem naslovu: SME Techweb
– v angleščini. Pogoji, pod katerimi se lahko
prijavijo, so, da:
– imajo sedež v Republiki Sloveniji in
so ustanovljena po Zakonu o gospodarskih
družbah (ZGD-1 Uradni list RS, št. 42/06,
60/06, 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B,
67/07 – ZPTI, (100/07 pop.), 10/08, 68/08),
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– na dan 31.12. v letu pred objavo javnega razpisa niso bila v stanju insolventnosti,
kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
(Uradni list RS, št. 126/07),
– ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
– niso za iste stroške že pridobili oziroma
niso v postopku pridobivanja sofinanciranja
iz državnega ali lokalnega proračuna;
– imajo poravnane vse obveznosti do
države.
– so oddali pravočasno in ustrezno prijavo na 7. mednarodni razpis EraSME, upoštevajoč pogoje in roke le-tega.
Če katerikoli od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, se projekt zavrne. Ostale podrobnosti so natančneje obrazložene
v razpisni dokumentaciji.
4. Sestava projektne skupine (konzorcija) in vrsta projekta
Projekt mora biti inovativen in mora biti
usmerjen bodisi v razvoj novih produktov,
postopkov ali storitev, bodisi v izboljšavo
obstoječih. Projekt mora tudi izkazati resnično možnost trženja. Pogoji in zahteve za projekt in udeležence v njem, z vidika mednarodnega razpisa so navedeni
v razpisni dokumentaciji le-tega, predvsem
v »Navodilih za prijavitelje, 7. razpis EraSME« (glej »7th Call EraSME, Guidelines
for Applicants«).

Malo ali srednje veliko podjetje lahko
v projektu sodeluje kot koordinator (ki je
v projektu le eden), kot narodni prijavitelj
(ki je po eden v vsaki državi ali območju) ali
kot udeleženec (teh je lahko v vsaki državi
ali območju eden ali več ali pa tudi noben).
RTO lahko na projektu sodeluje kot udeleženec ali kot podizvajalec, ne pa kot koordinator ali narodni prijavitelj.
Prijavo na mednarodni razpis je vložil
koordinator projekta, v skladu z roki, pogoji
in drugimi zahtevami, ki jih je navajal mednarodni razpis. Narodni prijavitelj je dolžan
poskrbeti za dostavo vloge po določilih tega
razpisa..
Ostalim udeležencem v projektu, ki niso
ne narodni prijavitelji in ne koordinatorji, vloge ni potrebno pošiljati.
Podjetje, ki se prijavlja na razpis, mora
biti član mednarodne projektne skupine, in
sicer na enega od dveh možnih načinov,
glede na vrsto projekta, ki ga prijavljajo. Na
razpis EraSME je možno prijaviti naslednji
dve vrsti projekta:
– konzorcijski projekt, z najmanjšo sestavo: vsaj 4 MSP iz dveh različnih držav ali
območij ter vsaj 2 RTO, po ena iz vpletenih
držav ali območij; ali
– mali sodelovalski projekt, z najmanjšo
sestavo: vsaj 2 MSP iz dveh različnih držav
ali območij ter vsaj 1 RTO, iz ene od držav
ali območij, vključenih v projekt.
5. Trajanje projekta
Zaželeno je, da projekt ne bi trajal več
kot dve leti, vendar to ni ne pogoj in ne
prednost. Pogoj oziroma zahteva pa je, da
projekt ne traja več kot 3 leta.
6. Delež sofinanciranja in upravičeni
stroški
Odstotek sofinanciranja upravičenih stroškov je do 50%. Davek na dodano vrednost
ni upravičen strošek.
Vrste upravičenih stroškov so:
– stroški osebja;
– stroški amortizacije instrumentov in
opreme;
– stroški stavb in zemljišča;
– stroški pogodbenih raziskav, svetovalnih in drugih storitev, od zunanjih virov;
– drugi operativni stroški;
– dodatni režijski stroški.
Financiral se bo del prijavljenih, dokazanih in plačanih upravičenih stroškov, delež
sofinanciranja in vrsta upravičenih stroškov
sta podrobneje navedena v 6. točki razpisne
dokumentacije.
7. Navodila za poročanje
Navodila za poročanje so podrobneje
navedena v 7. točki razpisne dokumentacije in so bolj važna kasneje, ko je potrebno pripraviti poročilo o delu na odobrenem
in potekajočem projektu z zahtevkom za
izplačilo.
8. Sestava vloge
Za narodni, to je slovenski razpis, sestavi
slovenski koordinator ali narodni prijavitelj
en izvod popolne vloge. Vloga naj bo napisana v slovenščini, razen tam, kjer je navedeno drugače.
Vloga se bo smatrala za popolno, če
bo vsebovala listine (1–6) iz spodnjega seznama:
1. Skrajšana predstavitev projekta (PROJEKT obr-1),
2. Predstavitev slovenskega prijavitelja
(PRIJAVITELJ obr-2),
3. Predstavitve ostalih slovenskih udeležencev, svoj obrazec za vsakega (UDELEŽENEC obr-3),
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4. Finančna struktura projekta (FINANCE obr-4),
5. Izjava o resničnosti navedb in strinjanju z razpisnimi pogoji (IZJAVA obr-5),
6. Vzorec pogodbe (parafiran na vsaki
strani!).
Ostale podrobnosti so natančneje obrazložene v razpisni dokumentaciji.
9. Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo vlog na ta javni razpis
je 19. 5. 2010 do 14. ure. Vloga mora do
tega roka prispeti na naslov: Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici
pod oznako »Ne odpiraj – vloga na 7. razpis
EraSME«, ter polnim naslovom pošiljatelja
na zadnji strani.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v glavno pisarno ministrstva do izteka
roka (torej 19. 5. 2010 do 14. ure).
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali
ki ne bodo pravilno označene, komisija ne
bo obravnavala in bodo zavržene.
10. Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje prispelih vlog na nacionalni
razpis je javno in bo potekalo v prostorih
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, na naslovu: Kotnikova 38, 1000
Ljubljana, in sicer 20. 5. 2010 ob 14. uri.
Na odpiranju komisija ministrstva pregleda prispele vloge glede na to, ali so pravočasne ter ali so pravilno izpolnjene in označene. Preveri se, ali so bili predloženi vsi
zahtevani dokumenti (formalna popolnost)
– preverja se fizična prisotnost obrazcev,
prilog in ostalih listin.
V nadaljevanju postopka se popolnost
vlog preverja tudi vsebinsko. Komisija bo
v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala
tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile
popolne, da jih dopolnijo v določenem roku,
ki ne sme biti daljši od 15 dni.
11. Pregled ustreznosti projektov
Vloge, ki uspešno prestanejo preverjanja na odpiranju in ki so popolne (bodisi
že v osnovni vlogi, bodisi da so ustrezno
dopolnjene po pozivu) in ki so ustrezne (tj.
izpolnjujejo formalne pogoje v skladu z določbami razpisa), se uvrstijo v nadaljnje ocenjevanje.
Pri formalno popolnih vlogah strokovna
komisija ministrstva v skladu z mednarodnim in slovenskim razpisom pregleda izpolnjevanje pogojev tega razpisa. Strokovna
komisija ministrstva pregleda prijavo z vidika
Slovenije, s posebnim poudarkom na prijavitelja in izdela t.im. »naslovnično mnenje«
(»Cover Note) in ga posreduje upravi mednarodnega razpisa EraSME.
12. Ocenjevanje in razvrstitev
Ocenjevanje projektov ne bo izvedlo
ministrstvo, temveč se opravi na mednarodni ravni. Vsak projekt bosta ocenila po
dva zunanja, neodvisna ocenjevalca, ki bosta izbrana s strani uprave mednarodnega
razpisa EraSME, nato pa še Komisija za
vrednotenje (t.im. »IEP«) ter bo oblikovala
skupni predlog sofinanciranja. Ta bo poslan
v pregled vsem ministrstvom in agencijam,
ki sodelujejo na razpisu in imajo prijavljene
projekte iz lastne države ali območja.
13. Izdelava predloga sofinanciranja
Glede na razpoložljiva sredstva, prejete
vloge in zaprošena sredstva v njih bo strokovna komisija ministrstva po prejemu skupnega predloga sofinanciranja iz prejšnje
točke le-tega preučila ter podprla izmed projektov iz skupnega predloga sofinanciranja
toliko najvišje uvrščenih projektov, kolikor bo

razpis
neposrednih posojil v letu 2010
za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Mestni občini Nova
Gorica, Občini Brda, Občini Kanal,
Občini Miren-Kostanjevica, Občini
Renče-Vogrsko in Občini ŠempeterVrtojba
I. Predmet razpisa: dolgoročna posojila
za financiranje investicij.
II. Višina razpisanih sredstev 1.350.000
EUR.
III. Upravičenci
Sredstva so namenjena za posojila malim podjetjem ter kmetijskim gospodarstvom
za dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kot so:
predelava in trženje kmetijskih proizvodov,
turizem, obrt povezana s tradicionalnimi znanji (investicije povezane z osnovno
kmetijsko dejavnostjo oziroma s pridelavo
kmetijskih proizvodov so izvzete).
Prijavijo se lahko fizične in pravne osebe, ki so posojilno sposobne in opravljajo
gospodarsko dejavnost na območju vseh
šestih občin ter ustrezajo kriterijem za mala
podjetja (število zaposlenih do 50, letni promet manjši od 7 milj. EUR ali bilančna vsota
manjša od 5 milj. EUR). Pogoj za pridobitev
sredstev je, da ima prosilec sedež podjetja in investicijo na območju Mestne občine
Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal,
Občine Miren-Kostanjevica, Občine RenčeVogrsko ali Občine Šempeter-Vrtojba. Samostojni podjetniki in kmetje morajo imeti
tudi stalno bivališče na območju navedenih
občin.
Prosilec se lahko prijavi samo z eno vlogo.
Do pridobitve sredstev niso upravičena
podjetja:
1. ki delujejo v sektorjih ribištvo in ribogojstvo, premogovništvo, jeklarstvo, sintetična vlakna, pridelava kmetijskih proizvodov,
cestno prometni sektor – kolikor gre za nabavo vozil ali delov vozil za cestni prevoz
tovora,
2. kmetijska gospodarstva, ki imajo
manj kot 1 ha primerljivih kmetijskih površin
v uporabi(GERK). Skladno s 1. točko prvega odstavka 13. člena Uredbe o ukrepih 1.,
3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS
za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št.
73/08, 17/09) se za 1ha primerljive kmetijske površine šteje: 1 ha njiv ali vrtov ali 2
ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, pašnikov ali 0,25 ha plantažnih trajnih
nasadov, pokritih površin v vrtnarstvu, pri
pridelavi jagod ali jagodičja, pridelava gob
ali 8 ha gozdov,
3. ki so v težavah, kot jih opredeljujejo
Smernice Skupnosti o državni pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list EU, C 244 z dne 1. 10.
2004),
4. ki izkazujejo izgubo v bilanci za preteklo leto, razen v primeru, ko je podjetje uvrščeno v kategorijo podjetje-začetnik. Status
podjetja-začetnika ima podjetje registrirano
oziroma vpisano v sodni register od 1. 4.
2009 naprej,
5. ki so v več kot 25% javni lasti oziroma
v lasti drugega podjetja, ki ne ustreza pogojem za mala podjetja,
6. za nakupe med povezanimi osebami
(več kot 50% lastniški delež oziroma glasovalnih pravic ali sorodstveno razmerje)
ali vlaganja v drugo pravno oziroma fizično
osebo, pod netržnimi pogoji,

razpoložljivih sredstev. Za pripravo osnutka seznama potrjenih projektov je potrebno
usklajevanje na mednarodni ravni.
Ko bo uprava mednarodnega razpisa
EraSME zbrala vse potrebne potrditve ali
tudi pripombe držav oziroma območij, bo
na njihovi podlagi pripravila končni razvrstitveni seznam projektov z ocenami. Ko je
ta seznam dokončen in potrjen od vseh, je
zavezujoč za vse.
Na podlagi potrjenega končnega razvrstitvenega seznama projektov bo strokovna
komisija ministrstva izdelala predlog sofinanciranja projektov s slovenskimi udeleženci.
V nadaljevanju bo mednarodna skupina preverila razpoložljivost sredstev po posameznih državah. Sofinancira se toliko projektov
(po vrsti) s skupnega seznama, za kolikor je
zagotovljenih sredstev.
Dokončno odločitev o sofinanciranju slovenskega dela projektov sprejme minister.
14. Višina sredstev
Za sofinanciranje projektov EraSME
bodo za vse uspešne slovenske udeležence razpisa skupno na proračunski postavki
5687 (sodelovanje v evropskem raziskovalnem prostoru), konto 4102, v proračunskem
letu 2011 namenjena sredstva v okvirni višini 100.000,00 EUR. V proračunskem letu
2012 bodo namenjena sredstva v okvirni
višini 100.000,00 EUR, če bodo v ta namen
zagotovljena sredstva v proračunu. V proračunskem letu 2013 bo za sofinanciranje
namenjenih 50.000,00 EUR, če bodo v ta
namen zagotovljena sredstva v proračunu.
Projekt bo lahko prejel sredstva največ do
višine, zaprošene v vlogi. Višina letnega
zneska sofinanciranja je omejena na največ
50.000 EUR letno na posamezni projekt.
Višina razpisanih sredstev za posamezen razpis, ki je hkrati zgornja višina razpisanih sredstev, se lahko poveča znotraj
nerazporejenih sredstev v okviru iste proračunske postavke samo v primeru pozitivno
rešenih pritožb ali naknadno rešenih vlog.
15. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2011, 2012, 2013, 2014.
16. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o izidih razpisa
obveščeni najkasneje v 60 dneh od dokončne odločitve mednarodne komisije.
Slovenski prijavitelj lahko v roku 8 dni
od prejema sklepa o (ne)izbiri vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega
podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister.
17. Dodatne informacije: razpis je objavljen v Uradnem listu RS. Razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletnih straneh ministrstva: www.mvzt.gov.si
(javni razpisi). Razpis in dokumentacijo je
mogoče dvigniti v času uradnih ur v glavni
pisarni ministrstva, na naslovu: Kotnikova
38 v Ljubljani. Dodatne informacije so na
voljo po tel. 01/478-46-40 ali po elektronski
pošti, stična oseba: Rajko Sabo, e-pošta:
rajko.sabo@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Ob-2765/10
Na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega
sklada malega gospodarstva Goriške (OKO,
Uradne objave, št. 14/2003) in Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada malega
gospodarstva Goriške v gospodarstvu (Uradni list RS, št. 43/07) objavlja Javni sklad
malega gospodarstva Goriške
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7. imajo podeljeno koncesijo za opravljanje dejavnosti,
8. prejemniki, ki so pri skladu že prejeli
sredstva in niso izpolnjevali finančnih obveznosti,
9. prejemniki, ki so pri skladu že prejeli
sredstva za isto investicijo.
Posojila sklada predstavljajo pomoč de
minimis, ki se dodeljuje na podlagi Uredbe
komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12.
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri
pomoči de minimis (Uradni list EU L 379/5).
Posamezni prejemnik lahko pridobi v obdobju 3 proračunskih let iz vseh javnih virov
(lokalnih, državnih, mednarodnih) največ
200.000 EUR pomoči, ne glede na obliko in
namen pomoči. Kolikor gre za prejemnika,
ki deluje v cestno prometnem sektorju, dodeljena pomoč v obdobju treh proračunskih
let, ne sme presegati 100.000 EUR. Skupaj
s pomočjo de minimis se v zvezi z istimi
upravičenimi stroški ne sme dodeliti še druga državna pomoč.
IV. Upravičeni stroški za katere se dodeljujejo posojila:
– nakup opreme-osnovnih sredstev, razen osebnih vozil,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih
prostorov,
– nakup licence, patenta in drugih pravic.
Posojila se za investicije v nočitvene kapacitete turističnih kmetij dodelijo ob pogoju,
da turistična kmetija zagotavlja, skupaj z investicijo, najmanj tri ločene oziroma samostojne prenočitvene enote.
Kot upravičeni stroški se upoštevajo stroški, nastali od 1. 1. 2010 do dneva določenega v posojilni pogodbi (praviloma največ
3 mesece po sklenitvi posojilne pogodbe).
Povračilo davka ni upravičen strošek.
V. Sklad bo dodeljeval posojila pod naslednjimi pogoji:
1. vsi investitorji morajo imeti med viri
financiranja najmanj 30% lastnih sredstev,
2. mala podjetja (gospodarska družba,
samostojni podjetnik, zasebnik) lahko vložijo vlogo za posojilo v višini najmanj 4.200
EUR do največ 84.000 EUR; kmetje in mala
podjetja s statusom začetnika, lahko vložijo
vlogo za posojilo v višini najmanj 4.200 EUR
do največ 42.000 EUR,
3. letna obrestna mera je 0%,
4. rok odplačila: – 5 let + 1 leto moratorija na odplačilo glavnice, polletno odplačevanje,
5. sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila
posojila,
6. pred koriščenjem posojila bo prosilec
posojilo ustrezno zavaroval.
Zavarovanje je možno pri zavarovalnici,
z bančno garancijo ali zastavo nepremičnine.
Vrednost zastavljene nepremičnine ne
sme biti nižja od 2x vrednosti odobrenega
posojila.
7. nova posojila se odobrijo tudi za refundacijo že odobrenega bančnega kredita ali
leasinga, kolikor je bil najet po 1. 1. 2010 in
namenjen za upravičene stroške iz IV. točke
tega razpisa.
VI. Merila za ocenjevanje: Javni sklad
bo pri ocenjevanju upošteval merila, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije.
VII. Za pridobitev posojila je potrebna
naslednja dokumentacija, ki jo prosilec uredi
po zaporedju od št. 1. do št. 4.:
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1. prijavni obrazec za investicije do
25.000 EUR,
2. prijavni obrazec za investicije nad
25.000 EUR, ki mu morate priložiti poslovni
načrt oziroma investicijski program,
3. dokazila o registraciji in finančnem
poslovanju.
a) Gospodarske družbe:
1. letno poročilo za preteklo leto – Podatki iz izkaza poslovnega izida, Podatki iz
bilance stanja, Podatki iz izkaza bilančnega
dobička/bilančne izgube (AJPES),
2. popisni list dobljenih posojil/leasing(potrjen s strani banke/leasingodajalca),
3. fotokopija podpisnega kartona pri
banki.
b) Samostojni podjetniki:
1. podatki iz izkaza poslovnega izida
in bilanca stanja za preteklo leto (AJPES),
2. popisni list dobljenih posojil/leasing
(potrjen s strani banke/leasingodajalca),
3. potrdilo DURS-a o plačanih davkih.
c) Kmetje:
1. dokazilo o vpisu kmetije v register
kmetijskih gospodarstev (Upravna enota),
2. pisno mnenje kmetijske svetovalne
službe,
3. posestni list (samo na zahtevo sklada),
4. potrdilo DURS-a o plačanih davkih,
5. izpis prometa na TRR po mesecih
za zadnjih 12 mesecev,
6. potrdilo o stanju zadolženosti in
rednem poravnavanju obveznosti s strani
banke ali HKS.
4. Dokazila glede na vrsto investicije:
– pri nakupu opreme predračun ali račun
ali kupoprodajna pogodba,
– pri nakupu poslovnih prostorov kupoprodajna pogodba ali predpogodba,
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov gradbeno dovoljenje oziroma lokacijska informacija ter (pred)račun investicije
oziroma pogodba z izvajalcem gradbenih
del,
– pri nakupu patenta, licence in drugih
pravic kupoprodajna pogodba.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo in dodatna pojasnila.
VIII. Rok za prijavo in odločanje
Rok za prijavo je odprt od dneva objave
razpisa do dneva porabe sredstev. Vloge,
ki bodo prispele do 20. v tekočem mesecu
in bodo popolne, bodo obravnavane do 30.
v naslednjem mesecu. Vloge prispele v juliju
bodo obravnavane v septembru. Vlagatelji,
katerih vloge ne bodo popolne, bodo pozvani k dopolnitvi, vendar bo njihova vloga na
novo uvrščena na seznam popolnih vlog,
upoštevaje datum prejete dopolnitve. Vloge,
ki ne bodo v roku dopolnjene, se zavržejo.
Prosilci bodo o odločitvi Uprave sklada pisno obveščeni v roku 8 dni, od (s tem razpisom) določenega roka obravnave. Razpisna
dokumentacija je dosegljiva na skladu in
spletnem naslovu: www.nova-gorica.si, pod
rubriko aktivni razpisi.
Informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo prosilci:
– na sedežu sklada ali po tel. 05/33-50-173,
05/33-50-150, 05/33-50-158.
Rezultati razpisa so informacija javnega značaja in bodo objavljeni na spletnem
naslovu.
Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov: Javni sklad malega gospodarstva Go-

riške, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
z oznako: razpis posojil-gospodarstvo ali
osebno oddajte v glavno pisarno, št. 38/I.
nadstropje.
Javni sklad malega
gospodarstva Goriške
Ob-2766/10
Na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega
sklada malega gospodarstva Goriške (OKO,
Uradne objave, št. 14/2003) in 11. člena
Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v kmetijskem sektorju (Uradni list RS, št. 122/07)
objavlja Javni sklad malega gospodarstva
Goriške
razpis
neposrednih posojil v letu 2010
za pospeševanje razvoja kmetijstva
v Mestni občini Nova Gorica, Občini
Brda, Občini Kanal, Občini MirenKostanjevica, Občini Renče-Vogrsko
in Občini Šempeter-Vrtojba
I. Predmet razpisa: dodelitev dolgoročnih posojil za naložbe v osnovno kmetijsko
dejavnost.
Predmet tega razpisa ni dodeljevanje
posojil za naložbe v dopolnilne dejavnosti
(predelava in trženje kmetijskih proizvodov,
turizem, obrt povezana s tradicionalnimi
znanji…………).
II. Višina razpisanih sredstev: 150.000
EUR.
III. Upravičenci
Na podlagi tega razpisa se posojila dodelijo prijaviteljem, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– prijavitelj mora biti mikro kmetijsko
gospodarstvo, ki se ukvarja s proizvodnjo
kmetijskih proizvodov. Za kmetijsko gospodarstvo se šteje kmetija, ki ni organizirana
kot pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik;
– naložba prijavitelja mora prispevati k izboljšanju splošne učinkovitosti kmetijskega
gospodarstva. Naložbe morajo izpolnjevati
vsaj enega izmed naslednjih ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti,
ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja
ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali;
– prijavitelj (mikro kmetijsko gospodarstvo) mora biti vpisan v register kmetijskih
gospodarstev;
– prijavitelj mora imeti sedež kmetije
na območju Mestne občine Nova Gorica
ali Občine Brda, Občine Kanal, Občine Miren-Kostanjevica, Občine Renče-Vogrsko
ali Občine Šempeter-Vrtojba. Prijavitelj na
razpis je nosilec kmetijskega gospodarstva,
na katerega se morajo glasiti tudi dokazila
o namenski porabi posojila;
– prijavitelj mora imeti najmanj 2 ha
primerljivih kmetijskih površin v uporabi
(GERK). Skladno s 1. točko prvega odstavka 13. člena Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4.
osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 73/08,
17/09) se za 1ha primerljive kmetijske površine šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih
sadovnjakov, pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov, pokritih površin v vrtnarstvu, pri pridelavi jagod
ali jagodičja, pridelava gob ali
– 8 ha gozdov.
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Do dodelitve posojila na podlagi tega
razpisa niso upravičena kmetijska gospodarstva (kmetije):
1. ki se nahajajo izven območja občin
ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (v nadaljevanju: sklad);
2. ki so pri skladu že prejela sredstva
in katerih zapadle neplačane in nezapadle obveznosti iz prejetih posojil presegajo
67.200,00 EUR;
3. ki so v preteklosti že prejela sredstva
in niso izpolnjevala finančnih obveznosti;
4. ki so v težavah;
5. za naložbe za nadomestitev, brez povečanja proizvodne zmogljivosti za najmanj
25% ali brez temeljnega spreminjanja narave proizvodnje ali tehnologije;
6. za drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka
naložba vodi k zmanjšanju uporabe vode za
najmanj 25%.
IV. Upravičeni stroški za katere se dodeljujejo posojila
Kot upravičeni stroški se upoštevajo
stroški naložb v kmetijska gospodarstva, ki
se nanašajo na proizvodnjo kmetijskih pro
izvodov, in sicer:
– nakup, gradnja ali adaptacija nepremičnin (razen zemljišč) za opravljanje kmetijske dejavnosti (gospodarska poslopja in
drugi objekti za kmetijsko dejavnost…),
– nakup kmetijske opreme.
Splošni stroški, kot so stroški pridobivanja projektne dokumentacije, dovoljenj, plačila storitev arhitektov, inženirjev, svetovalcev, povezanih z naložbo se ne krijejo.
Kot upravičeni stroški se upoštevajo le
tisti stroški naložbe (računi, pogodbe in plačila), ki nastanejo po dnevu izdaje sklepa
javnega sklada, s katerim se posojilo odobri. Povračilo davka je upravičen strošek,
kolikor upravičenec ni zavezanec za DDV.
V primeru, da je upravičenec zavezanec za
DDV pa povračilo davka ni upravičen strošek. Rok za predložitev dokazil o namenski
porabi se določi v posojilni pogodbi, vendar
znaša praviloma največ 3 mesece od dneva
sklenitve posojilne pogodbe.
V. Intenzivnost pomoči:
Posojila sklada predstavljajo državno
pomoč, ki se dodeljuje na podlagi Uredbe
komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. 12.
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pridržavni pomoči za majhna in srednja velika
podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe
(ES) št. 70/2001 (Uradni list EU, OJ L 358/3
z dne 16. 12. 2006).
Posojila javnega sklada se dodelijo za
upravičene stroške naložbe, za katero prosilec ni prejel državne pomoči iz mednarodnih
ali državnih virov in ni v postopku pridobivanja pomoči iz državnih ali mednarodnih
virov. Za posamezno naložbo lahko upravičenec združuje sredstva pomoči samo iz
občinskih virov in virov sklada, pri čemer
višina pomoči za isto naložbo ne sme presegati 40% upravičenih stroškov.
VI. Sklad bo dodeljeval posojila pod naslednjimi pogoji:
1. prijavitelji morajo imeti med viri financiranja najmanj 30% lastnih sredstev (kot
lastna sredstva se štejejo lastna sredstva
prijavitelja, ki ne predstavljajo izposojenih
finančnih virov);
2. višina odobrenega posojila: najmanj
4.200 EUR in največ 42.000 EUR. Vloge
prijaviteljev, s katerimi se zaproša za po-
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sojilo v višini, ki je nižja od 4.200 EUR, se
zavrnejo;
3. letna obrestna mera je 0%;
4. doba vračanja posojila: 5 let + 1 leto
moratorija na odplačilo glavnice, polletno
odplačevanje;
5. sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila
posojila;
6. prijavitelj mora biti posojilno sposoben;
7. nova posojila se ne odobrijo za refundacijo že odobrenih dolgoročnih bančnih
kreditov;
8. pred koriščenjem posojila bo prijavitelj
posojilo ustrezno zavaroval.
Zavarovanje je možno pri zavarovalnici,
z bančno garancijo ali zastavo nepremičnine. Vrednost zastavljene nepremičnine ne
sme biti nižja od 2x vrednosti odobrenega
posojila. Stroški zavarovanja bremenijo prijavitelja.
VII. Obravnava vlog
Sklad bo obravnaval samo popolne in
pravočasno prispele vloge.
Prijavitelji, katerih vloge ne bodo popolne, bodo v roku petih dni od odpiranja vlog
pisno pozvani, naj vloge dopolnijo. Pozvani
prijavitelj mora vlogo dopolniti v roku osmih
dni od prejema obvestila. Kolikor v postavljenem roku vloge ne dopolni, se vloga s sklepom zavrže. Kot pravočasna se šteje vloga,
ki bo najkasneje do 15. 6. 2010 prispela po
pošti oziroma bo osebno oddana v glavni
pisarni Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba
št. 38/I. nadstropju). Vloge, ki bodo prispele
po tem datumu, se s sklepom zavržejo. Vloge, ki ne bodo v skladu s pogoji in zahtevami
iz razpisa, se zavrnejo. Popolne in pravočasne vloge ter vloge, ki ustrezajo pogojem
in zahtevam iz razpisa, bodo obravnavane.
Pri odločanju o dodelitvi posojila ter višini
dodeljenega posojila posameznemu prijavitelju se upoštevajo merila, razpoložljiva
razpisna kvota in celovita presoja vsebinske
ustreznosti vloge, ki vključuje tudi oceno
realnih možnosti za finančno uspešnost ter
ekonomsko upravičenost naložbe.
VIII. Merila za ocenjevanje
Sklad bo pri ocenjevanju vlog upošteval
naslednje elemente: zaposlenost na kmetiji
(delovna moč), način pridelave hrane (ekološka, integrirana pridelava hrane), delež
lastnih sredstev. Sredstva bodo razdeljena
med upravičence, ki bodo prejeli najvišje
število točk, upoštevaje posojilno sposobnost ter ustrezno zavarovanje posojila.
Št. točk
1.

2.
3.
4.

Zaposlenost na kmetiji(delovna moč)
Kmetijski zavarovanec/zavarovanka 15 let–40 let
Kmetijski zavarovanec/zavarovanka 41 let–65 let
Kmečka gospodinja
Stalno najeta delovna sila
Druga polnoletna oseba, ki živi na kmetiji
Kmetija se ukvarja z ekološko pridelavo hrane
Kmetija se ukvarja z integrirano pridelavo hrane
Delež lastnih sredstev
30%
31%–50%
nad 50%
Skupaj število točk
Posojilna sposobnost
DA
NE
Zavarovanje posojila
DA
NE

5
3
3
3
1
3
2
0
1
3
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IX. Vlogi se priloži dokumentacija, ki jo
prosilec uredi po zaporedju od št. 1. do
št. 4.:
1. prijavni obrazec za investicije do
50.000 EUR ali
2. prijavni obrazec za investicije nad
50.000 EUR, ki mu morate priložiti poslovni
načrt oziroma investicijski program;
3. dokazila o registraciji in finančnem
poslovanju:
1. dokazilo o vpisu kmetije v register
kmetijskih gospodarstev (Upravna enota),
2. potrdilo Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje iz katerega je
razvidno,da je oseba na kmetijskem gospodarstvu pokojninsko in invalidsko zavarovana iz kmetijske dejavnosti,
3. dokazilo o stalno najeti delovni sili
(pogodba oziroma drugo dokazilo),
4. dokazilo o ekološki oziroma integrirani pridelavi hrane (certifikat oziroma drugo
dokazilo za kakovost),
5. posestni list (samo na zahtevo sklada),
6. potrdilo DURS-a o plačanih davkih,
7. izpis prometa na TRR po mesecih
za zadnjih 12 mesecev,
8. potrdilo o stanju zadolženosti in
rednem poravnavanju obveznosti s strani
banke ali HKS;
4. dokazila glede na vrsto investicije:
– pri nakupu opreme predračun ali predpogodba,
– pri nakupu poslovnih prostorov predpogodba,
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov gradbeno dovoljenje oziroma lokacijska informacija ter predračun investicije
oziroma predpogodba z izvajalcem gradbenih del.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo in dodatna pojasnila.
X. Rok za prijavo in odločanje
Rok za prijavo je odprt od dneva objave
razpisa do vključno 15. 6. 2010. Vloge, ki
bodo prispele po 15. 6. 2010 se zavržejo.
Prosilci bodo o odločitvi Uprave sklada pisno obveščeni do 31. 7. 2010. V primeru,
da razpisana sredstva niso v celoti porabljena, se lahko prerazporedijo na druge
razpise sklada. Razpisna dokumentacija je
dosegljiva na skladu in spletnem naslovu:
www.nova-gorica.si, pod rubriko aktualni
razpisi. Informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo prosilci na sedežu sklada oziroma po tel. 05/33-50-173, 05/33-50-150 in
05/33-50-158. Rezultati razpisa so informacija javnega značaja in bodo objavljeni na
spletnem naslovu.
Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov: Javni sklad malega gospodarstva Goriške, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, z oznako Razpis posojil – kmetijstvo
ali osebno oddajte v glavni pisarni, št. 38/I.
nadstropje.
Javni sklad malega
gospodarstva Goriške
Ob-2797/10
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Sklad) na podlagi 11. člena Zakona
o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova
kupnine na podlagi Zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št.
45/95, 34/96 in 67/01 in 47/02; v nadaljevanju: Zakon), 21. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni
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list RS, št. 93/05), Uredbe o metodologiji za
določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št.
61/09), Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim
trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah)
(UL L EU št. 214 z dne 9. 8. 2008; v nadaljnjem besedilu: Uredba 800/2008/ES),
Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih
pomoči (Uradni list RS, št. 72/06 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju:
Uredba o regionalnih državnih pomočeh),
katere vsebina je bila potrjena z Mnenji
o skladnosti Regionalne sheme državnih
pomoči št. 007-363/2008/12 z dne 16. 2.
2009, št. priglasitve: BE01-1783262-2007,
BE01-1783262-2007/I, ter št. 007-363/2008/14
z dne 16. 2. 2009 s št. 007-363/2008/22
z dne 16. 6. 2009, št. priglasitve:
BE02-1783262/2007, BE02-1783262-2007/I,
BE02-1783262-2007/II, ki jih je podalo Ministrstvo za finance, Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada RS za regionalni
razvoj in razvoj podeželja z dne 23. 7. 2009
(v nadaljevanju: Splošni pogoji) ter sklepa
Vlade Republike Slovenije z dne 18. 2. 2010
o soglasju k Poslovnemu in finančnemu načrtu Javnega sklada RS za regionalni razvoj
in razvoj podeželja za leti 2010 in 2011 ter
postavk za leto 2010, objavlja
javni razpis
za financiranje investicijskih projektov
podjetniškega značaja in projektov
na področju kmetijske predelave,
trženja in dopolnilnih dejavnosti
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada upravičencem:
a) z začetnimi investicijskimi projekti
podjetniškega značaja (namen B) in
b) s projekti na področju dopolnilnih dejavnosti ali predelave in trženja kmetijskih
proizvodov (namen A2).
Vlagatelji morajo projekt in dejavnost izvajati v Republiki Sloveniji.
2. Skupna višina razpisanih sredstev
je 11.300.000,00 EUR ugodnih posojil,
od česar je 10.300.000,00 EUR namenjenih podjetniškim projektom (namen B) in
1.000.000,00 EUR projektom dopolnilnih
dejavnosti ali predelave in trženja kmetijskih proizvodov (namen A2).
3. Upravičenci: Pravico kandidiranja na
javnem razpisu imajo velika, srednje velika,
mala in mikro podjetja, in sicer gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in obrtniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 65/09 – UPB3 s spr. in dop.; v nadaljevanju: ZGD 1), zadruge ter zadružne
zveze po Zakonu o zadrugah (Uradni list
RS, št. 97/09 – UPB2 s spr. in dop.); v nadaljevanju: vlagatelji.
Dodatne omejitve pri namenu A2:
a) Pri namenu A2 imajo poleg zgoraj
navedenih vlagateljev pravico kandidiranja
tudi kmetijska gospodarstva (v nadaljevanju:
vlagatelji).
b) Velika podjetja, ki so upravičena do
kandidiranja pri namenu A2, so le tista
z manj kot 750 zaposlenih ter/ali 200 mio
EUR prometa.
c) Vlagatelji se morajo pri namenu A2
ukvarjati s predelavo, trženjem kmetijskih
proizvodov, ki so navedeni v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti, in/ali
dopolnilnimi dejavnostmi.
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Za opredelitev velikosti podjetij oziroma
vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge
I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne
6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst
pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uradni list
EU L št. 214, z dne 9. 8. 2008), in sicer:
– Število zaposlenih in najvišje finančne
vrednosti, ki določajo velikost podjetja so:
a) V kategoriji MSP se srednje veliko
podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot
250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno
vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.
b) V kategoriji MSP se majhno podjetje
opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 50
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno
bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov
EUR.
c) V kategoriji MSP se mikro podjetje
opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 10
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno
bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona
EUR.
Preostale usmeritve glede opredelitve
MSP so v Povabilu k oddaji vloge.
Pri namenu A2 mora biti kmetijsko gospodarstvo vpisano v evidenco kmetijskih
gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo. Kolikor pa gre za dopolnilno dejavnost na kmetijskem gospodarstvu, mora vlagatelj izpolnjevati vse pogoje
za opravljanje dopolnilne dejavnosti, v skladu z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti,
obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS,
št. 61/05 s spr. in dop.) ter mora dejavnost
opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti še
vsaj 5 let po zaključeni investiciji.
4. Razpis se izvaja v skladu s pravili državnih pomoči.
II. Nameni in splošni pogoji dodeljeva
nja
1. Nameni dodeljevanja sredstev
Sredstva se dodeljujejo začetnim projektom v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri:
– vzpostavitvi novega obrata,
– širitvi obstoječega obrata,
– diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi
dodatnimi izdelki,
– bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu.
2. Upravičeni stroški naložbe lahko zajemajo pri:
Velikih podjetjih

Mikro, malih in srednjih podjetjih
nakup objektov s pripadajočimi zemljišči

gradnja in obnova objektov (pripravljalna dela, rušitvena dela, zidarska dela, ipd. ter komunalno in infrastrukturno urejanje zemljišč)
Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža.
nakup strojev in opreme (montaža ter prevoz)
/

stroški pripravljalnih študij in svetovanj (do 50% dejanskih
stroškov), kolikor so izvedeni s strani zunanjih izvajalcev

nematerialne naložbe (prenos tehnologije z nakupom
patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega
tehničnega znanja) največ do 50% upravičenih stroškov celotne
naložbe

nematerialne naložbe (prenos tehnologije z nakupom
patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega
tehničnega znanja) največ do 100% upravičenih stroškov celotne
naložbe

nabavljena osnovna sredstva morajo biti nova

nabavljena osnovna sredstva so lahko rabljena vendar ne
starejša več kot 10 let, v primeru prevzema je treba vrednost
osnovnih sredstev, pridobljenih z regionalno državno pomočjo,
dodeljeno še pred nakupom, odšteti od vrednosti sredstev, ki so
predmet nakupa
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3. Projekt ne sme biti začet pred vložitvijo vloge na javni razpis. Kolikor je bil
projekt pred tem že začet, slednji ne bo več
upravičen do pomoči. Za začetek projekta
se šteje trenutek, ko je bila sklenjena prva
obvezujoča zaveza za začetek aktivnosti na
projektu.
4. Projekt mora biti zaključen v skladu
s podano prijavo na javni razpis oziroma
najkasneje do 31. 12. 2012. Rok za zaključek investicije se opredeli v sklepu in
pogodbi. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu oziroma
vključitev strojev ali opreme v objektih v pro
izvodni proces.
Vlagatelj mora o poteku projekta Skladu
poročati ob zadnjem črpanju sredstev, vsak
konec leta do zaključka investicije ter ob njenem zaključku, najkasneje v roku 1 meseca
po zaključku projekta, za kar se zaveže tudi
v pogodbi o dodelitvi sredstev.
5. Velikemu podjetju je mogoče sredstva
dodeliti le, če bo vlagatelj s prejetimi sredstvi
izpolnil najmanj enega od naslednjih meril:
– povečal stvarno velikost projekta ali
aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– povečal obseg projekta ali aktivnosti, ki
jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki,
– zaradi prejete regionalne državne pomoči skrajšal čas, ki ga bo porabil za dokončanje projekta,
– dejansko povečal finančno vrednost
projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– projekta brez prejete državne pomoči
ne bi mogel izpeljati na območju Republike
Slovenije.
6. Neupravičeni stroški:
– nakup transportne opreme (premično
premoženje) ter transportnih sredstev v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,
– strošek davka na dodano vrednost ter
drugih davkov ter dajatev,
– stroške nadzora,
– samostojen nakup zemljišč.
7. Financirani investicijski projekti oziroma upravičeni stroški v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva se morajo:
– vključiti v aktivo podjetja,
– obravnavati kot osnovna sredstva, ki
se amortizirajo,
– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih
(tretja oseba ne sme biti več kot 25% kapitalsko povezana z upravičencem; lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti
manjše od 25%),
– ostati v regiji vsaj 5 let po zaključku
investicije za velika podjetja, oziroma vsaj 3
leta za mala in srednja podjetja,
– nematerialne naložbe se morajo ob
vseh predhodno navedenih pogojih uporabljati izključno v podjetju, ki je prejelo regionalno državno pomoč, in morajo ostati vsaj
pet let v velikem podjetju in tri leta v malem
ali srednjem podjetju.
8. Do spodbud niso upravičeni projekti, ki
so že bili sofinancirani s strani Sklada.
9. Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki:
– deluje na področju pridelave kmetijskih pridelkov navedenih v Prilogi I Pogodbe
o ustanovitvi Evropskih skupnosti, in pro
izvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, ter področjih ribištva
ter ribogojstva, jeklarstva, premogovništva,
železarstva,ladjedelništva, industrije sintetičnih vlaken ter plutastih izdelkov (kode
4502, 4503 in 4504);
– deluje na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je znesek
pomoči določen na podlagi cene ali količine
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kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni od
pridelovalcev ali jih je na trg dalo podjetje,
ki trži ali predeluje kmetijske pridelke in pro
izvode in če je pomoč pogojena s tem, da se
delno ali v celoti prenese na pridelovalce;
– deluje v aktivnostih, povezanimi z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na
izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge
tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo;
– je pridobil pomoč, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega;
– ima neporavnane obveznosti do države;
– nima izpolnjenih pogodbenih obveznosti do Sklada;
– je v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe
Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti;
– vlagatelji, ki nimajo na dan oddaje vloge in po njem poravnanih obveznosti pri
Davčni upravi Republike Slovenije, ki jim je
potekel rok plačila;
– je v težavah skladu s Smernicami skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244
z dne 1. 10. 2004) ter Zakonom o pomoči za
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07),
in sicer je podjetje najmanj v težavah (na
podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega
izida za zadnje leto):
a) v primeru kapitalskih družb, kadar
tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
b) v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan
v računovodski evidenci,
c) je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
d) je v postopku pridobivanja državnih
pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel
in še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju.
Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj
kot tri leta od vpisa v register, se ne štejejo
kot podjetja v težavah v smislu Smernic
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah, razen
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek
po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje
podjetij.
10. Vlagatelj mora pri projektu izkazati
zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljena
sredstva izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja, kar dokazuje s poslovnim načrtom oziroma investicijskim programom.
11. Vlagatelj mora z odobreno investicijo
2 leti po njenem zaključku:
– za 5% povečati število zaposlenih ali
– doseči 3% povečanje kosmatega donosa od poslovanja in dodane vrednosti na
zaposlenega.
12. Vlagatelj mora biti registriran oziroma
imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo
projekta ter dejavnosti, ki je predmet pro-

jekta ter (odvisno od narave del) po zaključku investicije pridobiti uporabno dovoljenje,
kar bo Sklad preverjal pri izvajanju rednih
pregledov.
13. Sklad lahko določi neodvisnega nadzornika za ogled projekta ali zavarovanja pri
posojilu. Stroške nadzora krije posojilojemalec oziroma izvajalec.
14. Vlagatelj se s pogodbo o dodelitvi
sredstev tudi zaveže, da bo:
– zagotovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada,
– Sklad ustrezno obvestil o aktiviranju
projekta ter ob informiranju širše javnosti
o projektu, slednji podal informacije o udeležbi Sklada pri projektu,
– hranil dokumentacijo najmanj do dokončnega vračila posojila,
– na zahtevo Sklada omogočil ogled projekta.
III. Finančni pogoji
1. Projekt bo s strani Sklada sofinanciran
v višini do največ 75% priznanih stroškov
investicijskega projekta (brez DDV) ter do
najvišjega dovoljenega odstotka državnih
pomoči, kar znaša:
a) pri vlagateljih za namen B:
– za velika podjetja in vsa podjetja v sektorju transporta 30%, pri slednjih je potrebno
upoštevati še posebna pravila, ki urejajo dodeljevanje državnih pomoči za ta področja,
– srednje velika podjetja 40%,
– mala oziroma mikro podjetja 50%.
b) pri vlagateljih za namen A2:
– velika podjetja do 25% (do predpisane
velikosti vlagatelja),
– vsa podjetja v sektorju transporta do
30%, pri katerih je potrebno upoštevati še
posebna pravila, ki urejajo dodeljevanje državnih pomoči za ta področja,
– mala oziroma mikro ter srednje velika
podjetja do 50%.
V primeru, da so vlagatelji v zadnjih treh
letih prejeli pomoč v obliki tveganega kapitala, je potrebno upoštevati še posebna
pravila iz teh področij.
Državna pomoč se pri posojilu izraža
v obliki bruto ekvivalenta dotacije in se sešteva z drugimi prejetimi državnimi pomočmi
pri projektu.
2. Vlagatelju je lahko na javnem razpisu odobren največ en projekt oziroma vloga pri posameznem namenu dodeljevanja
sredstev.
3. Najmanjša upravičena višina investicijskih projektov javnega razpisa (brez DDV)
ne sme biti nižja od 20.000 EUR, najmanjša višina zaprošenih sredstev pa ne nižja
od 5.000 EUR. Najvišja upravičena višina
investicijskih projektov (brez DDV) ne sme
presegati vrednosti 16.875.000 EUR. Kot
celotna upravičena vrednost projekta se
šteje investicija v višini predloženih upravičenih predračunov, ponudb, predpogodb
(brez DDV). Višina odobrenih sredstev na
projekt oziroma vlagatelja, pri posameznem
namenu dodeljevanja sredstev, ne sme presegati 1.500.000 EUR, prav tako ne sme
skupna višina zadolženosti posameznega
vlagatelja do Sklada presegati 10% vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki je
vpisano v sodni register (10% vrednosti znaša 8.338.869,97 EUR).
4. Posojilni pogoji:
– skupna doba vračanja posojila: do 12
let (z že vključenim moratorijem na odplačilo
glavnice);
– znotraj skupne dobe vračanja posojila,
ki je sestavljena iz moratorija na odplačilo
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glavnice in odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi oziroma koristi največ 36 mesecev moratorija, za kar se opredeli pred
sklenitvijo pogodbe. Dolžina moratorija je
odvisna od višine odobrenega posojila;
– doba vračanja, doba odplačevanja ter
moratorij na odplačilo glavnice so podrobneje razdelani v razpisni dokumentaciji oziroma povabilu k oddaji vloge;
– pred podpisom pogodbe se upravičenec moratoriju lahko odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne
mora znašati manj kot 1/3 prvotne skupne
dobe vračanja;
– obrestna mera:
– Euribor (trimesečni) + 0,90% letno,
za projekte v Pomurju ter občinah, ki imajo
koeficient razvitosti občin za leto 2010, glede na Uredbo o metodologiji za določitev
razvitosti občin (Uradni list RS, št. 61/09;
v nadaljevanju: UMZDRO) manjši od 0,90,
– Euribor (trimesečni) + 1,00% letno,
za projekte v občinah, ki imajo koeficient
razvitosti občin za leto 2010 med vključno
0,90 in vključno 1,09 glede na UMZDRO,
– Euribor (trimesečni) + 1,65% letno,
za projekte v občinah, ki imajo koeficient
razvitosti občin za leto 2010 višji od 1,09
glede na UMZDRO;
– obresti v času moratorija niso subvencionirane in se mesečno plačujejo;
– posojilna pogodba se sklepa pri Banki
Koper d.d.
5. Posojila se dodeljujejo v evrih. Skupna
doba vračanja posojila ne more biti daljša
od ekonomske dobe projekta. Sklad lahko
določi dobo vračanja posojila glede na ekonomsko dobo trajanja projekta.
6. Črpanje posojila je dokumentarno na
podlagi računov, pogodb ali situacij, z možnostjo nakazila sredstev izvajalcem oziroma dobaviteljem ali v obliki refundacije že
opravljenih plačil iz lastnih virov. Upoštevajo
se zneski brez DDV-ja, in sicer največ v višini 75%. Ustrezni dokumenti za črpanje so
tisti, z datumom opravljene storite oziroma
odpreme blaga po datumu vložitve vloge na
javni razpis.
Črpanje se izvede po predložitvi:
– računov, pogodb ali situacij, potrjenih in
podpisanih s strani upravičenca; v primeru
kopij dokumentov banka na podlagi predloženih originalov z žigom in podpisom potrdi,
da kopije ustrezajo originalom,
– pisne izjave oziroma naloga banki za
nakazilo sredstev,
– potrdila o plačilu iz lastnih virov, v primeru refundacije celotnih že plačanih računov,
– potrdilo o plačilu lastne udeležbe pri
projektu (najmanj 25% in DDV).
7. Vlagatelj mora zagotoviti razliko med
dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo
projekta ter prispevati najmanj 25% lastnih
sredstev v upravičeni vrednosti projekta,
v katera niso vključena javna sredstva.
8. Vlagatelj mora podati izjavo, da za
prijavljeni projekt ni pridobil drugih javnih
sredstev ali sredstev s strani Evropske investicijske banke (v nadaljevanju: EIB), ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje
in prestrukturiranje podjetij v težavah in da
ni v fazi pridobivanja takih pomoči, oziroma
da je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil
prestrukturiranje. Kolikor je vlagatelj prejel
sredstva državnih pomoči za isti projekt iz
morebitnega drugega javnega vira ali virov EIB, pa mora navesti vir, višino prejetih
sredstev in številko sheme, po kateri je pri-

– opredelitev glede doseganja enega
ali več ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje oziroma preusmeritev pro
izvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in
izboljšanje naravnega okolja.
Poslovni načrt oziroma investicijski program mora biti skladen s prijavnim obrazcem ter praviloma ne sme biti starejši od 1
leta, pri njegovi pripravi pa je potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza poslovnega
izida za zadnje leto poslovanja in splošne
diskontne stopnje, ki je 7%.
V primeru investicij nad 500.000,00 EUR
(brez DDV) morajo vlagatelji priložiti investicijski program, izdelan v skladu z Uredbo
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06).
3. Velika podjetja morajo predložiti tudi
analizo možnosti izvedbe projekta s prejeto
državno pomočjo ali brez nje, iz katere mora
biti razvidno izpolnjevanje pogoja iz točke 5
/ II. poglavja tega razpisa.
4. Vlagatelji za projekte v vrednosti nad
500.000,00 EUR (brez DDV) lahko predložijo mnenje Regionalne razvojne agencije
o vplivu projekta na regijo. Priloga služi kot
pomoč pri odobravanju velikih projektov
s strani Uprave ter Nadzornega sveta. Priloga služi kot pomoč pri odobravanju velikih
projektov, ki jih odobrava Uprava in k odločitvi poda soglasje tudi Nadzorni svet (neobvezna prologa).
5. Povzetek predstavitve projekta (na
dveh A4 straneh; podlaga v razpisni dokumentaciji).
6. Tehnična skica objekta (lahko iz projektne mape za gradbeno dovoljenje) v primeru gradbenih del, prospekt, opreme ali
strojev oziroma investicije.
7. Originalno potrdilo o plačanih davkih
in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok
plačila, ki ga izda krajevno pristojna Davčna
uprava, in ne sme biti starejše od meseca
dni od dneva oddaje vloge.
8. V primeru graditve ali izvajanja del
na objektih, gradbeno dovoljenje oziroma
ustrezno upravno dovoljenje, ki se mora glasiti na vlagatelja in prijavljeno investicijo.
9. Cenitev objekta v primeru, da je objekt,
ki je predmet investicije oziroma vlaganj starejši od 10 let. Cenitev mora biti napravljena
s strani sodno zapriseženega cenilca in ne
sme biti starejša od enega leta.
10. Kopija presoje vplivov na okolje ter
druge dokumentacije oziroma študije, ki je
bila napravljena zaradi ugotovitve obremenitve okolja v zvezi s projektom.
11. Originalni ter celotni nezavezujoči
predračuni, predpogodbe oziroma ponudbe
za celotno prijavljeno investicijo. Dokazila
morajo biti izdana po 1. 1. 2010. V primeru
dokazil v tujem jeziku je vlagatelj dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila.
12. Kopijo sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu.
13. Predlog ustreznega zavarovanja
v skladu s Splošnimi pogoji (bančna garancija, hipoteka ipd.), kar vlagatelj opredeli
v obrazcu za prijavo. V primeru, da vlagatelj
kot predlog za zavarovanje posojila poda
bančno garancijo, mora predložiti Skladu
pismo o nameri, izdano s strani banke. Vlagatelj lahko poda tudi sliko predmeta zavarovanja ter cenitev sodno zapriseženega
cenilca za predmet zavarovanja, ki naj ne bo
starejša od leta dni.

dobil ta sredstva ter predložiti ustrezen sklep
oziroma odločbo, iz katere bo razviden prejem teh sredstev.
9. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni
od vročitve sklepa o odobritvi projekta vlagatelju. Rok črpanja odobrenih sredstev je
do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob
utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo
vlagatelja oba roka tudi podaljša s pisnim
soglasjem.
10. Če vlagatelj, ki so mu bila sredstva
odobrena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v roku, določenem v sklepu, se bo upoštevalo, da je vlagatelj enostransko odstopil
od odobrenih sredstev in od sklenitve pogodbe. Prav tako se bo upoštevalo, da je
vlagatelj enostransko odstopil od odobrenih
sredstev, kolikor ne bo v roku, določenem
v sklepu, dostavil ustrezne dokumentacije
za črpanje. Če se vlagatelj v roku, ki je naveden v sklepu, nanj ne odzove, se na podlagi
točke 4. iz 42. člena Splošnih pogojev šteje,
da je umaknil vlogo.
11. Posojilo se obvezno zavaruje z menicami in z enim ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu s Splošnimi pogoji, in sicer:
Posojilo do 8.500 EUR vlagatelj praviloma lahko zavaruje pri zavarovalnici. Posojilo nad 8.500 EUR vlagatelj praviloma
zavaruje z vpisom hipoteke na premoženje ali z drugim, temu instrumentu enakovrednim jamstvom. V primeru zavarovanja
s hipotekarnim jamstvom, mora biti razmerje med obveznostjo do Sklada in vrednostjo
zastavljenih nepremičnin praviloma 1 proti
2,5. Posojilo Sklada ne more biti zavarovano z jamstvom Republike Slovenije ali
občine.
12. Stroški zavarovanja posojila in stroški vodenja posojila bremenijo vlagatelja
v celoti, stroške sklepanja pogodb pa deloma, v višini do 100 EUR z DDV, pokriva
Sklad, morebitne preostale plača vlagatelj.
Kolikor vlagatelj predčasno vrne posojilo,
plača stroške za predčasno vračilo posojila.
Vlagatelji, ki jim bodo sredstva odobrena,
bodo sklepali pogodbo o dodelitvi sredstev
z Banko Koper d.d.. Sklad ne zaračunava
stroškov postopka odobritve posojila.
IV. Vsebina vloge (priloge, dokazila)
Vsa dokumentacija ter priloge se morajo
glasiti na prijavitelja ter prijavljeno investicijo
1. V celoti izpolnjen ustrezen originalni
obrazec B/A2 (izpolnjen, podpisan in žigosan) s priloženimi izjavami v pisni obliki.
2. Poslovni načrt oz investicijski program.
Poslovni načrt mora najmanj vsebovati:
– povzetek poslovnega načrta,
– predstavitev proizvoda oziroma storitve, podjetja in panoge,
– raziskavo in analizo trga s predstavitvijo potencialnih kupcev,
– nadaljnji razvoj podjetja,
– načrt prodaje z napovedjo (po trgih,
tržnih segmentih in časovnih elementih) ter
strategijo trženja,
– utemeljitev učinkov projekta glede na
stroškovno in prihodkovno raven,
– organizacijo podjetja in lastništvo,
– terminski načrt izvajanja projekta,
– izračun upravičenosti projekta v ekonomski dobi, izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih
sredstev, neto sedanja vrednost, interna
stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha
in stanja, denarni tok) za obdobje vračila
posojila,
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14. Certifikat kakovosti (kolikor ga prijavitelj ima).
15. Dokazila o registraciji vlagatelja (za
obrtnike):
– Obrtniki priložijo obrtno dovoljenje.
– Kolikor Sklad iz baze AJPESA za vlagatelja ne bo uspel pridobiti dokazil o njegovi registraciji, bo le-ta moral predložiti
vlagatelj sam.
– Za kmetijska gospodarstva: fotokopija
dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo
zavedeno v registru kmetijskih gospodarstev ali kopija Obrazca A »Osnovni podatki
o kmetijskem gospodarstvu« za leto 2009.
– Za dopolnilne dejavnosti na kmetiji pa
je potrebno predložiti tudi fotokopijo dovoljenja o opravljanju dopolnilne dejavnosti.
16. Mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti naložbe (kmetijsko svetovalne službe) (le pri namenu A2).
Dodatno za kmetijska gospodarstva (pri
namenu A2):
17. Zbirno vlogo za neposredna plačila
za zadnje leto Agencije RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja.
18. Kadar je upravičenec kmetija, mora
nosilec kmetijskega gospodarstva priložiti
pooblastilo morebitnih solastnikov kmetije,
da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in da
se strinjajo z načrtovano investicijo.
19. Sklad lahko od vlagatelja zahteva,
da v določenem roku poda tudi dodatno
dokumentacijo in pojasnila o projektu oziroma navedb v vlogi z namenom preveritve
resničnosti in verodostojnosti podatkov navedenih v vlogi ter predloženi dokumentaciji.
Vlagatelj pa lahko tudi sam predloži dodatna dokazila ter pojasnila o projektu (pisma
o nameri ipd.).
V. Merila za izbiro
Merila za izbiro so podrobneje navedena
v razpisni dokumentaciji.
1. Regionalni vidik lokacije investiranja
(največ 30 točk)
a) Stopnja razvitosti razvojnih regij (Sklep
o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007 – 2013
(Uradni list RS, št. 23/06))
b) Razvitost občine projekta glede na koeficient razvitosti občin za leto 2010 (Uredba
o metodologiji za določitev razvitosti občin
(Uradni list RS, št. 61/09)
2. Tržni in ekonomski elementi projekta
(največ 40 točk)
a) Tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev)
b) Lastna udeležba
c) Konkurenčna sposobnost proizvodov
in storitev
d) Ocena finančne uspešnosti projekta
e) Interna stopnja donosnosti projekta
f) Dejavnost vlagatelja po prioriteti
g) Vpliv na okolje
3. Ocena investitorja (največ 30 točk)
a) Boniteta investitorja glede na razvrstitev v iBONu oziroma po metodologiji
Sklada
b) Kratkoročna plačilna sposobnost prijavitelja za zadnjih 18 mesecev
c) Velikost vlagatelja oziroma podjetja
d) Predvideno zavarovanje odobrenega
posojila
e) Ocena organizacijske sposobnosti
upravičenca (ocena vpliva projekta na organizacijsko spremembo pravne osebe)
f) Pridobljen certifikat o kakovosti izdelkov/storitev
Merila ocenjevanja so podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji oziroma po-
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vabilu k oddaji vloge. Za dodelitev sredstev
mora vloga doseči najmanj 51 točk.
Vse vloge s projekti z več kot dveletnim
kumulativnim negativnim denarnim tokom,
ekološko sporne investicije ter projekte brez
realne možnosti za zavarovanje posojila, se
kot neutemeljene zavrnejo.
Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna
komisija projekte razvrstila v prioritetno listo
glede na zbrano število točk.
Odpiranja bodo potekala do porabe sredstev. Prednost znotraj posameznega odpiranja bodo pri izboru za dodelitev razpisanih
sredstev imeli investicijski projekti, ki bodo
dobili višje število točk. Kolikor bodo projekti
pri ocenjevanju znotraj posameznega roka
odpiranja vlog dosegli enako število točk,
bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti,
ki bodo zbrali večje število točk, po naslednjem vrstnem redu sledečih meril za izbor
vlog, in sicer:
1. regionalni vidik lokacije investiranja,
2. tržni in ekonomski elementi projekta
in
3. ocena investitorja.
V primeru, da zadnje uvrščeni projekti
tudi po teh merilih dosežejo enako število
točk, bo imel prednost pri izbiri tisti projekt,
ki je bil oddan prvi (upošteva se datum in
ura oddaje projekta priporočeno na pošto
ali datum in ura oddaje projekta osebno
v vložišče Sklada).
VI. Rok in način prijave
1. Za oddajo prijav velja poštni žig z oddano priporočeno pošiljko. Vloge je mogoče
oddati tudi osebno na sedežu Sklada, do
posameznega roka.
Roki za oddajo prijav so: 24. 5. 2010,
12. 7. 2010 in 3. 9. 2010. Vloge se odpirajo
po vrstnem redu, kot so prispele. Vloge, ki
bodo prispele po prvem roku oziroma naslednjih rokih, se prenesejo v naslednje odpiranje, razen po zaprtju oziroma izteku razpisa.
Odpiranja bodo do tretji delovni dan po izteku rokov za oddajo vlog. Odpiranja niso
javna in bodo potekala do porabe sredstev.
Takoj ko bodo sredstva izčrpana, bo Sklad
to objavil na svoji spletni strani.
Vlagatelji vložijo vloge na naslov: Javni
sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
Popolna vloga z nazivom in naslovom
vlagatelja na ovojnici mora biti dostavljena
v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj –
s pripisom »za namen B oziroma za namen
A2)«.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem
jeziku, finančni zahtevek prikazan v skupni
evropski valuti (EUR).
2. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne
na sedežu Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev
trg 9a, 1310 Ribnica, od objave do zaključka razpisa, vsak dan, od 9. do 12. ure,
osebno ali se posreduje po naročilu preko elektronske ali navadne pošte. Besedilo
javnega razpisa in razpisna dokumentacija
sta na voljo tudi na spletni strani Sklada:
http://www.rdf-sklad.si/ ali po naročilu po
e-pošti: rdf.sklad@siol.net.
Vlagatelji lahko pridobijo informacije o javnemu razpisu v Sektorju za izvajanje spodbud Sklada, in sicer na tel. 01/836-19-53,
vsak delavnik, med 9. ter 14. uro.
3. Sklad lahko v primeru nejasnosti od
vlagatelja zahteva dodatno pojasnjevalno

dokumentacijo ter naroči strokovno mnenje
o projektu.
4. Vlagatelj sredstev je dolžan Skladu
v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev omogočiti nadzor nad porabo sredstev
tako, da je kadarkoli možna kontrola ter vpogled v poslovno dokumentacijo vlagatelja.
VII. Obravnava vlog
1. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku do 8 dni od posameznega odpiranja, pisno pozvala, da jih
dopolnijo v roku 8 dni.
2. Vloge, ki ob oddaji vloge ne bodo
vsebovale najmanj izpolnjenega obrazca (iz
katerega bo nedvoumno razviden prijavljeni projekt) ter poslovnega načrta oziroma
investicijskega programa, bodo samodejno
zavržene kot nepopolne in se jih ne bo pozivalo na dopolnjevanje.
3. Vloge, ki jih vlagatelj v zahtevanem
roku 8 dni, od dneva prejema obvestila ne
dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
4. Vloge, ki bodo prispele prepozno, se
uvrstijo v naslednji razpisni rok, kolikor pa
tega ne bo več, se bodo zavrgle.
5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
6. V primeru, da je vlog za dodelitev
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev
sredstev več, kot je na razpolago sredstev,
komisija oblikuje za pregled in obravnavo
prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov prednostni vrstni red vlagateljev za dodelitev sredstev. Komisija bo lahko v primeru
iz prejšnjega stavka predlagala odobritev
sredstev vlagateljem iz višjega prioritetnega
razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih
sredstev (primeroma: zaprošeno posojilo
50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg posojil
še 25.000,00 EUR, zato dodelitev v višini
25.000,00 EUR). Vloge vlagateljev, ki ne
bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve
znotraj razpoložljivih sredstev, se zavrnejo.
7. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril
iz točke V. ne dosežejo minimalno 51 točk,
se kot neutemeljene zavrnejo.
8. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Sklada in
države, bodo zavržene.
9. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo predloga za odločanje bo imenovala
Uprava Sklada. Komisija bo enakovredno
obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. Strokovna komisija
v primeru projekta z investicijsko vrednostjo
nad 150.000 EUR pridobi dve oceni. Poleg
ocene strokovne službe, se Sklad lahko posluži tudi zunanjih strokovnih ocenjevalcev.
V primeru dveh ocen iste vloge, se kot končna ocena upošteva povprečje dveh ocen.
O odpiranju vlog in o izboru prejemnikov bo
komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje prijava, so uradna
tajnost. Strokovna komisija lahko k svojemu
delu pritegne tudi strokovnjake iz delovnih
področij glede na posamezno naravo razpisa, vendar s soglasjem Uprave Sklada.
10. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni s sklepom z ustrezno obrazložitvijo, in sicer v roku 45 dni po izteku
posameznega roka za oddajo vlog. Sklep
bo izdan na podlagi sklepa Uprave. Za dodelitve sredstev, ki so višje od 500.000 EUR,
poda soglasje Nadzorni svet Sklada. Zoper
sklep o dodelitvi sredstev je dovoljena pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vlagatelju. Pritožbo je potrebno vložiti pisno
v dveh izvodih ali se jo poda ustno na zapisnik pri organu, ki je sklep izdal (Javni sklad
RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja,
Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica), s pripisom
na ovojnici: Pritožba na sklep št. (št. izdanega sklepa). O pritožbi odloča Služba Vlade
RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, Kotnikova 28, Ljubljana.
11. Postopek izbire Sklada bo potekal
skladno s Splošnimi pogoji Javnega sklada
RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja.
Sklad v sklepu o dodelitvi sredstev vlagatelje tudi obvesti o številki sheme državnih
pomoči ter o višini državnih pomoči.
Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi Sklad izda tudi navodilo o načinu
sklenitve pogodbe o dodeljenih spodbudah,
ki vsebuje:
– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe in
– potrebno dokumentacijo za sklenitev
pogodbe.
12. Sklad bo spremljal namensko porabo
sredstev pri vlagatelju. Če bo ugotovil, da
sredstva niso bila uporabljena za namen,
za katerega so bila dodeljena ali da so bila
sredstva odobrena na podlagi neresničnih
podatkov, lahko takoj zahteva od vlagatelja
vračilo sredstev v enkratnem znesku. Vlagatelj bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila do dneva vračila po Zakonu
o predpisani obrestni meri zamudnih obresti
(Uradni list RS, št. 11/07 – uradno prečiščeno besedilo).
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in razvoj podeželja
Št. 430-40/2010-1
Ob-2821/10
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), Zakona o ratifikaciji Sporazuma
o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike (Uradni list RS, – MP, št.
10/99), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta
30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Italijansko
republiko v letih 2011–2013
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in
italjanskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne
znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2011–2013
na skupno dogovorjenih področjih:
– bazične znanosti (fizika, matematika,
kemija) (BS);
– znanosti o Zemlji, energija in okolje
(ESEE);
– informatika in komunikacijske tehnologije (ICT);
– vede o življenju in medicina (LSM);

– tehnologije za kulturno dediščino
(TACH).
Bilateralni projekti trajajo tri leta.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Italijanska republika.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji) ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Italijansko republiko, povečati
mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih italijanskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav
slovenskih in italijanskih raziskovalcev na
razpise okvirnih programov Evropske unije
na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 41/09).
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in italjanski vodja morata vložiti prijavi praviloma
istočasno in na način, ki ga določata pristojni
instituciji (v Italiji: Ministrstvo za zunanje zadeve Italijanske republike – Ministero degli
Affari Esteri, www.esteri.it; kontaktna oseba
Monica Paganelli, tel. +39 06 3691 3553).
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana
strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje bilateralnega projekta po Metodologije ocenjevanja prijav za (so)financiranje
raziskovalne dejavnosti v letu 2010 (razpisi v letu 2009), poglavje J – Mednarodno
znanstveno sodelovanje, št. 6319-2/2009-1
z dne 22. 7. 2009.
Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje bo dogovorjen na zasedanju
pristojnega mednarodnega organa (skupni
slovensko-italijanski odbor za znanstveno
in tehnološko sodelovanje, v nadaljnjem besedilu: skupna komisija), ki bo predvidoma
potekalo ob koncu leta 2010. Sklep o izboru
prijav za sofinanciranje izda Upravni odbor
agencije na podlagi izbire skupne komisije,
na katero je agencija vezana.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2011–2013 znaša okvirno 165.000,00 EUR.
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Sofinanciranje v letih 2011–2013 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za slovenske raziskovalce ob obiskih v Italijanski republiki;
– stroške bivanja za italijanske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu
B kategorije (***), vendar največ do 72 EUR
dnevno (za kratke obiske – do 14 dni), ob
daljših obiskih pa v primeru zasedenosti domov največ do 660 EUR mesečno;
– dnevnice za italijanske raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji do višine določene
v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov,
ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni
list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju:
uredba), tj. 21,39 EUR.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije italijanskim raziskovalcem,
ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi
obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januarja 2011 do 31. decembra 2013.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Italijansko republiko
v letih 2011–2013« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno
agencije. Prijava je oddana pravočasno, če
prispe v glavno pisarno agencije do 31. 5.
2010, najkasneje do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 31. 5. 2010,
najkasneje do 12. ure (poštni žig). V vsaki
poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena
prijava.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca A (ARRS-MS-IT-04-A/2010) in
B (ARRS-MS-IT-04-B/2010). Obrazca A in
B, poimenovana ARRS-MS-IT-04-A-2010Pr in ARRS-MS-IT-04-B-2010-Pr (s končnico.doc oziroma.pdf), kjer je Pr priimek slovenskega vodje prijavljenega bilateralnega
projekta, morata najkasneje 31. 5. 2010,
do 12. ure, prispeti tudi po elektronski pošti kot prilogi na naslov razpis-italija11-13@
arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja
podatkov iz obrazca so zaželjeni obrazci
v wordovem formatu). Elektronske prijave
morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot
pisne, pri čemer je za identičnost obeh prijav
odgovoren prijavitelj.
Za pravočasne se štejejo prijave, ki so
pravočasno oddane v pisni in elektronski
obliki.
Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in jih bo neodprte vrnila prijavitelju.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 3. 6. 2010, ob 10. uri,
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javne-
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ga razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2010.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije www.arrs.si, zainteresirani
pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Katarini
Seršen, tel. 01/400-59-69, vsak delavnik,
od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: katarina.sersen@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 430-39/2010-1
Ob-2875/10
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 aktivnosti v zvezi
s promocijo slovenske znanosti v tujini
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 aktivnosti
v zvezi s promocijo slovenske znanosti in
znanja v tujini, pri čemer se aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti lahko izvajajo tudi na območju Republike Slovenije,
če je zagotovljena primerna mednarodna
znanstvena in strokovna udeležba.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis: na javni razpis se lahko prijavijo zavodi, skupnosti zavodov, gospodarske družbe, društva, zveze društev in ustanove. Prav tako se lahko prijavijo pravne
osebe iz slovenskega zamejstva in pravne
osebe Slovencev po svetu. Prijavitelj za
izvajanje aktivnosti pooblasti odgovornega
nosilca.
4. Cilji javnega razpisa
Cilji javnega razpisa so:
– spodbujanje sodelovanja slovenskih
raziskovalcev z raziskovalci iz držav, s katerimi Republika Slovenija še nima sklenjenih
ustreznih mednarodnih aktov ali so ti v postopku priprave oziroma ratifikacije oziroma
se že sklenjeni in ratificirani mednarodni akti
v praksi še ne izvajajo;
– spodbujanje promocije slovenske
znanosti pri slovenskih raziskovalcih iz zamejstva oziroma slovenskih raziskovalcih
živečih po svetu, ki organizirajo dogodke
v tujini;
– spodbujanje organizacije oziroma aktivnega sodelovanja na odmevnih dogodkih doma in v tujini, s katerimi se predstavi slovenska znanstvena, raziskovalna in
razvojna sfera oziroma njihovi dosežki; pri
tem lahko enakopravno sodelujejo slovenski
raziskovalci iz zamejstva oziroma slovenski
raziskovalci živeči po svetu.
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5. Prijava na javni razpis
Prijava na javni razpis mora vsebovati
– podpisano prijavo s kratko predstavitvijo promocijskih aktivnost ali promocijski
program, ter (če obstajajo): spletnim naslovom prireditve; opisom podobnih aktivnosti
v prejšnjih letih vključno s tiskovino; izrazi
interesa doma in v tujini; priporočili;
– predstavitev prijavitelja (če ni raziskovalni zavod v Republiki Sloveniji) in življenjepis odgovornega nosilca s poudarkom
na znanstvenih dosežkih;
– natančno finančno specifikacijo s podpisom in žigom prijavitelja.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
V postopku izbora sofinanciranja promocije slovenske znanosti v tujini bo komisija, ki jo imenuje direktor ARRS s sklepom,
pregledala prijave, pripravila predlog prejemnikov sredstev in ga predložila v odločanje Upravnemu odboru ARRS.
Pri izboru in dodelitvi sredstev bodo
upoštevana naslednja merila (utež v odstotkih):
1. tehtnost in aktualnost predlagane
promocijske aktivnosti v skladu s cilji javnega razpisa pod točko 4. (30%);
2. pomen rezultatov promocijske aktivnosti za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije (15%);
3. pričakovana odzivnost promocijske
aktivnosti v znanstveni in strokovni javnosti (15%);
4. reference prijaviteljev (20%);
5. izvedljivost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije (20%).
Kot promocijo slovenske znanosti v tujini na tem razpisu ne upoštevamo udeležbe
slovenskega raziskovalca na mednarodni
konferenci.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in
(so)financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa znaša 95.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letu 2010 je vezano
na sprejem finančnega načrta agencije ter
na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– potne stroške, dnevnice, lokalne potne stroške ter stroške bivanja slovenskih
raziskovalcev, ki izvajajo aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tistih
državah, s katerimi Republika Slovenija
še nima sklenjenega ustreznega mednarodnega akta ali so ti v postopku priprave
oziroma ratifikacije oziroma se že sklenjeni
in ratificirani mednarodni akti v praksi še
ne izvajajo;
– stroške v zvezi s promocijskimi aktivnostmi slovenske znanosti, ki jo izvajajajo
slovenski raziskovalci (tudi iz zamejstva in
živeči po svetu).
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku aktivnosti v okviru odobrenega zneska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je do
31. decembra 2010.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljnost prijav
Pisne prijave v zaprtih ovojnicah je treba opremiti z oznako »Ne odpiraj, prijava
na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti
v tujini.« V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je
lahko samo ena prijava. Ovojnica s prijavo
mora prispeti v glavno pisarno Javne agen-

cije za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije, Tivolska 30, 1000 Ljubljana,
najkasneje do 7. 6. 2010 do 12. ure. Kot
pravočasne se štejejo tudi prijave oddane
priporočeno po pošti iz Slovenije, najkasneje do 7. 6. 2010 do 12. ure (poštni žig).
Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in
jih bo neodprte vrnila prijavitelju.
Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec ARRS-MS-PROM-04/2010. Obrazec,
poimenovan ARRS-MS-PROM-04-2010-Pr
(s končnico.doc oziroma.pdf), kjer je Pr priimek slovenskega vodje prijavljenega bilateralnega projekta, morata najkasneje 7. 6.
2010 do 12. ure prispeti tudi po elektronski
pošti kot prilogi na naslov: razpis-promocija2010@arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov iz obrazca so zaželjeni
obrazci v wordovem formatu). Elektronske
prijave morajo biti vsebinsko popolnoma
enake kot pisne, pri čemer je za identičnost
obeh prijav odgovoren prijavitelj.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo predvidoma 8. 6. 2010 ob 9. uri
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu
javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni
predvidoma v 30 dneh od navedenega zaključka razpisa.
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 Frančiški
Rožič Novak, po tel. 01/400-59-50, vsak
delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto:
Fani.Rozic-Novak@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 98/2010
Ob-2779/10
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju Sklad) objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb
za prodajo stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1
Parc. št. 782/2, travnik v izmeri 2119 m2,
vpisana pri vl. št. 449, k.o. (1007) Grajska
vas, do 943/2119. Zemljišče je po osnovni namenski rabi opredeljeno kot stavbno
zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša
23.310,96 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 2
Parc. št. 265, neplodno v izmeri
26.827 m2, vpisana pri vl. št. 145, k.o. (76)
Gorica. Zemljišče se po osnovni namenski
rabi nahaja v poselitvenem območju, izklicna cena zemljišča znaša 603.607,50 EUR
(v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 3
Parc. št. 153/5, travnik v izmeri 285 m2,
parc. št. 153/4, travnik v izmeri 141 m2,
parc. št. 156/2, gozd v izmeri 194 m2, vse
vpisane pri vl. št. 188, k.o. (672) Smolnik. Zemljišča so po osnovni namenski rabi
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opredeljena kot gradbene parcele izven
poselitvenih območij, manjši del parc. št.
153/4 pa je v območju kmetijskih zemljišč.
Izklicna cena zemljišč znaša 9.672,00 EUR
(v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Na parceli 153/5 je zgrajen stanovanjski
objekt. Zemljišča se prodajajo v kompletu.
Zaporedna št. 4
Parc. št. 1038/3, pašnik v izmeri 452 m2,
vpisana pri vl. št. 188, k.o. (821) Rdeči breg
II. Zemljišče je po osnovni namenski rabi
opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna
cena zemljišča znaša 6.508,80 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 5
Parc. št. 1029/2, njiva v izmeri 756 m2,
vpisana pri vl. št. 813, k.o. (1743) Bukovica. Zemljišče se po osnovni namenski rabi
nahaja v območju stavbnih zemljišč, izklicna cena zemljišča znaša 110.016,14 EUR
(v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 6
Parc. št. 1009/4, gozd v izmeri 102 m2,
parc. št. 1009/6, gozd v izmeri 363 m2,
parc. št. 1009/8, gozd v izmeri 68 m2 in
parc. št. 1011/2, gozd v izmeri 368 m2, vse
vpisane pri vl. št. 218, k.o. (791) Suhi vrh
pri Radljah. Zemljišča so po osnovni namenski rabi opredeljena kot nezazidana
stavbna zemljišča, izklicna cena zemljišč
znaša 16.218,00 EUR (v izklicno ceno je
vključen 20% DDV). Zemljišča se prodajajo
v kompletu.
Zaporedna št. 7
Parc. št. 88/1, travnik v izmeri 94 m2,
parc. št. 88/2, travnik v izmeri 33 m2, parc.
št. 88/5, stanovanjska stavba v izmeri
50 m2, parc. št. 92, travnik v izmeri 268 m2,
parc. št. 1482/5, porušen objekt v izmeri
72 m2, vse vpisane pri vl. št. 45, k.o. (2582)
Golac. Zemljišča so po osnovni namenski
rabi opredeljena kot zazidljiva zemljišča,
izklicna cena za zemljišča znaša 24.816,00
EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zemljišča se prodajajo v kompletu.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira
Državni zbor Republike Slovenije. Fizične
osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine,
pravne osebe pa izpis iz sodnega registra,
ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu
varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do
7. 5. 2010, do 12. ure. Na kuverti mora biti
pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka,
z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega
zemljišča pod zap. št. _____ – Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo
vplačati varščino v višini 10% od izklicne
cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri
Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 77-04/2010 za javni razpis.
Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli,
bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen
v petih dneh po odpiranju javnih ponudb.
V primeru uveljavljanja predkupne pravice
s strani občine bo vplačani znesek varščine
brezobrestno vrnjen v petih dneh po poteku
roka za sprejem ponudbe s strani občine,
v primeru uveljavljanja predkupne pravice
s strani solastnikov pa bo vplačani znesek

z najugodnejšim ponudnikom v postopku
javnega zbiranja ponudb.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnine, ki so predmet
razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel
razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 12. 5. 2010 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci
s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel.
01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije

varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh
po sprejemu ponudbe s strani solastnikov
oziroma v petih dneh po poteku roka za
sprejem ponudbe s strani solastnikov.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati
v celoti najkasneje v 8 dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi,
pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem
roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik
ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži
njegovo varščino. V primeru, da kupec ne
plača celotne kupnine v 8 dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pa
velja, da je pogodba razvezana na podlagi
samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo
varščino.
Kupnina zajema ceno za zemljišče, ponujeno s strani izbranega ponudnika, povečano za strošek sestave kupoprodajne
pogodbe in vložitev zemljiškoknjižnega
predloga, s skladno z veljavnim Cenikom
za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2010,
sprejetim s strani Sklada ter strošek cenitve ali drug strošek, kolikor je ta naveden
v opisu zemljišča pod posamezno zaporedno številko.
Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača
kupec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom
in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«.
V skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora na nepremičnini pod zap.
št. 2 občina uveljavlja predkupno pravico.
V skladu z 88. členom Zakona o urejanju
prostora bo prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno
ponudbo za prodajo nepremičnin občini,
na območju katere ležijo predmetne nepremičnine, po najvišje doseženi ceni iz tega
razpisa. Občina se mora o ponudbi izjaviti
najpozneje v petnajstih dneh, sicer se šteje, da nepremičnin ne bo kupila. Če občina v petnajstih dneh sprejme ponudbo, bo
Sklad z njo sklenil prodajno pogodbo. Če
občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad
sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom v postopku javnega zbiranja
ponudb.
V skladu s 66. členom Stvarnopravnega
zakonika lahko solastnik na nepremičnini
pod zap. št. 1 uveljavlja predkupno pravico
v sorazmerju s svojim idealnim deležem.
Prodajalec bo po izvršenem komisijskem
odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za
prodajo solastniškega dela nepremičnine
po najvišji doseženi ceni iz tega razpisa
solastniku. O ponudbi se mora solastnik
izjaviti najpozneje v petnajstih dneh od prejema ponudbe, sicer še šteje, da nepremičnine ne bo kupil. Če solastnik v petnajstih
dneh sprejme ponudbo, bo Sklad s solastnikom sklenil prodajno pogodbo. Če solastnik v petnajstih dneh ne sprejme ponudbe, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo
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Št. 12/2010
Ob-2757/10
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 15/03)
in 4. člena Pravilnika o načinu in postopku
sofinanciranja izvajalcev letnega programa
športa (Uradni list RS, št. 95/99, 11/06), objavlja Zavod za šport RS Planica
javni razpis
za sofinanciranje področne
koordinacije interesnih programov
športa otrok
in mladine v šolskem letu 2010/2011
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem
letu 2010/2011 (sofinancira se področno
koordinacijo tistih programov, ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2010 do 31. 8.
2011), in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih programov
športa otrok in mladine: športni program
Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo se plavati, program Šolska
športna tekmovanja in prireditve ter program Hura, prosti čas.
3. Na razpis se lahko prijavijo: tisti, ki so
kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu.
4. Pogoji in merila
4. 1. Pogoji in merila za izbor ponudnikov
Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral področno koordinacijo interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem
letu 2010/2011 v 16 področnih centrih (PC),
ki so sestavljeni iz občin tistega področja,
in sicer:
1. PC Gorenjska (Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Šenčur, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Tržič, Škofja Loka, Gorenja vas
- Poljane, Železniki, Žiri, Žirovnica, Jezersko).
2. PC Goriška (Nova Gorica, Brda, Kanal ob Soči, Miren - Kostanjevica, Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Tolmin,
Bovec, Kobarid, Ajdovščina, Vipava, Idrija,
Cerkno).
3. PC Dolenjska (Novo mesto, Šentjernej, Šentrupert, Straža, Škocjan, Šmarje-
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ške Toplice, Trebnje, Mokronog - Trebelno,
Črnomelj, Semič, Metlika, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk).
4. PC Grosuplje (Ribnica, Loški Potok,
Kočevje, Kostel, Osilnica, Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica, Brezovica, Log
- Dragomer, Ig, Škofljica, Velike Lašče,
Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Sodražica).
5. PC Koroška (Ravne na Koroškem,
Prevalje, Črna na Koroškem, Mežica, Muta,
Podvelka, Ribnica na Pohorju, Vuzenica,
Radlje ob Dravi, Dravograd, Slovenj Gradec, Mislinja).
6. PC Notranjska (Postojna, Pivka, Logatec, Cerknica, Loška Dolina, Ilirska Bistrica, Bloke, Vrhnika, Borovnica).
7. PC Obala (Koper, Izola, Piran, Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina, Komen).
8. PC Ljubljana (Ljubljana - mesto, Dol
pri Ljubljani).
9. PC Domžale (Medvode, Vodice, Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Kamnik,
Trzin, Komenda).
10. PC Maribor (Maribor, Duplek, RačeFram, Starše, Pesnica, Kungota, Šentilj,
Ruše, Lenart, Sveta Trojica v Slovenskih
Goricah, Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Ana,
Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem Polju, Lovrenc
na Pohorju, Selnica ob Dravi).
11. PC Podravje (Ptuj, Destrnik, Trnovska vas, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Videm, Zavrč, Ormož,
Sveti Tomaž, Središče ob Dravi, Slovenska
Bistrica, Makole, Poljčane, Sveti Andraž
v Slovenskih Goricah, Žetale, Markovci,
Cirkulane, Hajdina, Oplotnica, Podlehnik).
12. PC Pomurje (Murska Sobota, Beltinci, Cankova, Tišina, Gornji Petrovci, Hodoš,
Šalovci, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogaševci, Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče, Ljutomer, Gornja
Radgona, Apače, Radenci, Sveti Jurij ob
Ščavnici, Velika Polana, Grad, Dobrovnik,
Križevci, Razkrižje, Veržej).
13. PC Celje (Celje, Vojnik, Štore, Laško, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče,
Šentjur, Žalec, Šmarje pri Jelšah, Kozje,
Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Bistrica ob Sotli, Dobje, Dobrna, Braslovče,
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko).
14. PC Velenje (Velenje, Šmartno ob
Paki, Mozirje, Rečica ob Savinji, Gornji
Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Solčava, Šoštanj).
15. PC Zasavje (Litija, Trbovlje, Hrastnik, Zagorje ob Savi, Šmartno pri Litiji).
16. PC Posavje (Krško, Kostanjevica ob
Krki, Sevnica, Brežice, Radeče).
Zavod za šport RS Planica bo pri vsakem področnem centru sofinanciral:
1. enega vodjo področnega centra,
2. enega koordinatorja za interesna programa Zlati sonček in Krpan,
3. enega koordinatorja za interesni program Naučimo se plavati,
4. enega koordinatorja za interesni program Šolska športna tekmovanja in prireditve za osnovne šole in srednje šole,
5. enega koordinatorja za interesni program Hura, prosti čas.
Za posamezni področni center bodo sofinancirani tisti vodje oziroma tisti koordinatorji, ki bodo dosegli najvišje število točk na
podlagi naslednjih meril:
Merila za izbor vodje področnega centra
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Merilo
Opis merila
1
Izkušenost izvajalca na področju
izvajanja programov športa otrok in
mladine oziroma podobnih programov
(razpisni obrazec 8)
2
Kakovost ponudbe
Usposobljenost
(razpisni obrazci
koordinatorja
1–6)

3

Soglasje
h koordinaciji
področnega centra
s strani lokalnih
skupnosti (razpisni
obrazec 7)

Kriterij
ŠOM
ostali programi

Točke

strokovna
usposobljenost na
področju športa
Izobrazba – FŠ

10

Opredeljene
naloge in cilji
Finančni načrt
100%

20

20
20
10
20

Merila za izbor koordinatorjev pri posameznem interesnem programu
Merilo
Opis merila
1
Izkušenost izvajalca na področju
izvajanja programov športa otrok in
mladine oziroma podobnih programov
(razpisni obrazec 8)
Usposobljenost
koordinatorja
2

Kakovost ponudbe
(razpisni obrazci 1–6)

Kriterij
ŠOM
ostali programi

Točke

strokovna
usposobljenost na
področju športa
Izobrazba – FŠ

10

Opredeljene
naloge in cilji
Finančni načrt

20

20
20
10

Ista oseba je lahko koordinator pri več
interesnih programih oziroma vodja in koordinator pri več interesnih programih, pri
čemer mora biti iz prijave na javni razpis to
natančno razvidno.
Vodje področnih centrov in koordinatorji
posameznih interesnih programov morajo
imeti visokošolsko izobrazbo.
4.2. Merila za dodelitev sredstev
Sredstva se razdelijo na osnovi velikosti
področnega centra, pri čemer se upošteva
število vrtcev, osnovnih šol, osnovnih šol
s prilagojenim programom in srednjih šol
v posameznem področnem centru. Področni
centri so razdeljeni v tri skupine.
Sredstva v skupni višini 70.480,00 EUR
ki jih prejmejo področni centri, se razdelijo
na naslednji način:

Področni centri

1

2
3

Ljubljana, Maribor,
Celje, Pomurje,
Gorenjska,
Dolenjska
Goriška, Podravje,
Obala, Posavje,
Notranjska
Grosuplje,
Domžale, Koroška,
Velenje, Zasavje

Znesek (EUR)
* izplačljiv ob
predložitvi letnih
delovnih načrtov
PC za vsak
program posebej
2.340,00

Znesek (EUR)
* izplačljiv po
oddaji zaključnega
poročila

Skupaj znesek
na posamezni
PC

2.340,00

4.680,00

2.190,00

2.190,00

4.380,00

2.050,00

2.050,00

4.100,00

* Znesek za posamezen področni center

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
5. Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 70.480,00 EUR.
6. Sredstva bodo porabljena v skladu
s terminskim planom.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Zavod za šport RS Planica,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, do najkasneje
10. 5. 2010. Šteje se, da je vloga prispela
pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji
dan roka za oddajo vlog oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana
na Zavod za šport RS Planica, 1000 Ljub
ljana. Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji
strani označen z napisom »ne odpiraj – koordinacija PC 2010/11«. Na hrbtni strani ovitka
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici,
označeni na zgoraj predpisani način. Vloge,
ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih,
ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
8. Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, podpisane in ožigosane razpisne
obrazce za prijavo na razpis.
9. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 12. 5. 2010.
Odpiranje vlog ne bo javno.
10. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa: Prijavitelji bodo o rezultatih
javnega razpisa obveščeni v roku 28 dni od
dneva za oddajo vlog.
11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo
na spletnem naslovu, www.sportmladih.net.
Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Zavodu za šport RS Planica, Mateja
Reberšak Cizelj (tel. 01/434-23-91, e-pošta: mateja.rebersak@sport.si). Prijava na
razpis mora vsebovati izpolnjene, podpisane (podpis pooblaščene osebe prijavitelja)
in ožigosane razpisne obrazce za prijavo
na razpis. Podpisane in ožigosane obrazce
prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 7.
točko razpisa.
Zavod za šport RS Planica
Št. 154/2010
Ob-2758/10
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa
športa v Občini Hodoš (Glasilo Őrség, letnik
VIII, številka 21, april 2007) v nadaljevanju:
Pravilnik ter Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2010 (Uradni list RS, št. 28/10)
objavlja Občina Hodoš
javni razpis
za sofinanciranje letnega programa
športa v Občini Hodoš za leto 2010
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje letnega programa športa v Občini
Hodoš za leto 2010, ki jih upravičencem
zagotavlja Občina Hodoš na podlagi letnega
programa športa za leto 2010 ter Proračuna
Občine Hodoš za leto 2010.
II. Pogoji za udeležbo na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko sodelujejo izvajalci programa športa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Hodoš,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnostih,

– da imajo organizirano redno dejavnost
in vadbo in so se registrirala vsaj v preteklem letu,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini, kolikor so organizirani
v skladu z zakonom o društvih,
– občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter druge zahtevane podatke.
III. Vsebine letnega programa športa za
leto 2010 in obseg sredstev, ki jih zagotavlja
Občina Hodoš iz proračuna za leto 2010: za
izvajanje letnega programa športa se izvajalcem v proračunu Občine Hodoš za leto
2010 ter v skladu z Pravilnikom o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Hodoš zagotavljajo sredstva po postavki 18048
pod kontom 41200012, v višini 6500 €.
IV. Obdobje v katerem morajo biti porabljena dobljena sredstva: dodeljena sredstva za sofinanciranje letnega programa
športa v letu 2010 morajo njihovi prejemniki
porabiti najkasneje do 31. 12. 2010.
V. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije
Zainteresirani vlagatelji vlog oziroma izvajalci športa lahko razpisno dokumentacijo
dvignejo osebno v tajništvu župana Občine Hodoš, Hodoš 52, ali po predhodnem
pisnem naročilu prejmejo po pošti, vendar
najkasneje 15 dni po objavi.
Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije osebno na Občini Hodoš
oziroma po tel. 02/559-80-21.
VI. Zahtevana dokumentacija za popolnost vlog
Popolna vloga mora vsebovati naslednje
podatke in dokumentacijo:
– podatke o izvajalcu,
– dokazilo, da ima izvajalec sedež na
območju Občine Hodoš,
– dokazilo, da je izvajalec registriran
v skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje
dejavnosti športa in ima plačano članarino,
– izpolnjene obrazce in priložene zahtevane priloge.
VII. Rok za predložitev vlog
Zainteresirani vlagatelji lahko predložijo
vlogo osebno na Občino Hodoš ali jo pošljejo po pošti na naslov Občina Hodoš, Hodoš
52, 9205 Hodoš – Hodos, najkasneje do
20. maja 2010, do 10. ure.
Vloga mora biti v zaprti kuverti z oznakami:
– na prednji desni strani spodaj: Občina
Hodoš, Hodoš 52, 9205 Hodoš – Hodos,
– na prednji levi strani spodaj: Javni
razpis za sofinanciranje letnega programa
športa za leto 2010 – Ne odpiraj in
– na hrbtni strani: naslov vlagatelja.
VIII. Rok v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni pisno
najkasneje v 15 dneh po preteku roka za
predajo vlog.
IX. Rok za pritožbe: vlagatelj, ki meni
da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega
razpisa ter razpisne dokumentacije in mu
razpisana sredstva neopravičeno niso bila
dodeljena, lahko vloži zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa o izboru oziroma
pritožbo, v roku 8 dni od prejema sklepa.
Občina Hodoš
Št. 430-0013/2010-11
Ob-2759/10
Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK
– UPB1 (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08 in
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4/10), 5. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 11/07 in 7/09) in
sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2010 (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 3/2010) Občina Prevalje objavlja
javni razpis
za izbor projektov ljubiteljske kulture
v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2010
sofinancirali iz občinskega proračuna
I. Javni razpis: sofinancirajo se projekti
ljubiteljske kulture v Občini Prevalje za leto
2010.
II. Naročnik javnega razpisa: naročnik
javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a,
2391 Prevalje.
III. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je izbor projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje, ki se bodo
v letu 2010 sofinancirali iz proračuna Občine
Prevalje.
IV. Področja kulturnih projektov, ki so
predmet javnega razpisa
Iz proračuna Občine Prevalje se bodo
v letu 2010 sofinancirali projekti ljubiteljske kulture oziroma posamični zaključeni
kulturni dogodki ljubiteljskega izvajalca na
posameznem kulturnem področju, ki so namenjeni širši javnosti in prispevajo k širitvi
kulturne zavesti in ohranjanju kulturne dediščine Občine Prevalje ter izkažejo širši
javni interes in jih ni mogoče uvrstiti v redno
dejavnost društva.
Za sofinanciranje kulturnih projektov lahko kandidirajo izvajalci, če izkažejo:
– neprofitnost projekta,
– vsebinsko vezanost projekta na območje Občine Prevalje,
– da projekt ne more biti predmet redne
ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– da za projekt obstaja širši družbeni
interes.
Projekti nakupa osnovnih sredstev in
opreme niso predmet sofinanciranja iz občinskega proračuna.
V. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci kulturnih projektov:
1. kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in
imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno
dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov,
– da na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva ter
evidenco o plačani članarini;
2. javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Prevalje,
katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje,
za kulturne programe, ki presegajo osnovno
dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega
zavoda in niso financirani na podlagi letne
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo
zagotovljene ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za kakovostno izvedbo
programa.
VI. Merila in kriteriji za vrednotenje projektov
Projekti ljubiteljske kulture, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem
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razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril
in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 11/07 in 7/09).
Kulturni projekti se iz občinskega proračuna sofinancirajo največ do višine 70%
finančne konstrukcije projekta.
Za sofinanciranje iz občinskega proračuna bodo izbrani tisti kulturni projekti predlagateljev, ki bodo v postopku vrednotenja
dosegli najmanj 50% vseh možnih točk.
VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture
Sredstva za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture so zagotovljena v sprejetem
proračunu občine za leto 2010 na postavki
43181629 Sofinanciranje programov kulturnih društev v višini 10.561 €.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje
projektov ljubiteljske kulture morajo biti porabljena v letu 2010.
VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje projekta ljubiteljske kulture v Občini Prevalje mora biti
izdelana izključno na obrazcih iz razpisne
dokumentacije.
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavne obrazce,
– merila in kriterije za dodelitev sredstev,
– vzorec pogodbe.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a,
Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak
delavnik, od 8. do 12. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani,
www.prevalje.si.
IX. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko izvajalci projektov ljubiteljske kulture dobijo na Občini Prevalje, pri
Mariji Orešnik, na tel. 02/82-46-121, vsak
delovni dan, od 8. do 12. ure.
X. Razpisni rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti osebno, v tajništvu občine ali
po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje
do 14. 5. 2010, na naslov: Občina Prevalje,
Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom »Prijava
na javni razpis – Ne odpiraj!« in z oznako:
»Izbor projektov ljubiteljske kulture v Občini
Prevalje za leto 2010«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali tega dne do 12. ure oddana v sprejemno
pisarno Občine Prevalje.
Na ovojnici mora biti poleg zgoraj navedenega napisano sledeče:
– naslov izvajalca projekta (polni naslov
pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Prevalje).
XI. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila
18. 5. 2010, ob 8. uri, v sejni sobi Občine
Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranimi izvajalci projektov ljubiteljske
kulture bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju projektov ljubiteljske kulture za
leto 2010.
Občina Prevalje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 007-0004/09
Ob-2793/10
Na podlagi 13. člena Zakona o lekarniški
dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/2004 – ZLDUPB1), Statuta Občine Grosuplje (Uradni list
RS, št. 1/10), Odloka o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št 16/10) in sklepa župana
Občine Grosuplje o začetku postopka za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške
dejavnosti, objavlja Občina Grosuplje
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
lekarniške dejavnosti
1. Koncedent: Občina Grosuplje.
2. Naslov koncedenta: Taborska cesta
2, 1290 Grosuplje, tel. 01/788-87-50, telefaks št. 788-87-64, e-mail: obcina-grosuplje@ob.grosuplje.si.
3. Predmet koncesije: koncesija za
opravljanje lekarniške dejavnosti za območje Občine Grosuplje.
4. Začetek in čas trajanja ter finančni in materialni pogoji izvajanja koncesije: koncesija se podeljuje za obdobje 15
let. Koncesionar mora začeti z izvajanjem
lekarniške dejavnosti čimprej, najpozneje pa v enem letu po pridobitvi koncesije.
Koncedent ne prevzema nobenih finančnih
obveznosti iz naslova izvajanja lekarniške
dejavnosti v koncesiji. Koncedent v skladu
z določili Odloka o opravljanju lekarniške
dejavnosti na območju Občine Grosuplje
določi koncesijsko dajatev. Prostore za
opravljanje lekarniške dejavnosti zagotovi
koncesionar.
5. Prijava na javni razpis: na javni razpis
se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
a) Zakonsko predpisani pogoji:
1. je magister farmacije in izpolnjuje splošne pogoje za sklenitev delovnega
razmerja,
2. ima opravljen strokovni izpit,
3. obvlada slovenski jezik,
4. mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti (potrdilo ne sme
biti starejše od treh mesecev);
5. magister farmacije, ki je za več kot
tri leta prekinil delo v lekarniški dejavnosti,
pa želi prevzeti vodenje lekarne ali pridobiti
koncesijo, mora imeti opravljen tudi ustrezen preizkus znanja; način in vsebino preizkusa znanja predpiše s splošnim aktom
lekarniška zbornica,
6. ni v delovnem razmerju oziroma
mu bo z začetkom izvajanja koncesije delovno razmerje prenehalo,
7. ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in ustrezne kadre skladno z določili Pravilnika o pogojih za opravljanje
lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št.
39/06),
b) Drugi pogoji:
8. prijavitelj pripravi in predloži program izvajanja lekarniške dejavnosti za čas
trajanja koncesije,
9. prijavitelj zagotovi izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, najmanj
v okviru predpisanih standardov in normativov in v skladu z zastavljenim programom,
10. lokacija lekarne, ki je predmet
koncesije mora biti v mestu Grosuplje,
11. prijavitelj mora zagotoviti najmanj
40 urni poslovni čas lekarne na teden in ga
prilagoditi opravljanju zdravstvene dejavnosti v občini,

12. prijavitelj ne sme imeti že podeljene druge koncesije za opravljanje lekarniške
dejavnosti,
13. prijavitelj mora nuditi prebivalcem
poleg osnovne lekarniške dejavnosti tudi dodatne dejavnosti, ki jih skladno z Zakonom
o lekarniški dejavnosti lahko opravlja,
14. prijavitelj ni pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ni obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev ter zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
15. prijavitelj mora najkasneje v roku
enega leta po podpisu koncesijske pogodbe
začeti opravljati koncesijsko dejavnost,
16. drugi pogoji, navedeni v razpisni
dokumentaciji.
6. Merila za ocenitev ponudb
Za izbiro najugodnejšega ponudnika
bodo uporabljena naslednja merila za ocenjevanje ponudb:
– kvaliteta predloženega
programa (raznolikost
programa, tehnični pogoji
in obseg izvajanja dodatnih
dejavnosti oziroma storitev,
v skladu z 2. členom Zakona
o lekarniški dejavnosti)
– obratovalni čas lekarne
v mestu Grosuplje
– število delovnih mest
– lokacija lekarne
– čas začetka izvajanja
koncesije

do 30 točk
do 20 točk
do 20 točk
do 20 točk
do 10 točk.

Koncedent si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega prijavitelja. Podrobnejša
razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije.
7. Oddaja vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih, priložene morajo biti
zahtevane izjave in priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo na naslovu Občina Grosuplje, Urad za gospodarstvo, družbene dejavnosti in finance, Taborska cesta
2,1290 Grosuplje, tel. 01/788-87-84, telefax:
01/788-87-64, dosegljiva pa je tudi na spletni strani:http://www.grosuplje.si/.
Vlogo je potrebno v zapečateni ovojnici
predložiti na naslov: Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, s pripisom:
»Ne odpiraj – Koncesija za lekarno« Na
ovojnici mora biti navedba prijavitelja.
Rok oddaje je, ne glede na način dostave, do vključno: 21. 5. 2010 do 9. ure.
8. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Mojca Koželj, tel. 01/788-87-84,
mojca.kozelj@ob.grosuplje.si.
9. Odpiranje vlog: javno odpiranje ponudb bo 21. 5. 2010 ob 10. uri, v sejni sobi
Občine Grosuplje.
10. Rok za obvestilo o izbiri: koncesijo
bo koncedent podelil po pridobitvi mnenja
Lekarniške zbornice Slovenije in Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije ter soglasja Ministrstva RS za zdravje.
Občina Grosuplje
Št. 622-38/2009-15
Ob-2857/10
Na podlagi 53. člena Zakona o javnih
financah, Mestna občina Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za sofinanciranje obnove stavbnih
lupin v okviru akcije »Ljubljana – moje
mesto« v letu 2011 ter naslednjih letih
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
izbira stavb na območju Mestne občine Ljub
ljana (v nadaljevanju: MOL), pri katerih bo
MOL sofinancirala celovito obnovo uličnih
pročelij in streh (v nadaljevanju: stavbnih lupin), in sicer v letu 2011 ter naslednjih letih.
2. Sredstva in višina sofinanciranja
a) Sredstva za izvajanje programa »Ljub
ljana – moje mesto« so določena v vsakoletnem proračunu MOL. V letu 2011 bo
za obnovo stavb, izbranih s tem razpisom,
namenjenih predvidoma 1.000.000 EUR in
v tem obsegu bodo izbrane stavbe razvrščene glede na doseženo število točk na prvo
in na drugo prednostno listo. Obnova stavb
s prve prednostne liste je predvidena v letu
2011, z druge pa v letu 2012 ali kasneje,
vendar le v obsegu z letnimi proračuni zagotovljenih proračunskih sredstev za sofinanciranje obnove stavbnih lupin.
b) Obnova stavbnih lupin se sofinancira
v ustreznem deležu od vrednosti pogodbenih del, in sicer:
– v višini 25% za stavbe, ki bodo vključene v program po merilih iz točke 5 kot kulturna dediščina (arhitekturna ali druga);
– v višini 33% za stavbe na območjih,
ki so bila razglašena za kulturni spomenik
(naselbinski – npr.: staro mestno jedro ali
drugi, razen arheološki, ter stavbe, ki jih Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna
enota Ljubljana, pripravlja za razglasitev za
kulturni spomenik – arhitekturni ali drugi,
razen arheološki);
– v višini 50% za stavbe s statusom
kulturnega spomenika (arhitekturnega ali
drugega) ter stavbe, za katere je Zavod za
varstvo kulturne dediščine, Območna enota
Ljubljana, uradno posredoval strokovne zasnove za razglasitev za kulturni spomenik
– arhitekturni Mestni upravi MOL.

c) Pri zahtevnejših investicijah bo lahko
delež sofinanciranja glede na v proračunu
razpoložljiva sredstva lahko določen tudi
drugače.
d) Lastniki stavb lahko pri Javnem stanovanjskem skladu MOL, Zarnikova 3, Ljub
ljana, zaprosijo za pokritje lastnih deležev
pri obnovi stavbnih lupin tudi za posojilo.
e) Izvajalec del na posameznem izbranem objektu se izbira skladno z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-2B) (Uradni list RS, 128/06, 16/08 in 19/10); lastniki
bodo morali pred začetkom postopka izbire
izvajalca gradbenih del vplačati za resnost
namere izvedbe obnovitvenih del kavcijo
v višini 1.000 EUR, ki pa jih bo plačnik dobil vrnjene po podpisu tripartitne gradbene
pogodbe za dela na objektu med lastniki,
izvajalcem gradbenih del in MOL.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
a) Na razpis se lahko prijavijo le fizične
osebe in sicer le za celovito hkratno obnovo
stavbnih uličnih pročelij in streh.
b) Stavba ali območje, v katerem stoji stavba, morata biti pomembna z vidika
kulturne dediščine (kulturnovarstveni status
stavbe oziroma območja določi Zavod za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Ljubljana, z navedbo dokumenta, s katerim
je stavba oziroma območje razglašeno ali
evidentirano kot kulturni spomenik oziroma
kulturna dediščina).
c) Lastniki morajo imeti zagotovljena
sredstva za pokritje svojih deležev obnovitvenih del stavbne lupine, kar bodo morali
izkazati pred sklenitvijo gradbene pogodbe
z odprtjem akreditivov v korist izvajalca del
v višini svojih deležev ali z drugačnim zavarovanjem plačil svojih deležev;
d) Lastniki morajo imeti poravnane finančne obveznosti do MOL.
4. Vsebina prijave
a) Navedba lokacije s priloženo fotografijo ali disketo z digitalnim fotografskim posnetkom stavbe,
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b) strokovno izdelan popis potrebnih del
z oceno vrednosti ali s predračunom predvidenih del obnove stavbne lupine;
c) dokazilo o lastništvu oziroma solastništvu stavbe in katastrski načrt za lokacijo
stavbe (mapna kopija);
d) pisni dogovor, ki ga morajo podpisati
vsi lastniki, o lastniških deležih na objektu,
na podlagi katerih se bodo določili pogodbeni deleži v gradbeni pogodbi ter obračunala
vsa obnovitvena dela;
e) izjave vseh lastnikov stavbe:
– da bodo zagotovili preostalih 75%,
67% oziroma 50% sredstev, potrebnih za
obnovo stavbne lupine,
– da soglašajo, da bo izvajalec del izbran skladno z določili iz Zakona o javnem
naročanju (ZJN-2B) (Uradni list RS, 128/06,
16/08 IN 19/10);
– da soglašajo, da se bo stavba
obnavljala po kulturno varstvenih pogojih
in skladno s soglasjem Zavoda za varstvo
kulturne dediščine, Območne enote Ljub
ljana;
f) dokazilo o vplačilu 100 EUR na transakcijski račun Mestne občine Ljubljana,
Mestne uprave, Mestni trg 1, št.: 012610100000114, sklic: 201020, »LMM – Razpis za obnovo stavbnih lupin«. Navedeni
znesek se plača kot zavarovanje za resnost
prijave in bo v primeru, da stavba na tem
javnem razpisu ne bo izbrana, vrnjen plačniku v roku 30 dni po poteku razpisa. Prosilci
morajo v vlogi navesti ime imetnika in številko transakcijskega računa, kamor naj se
sredstva vrnejo. Če bo stavba na tem razpisu izbrana, bo znesek vrnjen po zaključku
obnovitvenih del. V primeru, da bodo lastniki
od izvedbe odstopili, sredstva zavarovanja
ne bodo vrnjena.
5. Merila za izbor
Prijave bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki bo stavbe vrednotila (točkovala) na naslednji način:

a) pomen stavbe z vidika spomeniško arhitekturne vrednosti:
– stavba, ki ima status kulturnega spomenika (arhitekturnega ali drugega),
– stavba, ki je predlagana za kulturni spomenik (arhitekturni ali drugi),
– stavba, ki je kulturna dediščina (arhitekturna ali druga);

4 točke
3 točke
2 točki

b) pomen stavbe glede na njeno lego oziroma območje:
– območje, ki ima status kulturnega spomenika (naselbinskega ali drugega, razen arheološkega),
– območje, ki je predlagano za kulturni spomenik (naselbinski ali drugi, razen arheološki),
– območje, ki je kulturna dediščina (naselbinska ali druga, razen arheološka);

3 točke
2 točki
1 točka

c) lega stavbe v predelu, ki je že delno urejen (zaključevanje že delno urejenih mestnih ambientov):
– lega blizu že obnovljenih stavb, ki so oddaljene manj kot
30 m, ali ob na novo urejenih ureditvah javnih površin,
– lega blizu že obnovljenih stavb, ki so oddaljene manj kot 60 m;

2 točki
1 točka

d) pomen stavbe z vidika dejavnosti (širši pomen za mesto):
– če so v stavbi dejavnosti s področja kulture, izobraževanja, raziskav, šolstva, vzgoje, zdravstva ter humanitarnih,
nevladnih organizacij ipd:

0–3 točke

e) dotrajanost stavbe:
– močno odpadanje ometov in zamakanje strehe,
– delno odpadanje ometa na posameznih mestih,
– poškodbe na ometih ali njihova močna onesnaženost,
f) glede na investicijsko zahtevnost obnovitvenih del (z razpoložljivimi sredstvi želimo obnoviti čim več stavb):
– do 100.000 EUR
od 100.000 do 250.000 EUR
– nad 250.000 EUR

3 točke
2 točki
1 točka

2 točki
1 točka
0 točk.
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Večje število točk pomeni višjo uvrstitev
na prednostni vrstni red, ki se bo delil na
prvo in drugo prednostno listo.
Kraj in rok za oddajo prijav
Pisne prijave je potrebno predložiti na
naslov Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska 28, Ljubljana, do vključno 2. 6. 2010
do 12. ure.
Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici
s pripisom »Ne odpiraj – Prijava – Javni
razpis LMM«.
Upoštevane bodo le popolne prijave
z vsemi zahtevanimi podatki, dokumenti, izjavami in dokazilom o plačilu zavarovanja za
resnost prijave.
Javno odpiranje ponudb bo dne 2. 6.
2010 ob 13. uri, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Oddelka za urejanje prostora,
Ljubljana, Poljanska 28, v sejni sobi v pritličju.
6. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila lahko dobite na naslovu: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska 28, Ljubljana, tel.
01/306-15-27 oziroma po elektronski pošti
na naslov: urbanizem@ljubljana.si ter pri
podjetju Imovina d.o.o., Gosposvetska 10,
Ljubljana, tel. 01/230-11-41, vsak ponedeljek in sredo od 10. do 12. ure.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni v 30 dneh po končanem razpisu.
Mestna občina Ljubljana
Št. 441-1/2010-1404
Ob-2862/10
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 –
ZIPRS0809 in 61/08), Pravilnika o sofinanciranje programov za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje
(Uradni list RS, št. 52/09, 109/09), 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS,
št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02,
43/03 in 44/05) in Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2010 (Uradni list RS, št.
5/2010), Občina Kočevje (v nadaljevanju:
občina) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Kočevje za leto 2010
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov za ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje v letu
2010 (v nadaljevanju: državne pomoči).
Sredstva se bodo dodeljevala za ukrepe skladno z Uredbo Komisije (ES) št.
1857/2006.
1. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu
Prvi sklop aktivnosti:
1.1. Izobraževanje pridelovalcev sadja
na področju tehnologij obnove in oskrba
travniških sadovnjakov ter evidentiranje zanimivih starih sort sadnega drevja.
1.2. Razvoj ekoloških kmetij, izobraževanje in usposabljanje kmetov na področju
živinoreje in izkoriščanja travinja.
Usposabljanje in izobraževanje kmetov
v okviru društvene dejavnosti.
Drugi sklop aktivnosti:
1.3. Predstavitev kmetijske dejavnosti
kočevskega podeželja in izobraževanje na
področju tehnologij ekološke pridelave hrane.
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1.4. Organizacija in izvedba delavnice
na temo shranjevanja viškov pridelkov na
podeželju.
Tretji sklop aktivnosti:
1.5. Usposabljanje in izobraževanje lastnikov gozdov na temo celostno gospodarjenje na kmetiji.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo upravičenci, ki za ukrep »Zagotavljanje tehnične
podpore v kmetijstvu« izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva in gozdarstva na območju občine ali
regije,
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu
Upravičenci morajo izpolnjevati tudi razpisne pogoje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije za vsak posamezen namen.
Predmet podpore:
Med podpore za zagotavljanje tehnične
podpore štejejo:
– usposabljanje in izobraževanje kmetov
v okviru društvene dejavnosti,
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin.
Upravičenci do sredstev (izvajalci tehnične podpore) so:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije,
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine ali regije.
Upravičeni stroški:
– Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu:
– stroški organiziranja programov
usposabljanja.
– Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo
med trajne ali občasne dejavnosti niti niso
v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje,
redne pravne storitve ali oglaševanje.
– Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški izdaje publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simboličnih nagrad, podeljenih na
tekmovanjih do vrednosti 250 € na nagrado
in zmagovalca.
– Na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi,
delavnice, forumi in predavanja za širšo
javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani,
z izjemo proizvodov iz Uredbe Sveta (ES)
št. 510/2006, kjer so posamezna podjetja,
znamke in poreklo imenovani.
– Stroški publikacij, katalogov ali spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro

izvajalci enake možnosti, da so predstavljeni
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če
tehnično podporo zagotavljajo skupine pro
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije
za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev.
Pomoč se dodeli do 100% upravičenih
stroškov v obliki subvencioniranih storitev
in ne sme vključevati neposrednih plačil
v denarju proizvajalcem. Izvajalci ne smejo
pričeti izvajati tehnične podpore pred prejemom sklepa o dodelitvi pomoči.
Občina z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne
roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe
plačil.
Teme tehničnih podpor:
1.1. Izobraževanje pridelovalcev sadja
na področju tehnologij obnove in oskrba
travniških sadovnjakov ter evidentiranje zanimivih starih sort sadnega drevja.
– Izvedba izobraževanja, animacijskega
predavanja oskrbe travniških sadovnjakov
in demonstracija postopkov rezi sadnega
drevja.
– Individualno svetovanje obnove sadovnjakov na terenu in evidentiranje starih
sort.
– Ocenjevanje pridelkov in promocija.
1.2. Razvoj ekoloških kmetij, izobraževanje in usposabljanje kmetov na področju
živinoreje in izkoriščanja travinja.
– Organizacija in izvedba izobraževanja
na področju tehnologij ekološke pridelave.
Predstavitev novosti v kontroli ekoloških
kmetij. Agrotehnični ukrepi, načini izkoriščanja travinja s pašo in košnjo in skrb za
zdravstveno stanje domačih živali v ekološki reji.
– Individualno svetovanje na ekoloških
kmetijah (tehnologija pridelave, razvoj in izboljšave dejavnosti).
1.3. Predstavitev kmetijske dejavnosti
kočevskega podeželja in izobraževanje na
področju tehnologij ekološke pridelave hrane.
– Predstavitev in izbor pridelkov kočevskega podeželja (sadje, zelenjava, zdravilne rastline, mleko …) v okviru ekotržnice.
– Izvedba strokovne delavnice, izobraževanje in ogled sadjarsko vrtnarske kmetije.
1.4. Organizacija in izvedba delavnice
na temo shranjevanja viškov pridelkov na
podeželju.
– Izvedba delavnice na temo shranjevanja pridelkov in pomen pridelave na dvig
kakovosti ponudbe podeželja.
1.5. Usposabljanje in izobraževanje lastnikov gozdov na temo celostno gospodarjenje na kmetiji.
– Predstavitev gospodarjenja na kmetiji
v povezavi gozd – živinoreja – turistična
ponudba.
– Možnosti pridobivanja sredstev iz programov za razvoj podeželja.
IV. Merila za izbor programov
Merila za dodelitev državnih pomoči za
zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
po posameznih temah so:
– primernost predloženih vsebin glede
na cilje strategije,
– večletne izkušnje pri delu s podeželskim prebivalstvo iz razpisanih tem,
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– dosedanja vključenost v programe razvoja podeželja.
Obravnavajo se vloge, ki dosežejo minimalno 70 točk.
Ponudba mora biti podana za kompleksno izvedbo posameznega sklopa aktivnosti.
V. Višina razpisanih sredstev
Občina Kočevje razpisuje nepovratna
sredstva v višini 12.000,00 € iz proračunske
postavke št. 5211004: Programi s področja
kmetijstva.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
so namenjena za izvedbo programov podeželja je po posameznih namenih sledeča:
1.1. Izobraževanje pridelovalcev sadja na
področju tehnologij obnove in oskrba travniških sadovnjakov ter evidentiranje zanimivih
starih sort sadnega drevja 3.000,00 €.
1.2. Razvoj ekoloških kmetij, izobraževanje in usposabljanje kmetov na področju živinoreje in izkoriščanja travinja 2.100,00 €.
Usposabljanje in izobraževanje kmetov
v okviru društvene dejavnosti.
1.3. Predstavitev kmetijske dejavnosti
kočevskega podeželja in izobraževanje na
področju tehnologij ekološke pridelave hrane 4.100,00 €.
1.4. Organizacija in izvedba delavnice
na temo shranjevanja viškov pridelkov na
podeželju 1.000,00 €.
1.5. Usposabljanje in izobraževanje lastnikov gozdov na temo celostno gospodarjenje na kmetiji 1.800,00 €.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena nepovratna sredstva za leto 2010
morajo biti porabljena do 31. 10. 2010.
VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati na predpisanem obrazcu razpisne dokumentacije
izključno po pošti kot priporočeno pošiljko,
na naslov Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, in sicer vključno do
7. maja 2010 (datum žiga pošte).
Vlogi je potrebno priložiti vse dokumente,
ki jih kot obvezna dokazila zahteva razpisna
dokumentacija in so navedeni na obrazcu
vloga.
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici
z obvezno navedbo na prednji strani ovojnice »Ne odpiraj – razpis razvoj kmetijstva in
podeželja «.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov vlagatelja.
VIII. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
10. maja 2010 bo vodila strokovna komisija,
ki jo je za ta namen imenoval župan Občina
Kočevje. Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na odpiranju bo komisija ugotavljala
popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru
nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo
dokumentacijo, bo komisija v roku 3 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
v roku 3 dni od prejema obvestila dopolnijo.
Nepopolne vloge, ki v navedenem roku niso
dopolnjene, se zavrže. Vloge, ki ne bodo
ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Občina Kočevje bo vse vlagatelje vlog
obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po
zaključku odpiranja vlog.
X. Sklenitev pogodbe: medsebojne obveznosti med Občino Kočevje in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo.

VII. Uporabniki storitev, za katere se razpisuje koncesija
Upravičenci do socialne oskrbe na domu
so osebe, ki imajo stalno prebivališče na
območju Občine Bistrica ob Sotli, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo,
da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno
počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen
čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani
obliki.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so
upravičenci:
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi
starosti ali pojavov, ki spremljajo starost,
nesposobne za samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu
o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije
ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata
občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega
statusa invalida, pa so po oceni pristojnega
centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno
življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo
v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
VIII. Način financiranja storitev, ki je
predmet koncesije: storitev se financira iz
proračunskih sredstev koncedenta ter s plačili upravičenca do storitve ali drugih zavezancev.
IX. Merila za izbiro ponudnika
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– cena storitve na efektivno uro – do
50 točk,
– program dela – do 30 točk,
– oddaljenost sedeža oziroma izpostave
izvajalca od območja za katero bo podeljena
koncesija – do 10 točk,
– vključevanje drugih vsebin s področja
socialnega varstva v program izvajanja – do
10 točk.
X. Rok za prijavo na javni razpis
Ponudnik mora svojo ponudbo na javni
razpis oddati v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17,
3256 Bistrica ob Sotli s pripisom »Prijava
na Javni razpis za podelitev koncesije za
izvajanje socialnovarstvene storitve Pomoč
družini na domu – Ne odpiraj«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti napisan naziv in
točen naslov ponudnika.
Ponudnik mora ponudbo posredovati
do dne 24. 5. 2010 do 11. ure. Ponudbe
poslane po pošti, morajo biti poslane priporočeno.
Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma
spreminja do preteka razpisnega roka.
XI. Čas odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo 24. 5. 2010 ob 12.
uri, v sejni sobi Občine Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, Bistrica ob Sotli. Odpiranje
ponudb bo javno, na odpiranju bodo lahko
prisotni ponudniki, predstavnik prijaviteljaponudnika se bo moral izkazati s pisnim
pooblastilom.

XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo,
od dneva objave, pa do zaključka javnega
razpisa, na spletni strani Občine Kočevje,
http://www.obcinakocevje.si, ali pa jo v tem
roku zainteresirani lahko prevzamejo v sprejemni pisarni Občine Kočevje, vsak delovni
dan, med 8. in 12. uro.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak
delovni dan, od 9. do 12. ure pri Alojzu Veselu (tel. 01/893-82-10).
Občina Kočevje
Št. 122-0012/2010
Ob-2865/10
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07,
ZSV-UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr.), 8.
člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu
na območju Občine Bistrica ob Sotli (Uradni
list RS, št. 14/10), objavlja Občina Bistrica
ob Sotli
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
socialnovarstvene storitve Pomoč
družini na domu na območju Občine
Bistrica ob Sotli
I. Naziv in naslov koncedenta: Občina
Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256
Bistrica ob Sotli.
II. Predmet javnega razpisa: podelitev
koncesije za izvajanje socialnovarstvene
storitve Pomoč družini na domu na območju Občine Bistrica ob Sotli.
III. Vrsta in opis storitve
Storitev obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter
drugih primerih, ko socialna oskrba lahko
nadomesti institucionalno varstvo.
Storitev obsega: gospodinjsko pomoč,
pomoč pri vzdrževanju osebne higiene ter
pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
IV. Čas opravljanja koncesije: koncesija
se podeli za 10 let z možnostjo podaljšanja.
V. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati
Javno službo pomoči družini na domu
na območju Občine Bistrica ob Sotli lahko
izvaja koncesionar, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet koncesije oziroma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje
te dejavnosti vpisana v register v Republiki
Sloveniji ali, da je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje glede prostorov,
opreme, kadrov in druge pogoje, ki jih določajo zakon in podzakonski predpisi za opravljanje javne službe,
– da ima izdelan podroben program dela
za izvajanje javne službe,
– da zagotavlja strokovno in kakovostno
izvajanje javne službe,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, katera
mora ponudnik predložiti k ponudbi, so določena v razpisni dokumentaciji.
VI. Krajevno območje, za katerega se
razpisuje koncesija: območje Občine Bistrica ob Sotli.
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Komisija bo odprla prispele ponudbe najkasneje v roku 30 dni po preteku roka za
prijavo na javni razpis. O vsaki ponudbi, ki
izpolnjuje predpisane zahteve, bo komisija
pridobila mnenje socialne zbornice. Komisija bo najkasneje v roku 60 dni po pridobitvi
mnenja socialne zbornice oziroma po preteku roka za podajo mnenja opravila pregled
in presojo popolnih ponudb po objavljenih
kriterijih in merilih ter na tej podlagi in ob
upoštevanju mnenja socialne zbornice, če
je bilo dano, pripravila predlog podelitve
koncesije.
XII. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe: koncesijo bo na
podlagi predloga pristojne strokovne komisije za pregled in presojo prispelih ponudb
podelila občinska uprava z odločbo. Izbrani
koncesionar podpiše koncesijsko pogodbo
z županom Občine Bistrica ob Sotli.
XIII. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na
sedežu koncedenta ter na spletni strani občine http://www.bistricaobsotli.si/.
Pristojna za dajanje dodatnih informacij:
Ana Bercko, tel. 03/800-15-00.
Občina Bistrica ob Sotli
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Javne dražbe
Št. 478-23/10

Ob-2898/10
Popravek
Občina Kobarid, Trg Svobode 2, 5222
Kobarid, objavlja popravek javne dražbe za
prodajo nepremičnin, objavljene v Uradnem
listu RS, št. 31/10 z dne 16. 4. 2010.
V točki II. (Opis predmeta prodaje z izklicno ceno) se pod zaporedno številko:
– 2. spremeni točka b) tako, da se pravilno glasi: »V ceni ni zajet 2% davek na
promet nepremičnin«,
– 4. spremeni beseda »nezazidanega«
tako, da se pravilno glasi »zazidanega« in
točka b) tako, da se pravilno glasi: »V ceni
ni zajet 2% davek na promet nepremičnin«.
Postopek prodaje pod zaporedno številko 10 se ustavi.
Občina Kobarid

Št. 478-4/2010
Ob-2775/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,
100/09) objavlja
ponovno javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje:
Sklop 1:
1) 2-sobno stanovanje št. 22 (20.E), v izmeri 56,79 m2, v četrtem nadstropju, na naslovu Ulica 21. oktobra 15, Črnomelj, ZKV
2189/23, k.o. Črnomelj – prazno,
2) 2,5-sobno stanovanje št. 15 (14.E),
v izmeri 80,55 m2, v tretjem nadstropju, na
naslovu Naselje Borisa Kidriča 2, Metlika,
ZKV 2846/15, k.o. Metlika – prazno,
3) 3-sobno stanovanje št. 25 (26.E), v izmeri 84,94 m2, v tretjem nadstropju, na naslovu Naselje Borisa Kidriča 3, Metlika, ZKV
2863/29, k.o. Metlika – prazno,
4) 2-sobno stanovanje št. 7 (207.E),
v izmeri 59,79 m2, v drugem nadstropju, na
naslovu Mladinska ulica 12, Gornja Radgona, ZKV 873/15, k.o. Gornja Radgona
– prazno,
5) 1,5-sobno stanovanje št. 7 (7.E), v izmeri 38,56 m2, v mansardi, na naslovu Gornji Petrovci 33, Petrovci, ZKV 409/3, k.o.
Gornji Petrovci – prazno,
6) 2-sobno stanovanje št. 177 (20.E),
v izmeri 60,99 m2, v šestem nadstropju, na
naslovu Lendavska ulica 23b, Murska Sobota, ZKV 3984/22, k.o. Murska Sobota –
prazno,
7) 2-sobno stanovanje št. 16 (16.E), v izmeri 80,25 m2, v deseti etaži, na naslovu
Mladinska ulica 6, Vuzenica, ZKV 707/16,
k.o. Vuzenica – prazno,
8) 2-sobno stanovanje št. 1, v izmeri
55,34 m2, v prvem nadstropju, na naslovu
Trg 1. maja 4, Tolmin, parc. št. 1049/1, ZKV
499, k.o. Tolmin – prazno,
9) 2-sobno stanovanje št. 3, v izmeri
68,65 m2, v prvem nadstropju, na naslo-

vu Velike Bloke 3b, Velike Bloke, parc. št.
2005/1, ZKV 249, k.o. Velike Bloke – prazno,
10) zasedeno stanovanje št. 7 (8.E),
v izmeri 98,86 m2, v mansardi, na naslovu
Trg 4. julija 8, Dravograd, ZKV 786/8, k.o.
Dravograd.
Sklop 2:
1) nepremičnini parc. št. 2424/1 – zelenica, v izmeri 1.034 m2, in parc. št. 2424/4
– zelenica, v izmeri 152 m2, ZKV 608, k.o.
Biljana.
Lastnik vseh nepremičnin: Republika
Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
Sklop 1:
1) za stanovanje št. 22, na naslovu Ulica
21. oktobra 15, Črnomelj: 48.096,00 €. Najnižji znesek višanja 200,00 €;
2) za stanovanje št. 15, na naslovu Naselje Borisa Kidriča 2, Metlika: 74.148,00 €.
Najnižji znesek višanja 200,00 €;
3) za stanovanje št. 25, na naslovu Naselje Borisa Kidriča 3, Metlika: 72.800,00 €.
Najnižji znesek višanja 200,00 €;
4) za stanovanje št. 7, na naslovu Mladinska ulica 12, Gornja Radgona: 43.860,00 €.
Najnižji znesek višanja 200,00 €;
5) za stanovanje št. 7, na naslovu Gornji
Petrovci 33, Petrovci: 22.950,00 €. Najnižji
znesek višanja 100,00 €;
6) za stanovanje št. 177, na naslovu Lendavska ulica 23b, Murska Sobota: 66.470,00 €. Najnižji znesek višanja
200,00 €;
7) za stanovanje št. 16, na naslovu Mladinska ulica 6, Vuzenica: 49.725,00 €. Najnižji znesek višanja 200,00 €;
8) za stanovanje št. 1, na naslovu Trg
1. maja 4, Tolmin: 56.100,00 €. Najnižji znesek višanja 200,00 €;
9) za stanovanje št. 3, na naslovu Velike
Bloke 3b, Velike Bloke: 60.310,00 €. Najnižji
znesek višanja 200,00 €,
10) za stanovanje št. 7, na naslovu Trg
4. julija 8, Dravograd: 85.860,00 €. Najnižji
znesek višanja 200,00 €.
Draži se vsako stanovanje posebej.
Sklop 2:
1) za nepremičnini parc. št. 2424/1 in
parc. št. 2424/4, k.o. Biljana: 67.400,00 €.
Najnižji znesek višanja 200,00 €.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku
15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 12. 5. 2010 ob 10.
uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
ulica 4 (medetaža), Ljubljana.
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo
pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javni dražbi.

Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni
organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer
vračila kavcije, davčno oziroma ID št. za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
7. Višina varščine
Dražitelji morajo najkasneje do 11. 5.
2010, do 12. ure plačati varščino v višini:
Sklop 1:
1) za stanovanje št. 22, na naslovu Ulica
21. oktobra 15, Črnomelj: 4.809,60 €;
2) za stanovanje št. 15, na naslovu Naselje Borisa Kidriča 2, Metlika: 7.414,80 €;
3) za stanovanje št. 25, na naslovu Naselje Borisa Kidriča 3, Metlika: 7.280,00 €;
4) za stanovanje št. 7, na naslovu Mladinska ulica 12, Gornja Radgona: 4.386,00 €;
5) za stanovanje št. 7, na naslovu Gornji
Petrovci 33, Petrovci: 2.295,00 €;
6) za stanovanje št. 177, na naslovu Lendavska ulica 23b, Murska Sobota:
6.647,00 €;
7) za stanovanje št. 16, na naslovu Mladinska ulica 6, Vuzenica: 4.972,50 €;
8) za stanovanje št. 1, na naslovu Trg
1. maja 4, Tolmin: 5.610,00 €;
9) za stanovanje št. 3, na naslovu Velike
Bloke 3b, Velike Bloke: 6.031,00 €;
10) za stanovanje št. 7, na naslovu Trg
4. julija 8, Dravograd: 8.586,00 €.
Sklop 2:
1) za nepremičnini parc. št. 2424/1 in
parc. št. 2424/4, k.o. Biljana: 6.740,00 €.
Varščina se plača na račun Ministrstva
za notranje zadeve št. 01100-6370171132
ter sklice, in sicer:
Sklop 1:
a) za stanovanje pod 1: 28 171162990008-399005;
b) za stanovanje pod 2: 28 171162990008-399008;
c) za stanovanje pod 3: 28 171162990008-399009;
d) za stanovanje pod 4: 28 171162990008-399006;
e) za stanovanje pod 5: 28 171162990008-399007;
f) za stanovanje pod 6: 28 171162990008-399010;
g) za stanovanje pod 7: 28 171162990008-399013;
h) za stanovanje pod 8: 28 171162990008-399011;
i) za stanovanje pod 9: 28 171162990008-399012;
j) za stanovanje pod 10: 28 171162990008-399031.
Sklop 2:
a) za nepremičnini pod 1: 28 171162990008-399014.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne dražbe.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predme-

Stran

916 /

Št.

33 / 23. 4. 2010

tno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja
do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne
more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli
razveljaviti.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmeta javne dražbe
Ogled stanovanj je mogoč po predhodnem dogovoru za:
Sklop 1:
a) za stanovanje pod 1: Dubravko Papič,
tel. 07/332-73-01;
b) za stanovanje pod 2: Dubravko Papič,
tel. 07/332-73-01;
c) za stanovanje pod 3: Dubravko Papič,
tel. 07/332-73-01;
d) za stanovanje pod 4: Mira Prelec, tel.
02/52-24-333;
e) za stanovanje pod 5: Mira Prelec, tel.
02/52-24-333;
f) za stanovanje pod 6: Mira Prelec, tel.
02/52-24-333;
g) za stanovanje pod 7: Jadranka Saletinger, tel. 02/872-53-24;
h) za stanovanje pod 8: Ivan Bratuž, tel.
05/303-43-01;
i) za stanovanje pod 9: Tanja Boštjančič,
tel. 05/703-33-30;
j) za stanovanje pod 10: Jadranka Saletinger, tel. 02/872-53-24.
Sklop 2:
a) za nepremičnini pod 1: Ivan Bratuž,
tel. 05/303-43-01.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško
Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov mojca.plesko-grah@gov.si.
9. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija
s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve
pravnega posla postopek prodaje ustavita,
pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani
stroški.
10. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«;
– stanovanji pod zap. št. 8 in 9 sta etažno
neurejeni (etažna lastnina na stavbi v zemljiški knjigi ni vzpostavljena);
– stanovanje pod zap. št. 10 je zasedeno
z najemnikom, najemnik stanovanje uporablja na podlagi sklenjene najemne pogodbe
za določen čas (do 27. 11. 2010);
– dostop do nepremičnin parc. št. 2424/1
in parc. št. 2424/4, k.o. Biljana je mogoč
samo po nepremičnini parc. št. 2425/1, k.o.
Biljana, ki je v lasti naročnika, zato bo naročnik s prodajno pogodbo ustanovil tudi nujno
pot – služnostno pravico dostopa in dovoza
do nepremičnin parc. št. 2424/1 in parc.
št. 2424/4 po nepremičnini parc. št. 2425/1
v korist vsakokratnih lastnikov nepremičnin
parc. št. 2424/1 in parc. št. 2424/4, vse k.o.
Biljana;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni
po končani dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana
varščina je zadržana;
– kupec mora nepremičnino prevzeti
v roku 15 dni od plačila celotne kupnine;
– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin,
vknjižba lastninske pravice in stvarne služnosti v zemljiško knjigo, stroške zemljiško
knjižnega dovolila ipd.) ter morebitne druge
stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo poravna kupec.
Ministrstvo
za notranje zadeve
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Ob-2776/10
Na podlagi 27. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin ter 55.
člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07,55/09, 100/09) Občina Trzin
razpisuje
javno dražbo
za oddajo v najem poslovnega prostora
I. Naročnik: Občina Trzin, Mengeška 22,
1236 Trzin.
II. Predmet javne dražbe: oddaja v najem poslovni prostor v PT na Ljubljanski
85, Domžale za dobo 5 let, in sicer poslovni
prostor vpisan v k.o. Domžale, vl. št. 5065/5
– nepremičnina 5.E, z oznako prej E12/B6
št. 35 v pritličju, v izmeri 107,40 m2.
III. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicna cena za poslovni prostor 5.E znaša 13,06 EUR/m2 (DDV ni vključen). Najnižji znesek višanja izklicne cene
za poslovni prostor je 0,25 EUR/m2 (DDV
ni vključen).
IV. Način in rok plačila
Občina Trzin bo za poslovni prostor
izstavljala mesečne račune do 15. v mesecu za tekoči mesec, najugodnejši dražitelj pa je dolžan plačati najemnino v roku
15 dni od izdaje računa na račun, št.:
01386-0100001846. Položena varščina se
šteje v plačilo izhodiščne najemnine.
Najemnik bo poleg najemnine plačeval
še obratovalne stroške, ki so določeni v pogodbi. Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja, dnevnega čiščenja,
vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza
smeti, varovanja in morebitne druge stroške,
ki jih z uporabo povzroča najemnik.
V. Višina varščine: pred javno dražbo morajo zainteresirani dražitelji do
11. 5. 2010, do 13. ure, položiti varščino
v višini 1.402,64 EUR + DDV, na račun št.:
01386-0100001846, s pripisom »za dražbo«. Vplačana varščina bo neizbranim ponudnikom vrnjena dan po izvedeni dražbi
brez obresti. Položena varščina se izbranemu ponudniku šteje v plačilo izhodiščne
najemnine.
IV. Ogled poslovnih prostorov: ogled poslovnega prostora je možen dne 5. 5. 2010,
od 9. do 12. ure, po predhodnem dogovoru
z Igorjem Kraljem, tel. 01/564-45-44.
V. Pogoji za pristop k javni dražbi
Sodelovanje na dražbi je možno po predhodni prijavi. Prijave morajo prispeti na Občino Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, s pripisom »za dražbo«, najkasneje do
11. 5. 2010, do 13. ure, na vložišče Občine,
prijave prispele po pošti pa morajo prispeti
najkasneje z datumom 10. 5. 2010. Poleg
prijave mora posamezni dražitelj do začetka dražbe za sodelovanje na dražbi komisiji
predložiti dokazila o izpolnjevanju naslednjih
pogojev:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
dražitelj ni imel blokade TRR,
– potrdilo, da ima dražitelj pozitiven rezultat poslovanja za preteklo leto,
– registracijo za poslovno dejavnost, za
katero se oddajajo poslovni prostori,
– pooblastilo za sodelovanje na javni
dražbi, če je oseba zastopnik.
Občina Trzin bo sklenila pogodbo z najemnikom, ki izpolnjuje pogoje in bo na dražbi
ponudil najvišjo najemnino.

VI. Kraj in čas dražbe: dražba bo potekala v sredo, 12. 5. 2010, ob 9. uri, v sejni
dvorani Občinskega sveta Občine Trzin, na
Mengeški cesti 22 v Trzinu.
VII. Dodatna pojasnila: razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani najemniki
dobijo na vložišču in spletni strani Občine
Trzin [http://www.trzin.si] od 19. 4. 2010.
Dokumentacija je brezplačna.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije pri Bojani Lenaršič, tel. 01/564-45-44 ali
041/960-392.
Občina Trzin
Št. 478-434/2010-669
Ob-2794/10
Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 04/07 in 100/09),
Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Ljutomer za leto
2010 z dne 1. 2. 2010 in Dopolnitve letnega
načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Ljutomer za leto 2010 št. 2
z dne 7. 4. 2010, Posamičnega programa
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Ljutomer z 20. 4. 2009, z dne 9. 4. 2010
in z dne 12. 4. 2010, objavlja Občina Ljutomer
javno dražbo
za prodajo stavbnih zemljišč
in stanovanja v Ljutomeru
1. Organizator javne dražbe: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
2. Predmet javne dražbe:
– stavbna zemljišča v Ljutomeru parc. št.
1618, gozd, velikosti 242 m2, parc. št. 1619,
travnik, v izmeri 2688 m2, parc. št. 1620,
pašnik, v izmeri 566 m2, parc. št. 1621, njiva, v izmeri 2349 m2, parc. št. 1622, travnik, v izmeri 456 m2, parc. št. 1623, njiva,
v izmeri 3528 m2, parc. št. 1624, travnik,
v izmeri 148 m2 in parc. št. 1625, njiva,
v izmeri 3086 m2 in travnik, v izmeri 74 m2,
vse k.o. Ljutomer (poslovna cona za bivšim
MTT-jem),
– stavbna zemljišča v Ljutomeru parc.
št. 1450/3, gozd, v izmeri 3560 m2, parc. št.
1450/4, njiva, v izmeri 1336 m2 in parc. št.
1450/7, njiva, v izmeri 379 m2, vlož. št. 2221,
k.o. Ljutomer ter zemljišče parc. št. 1450/2,
njiva, v izmeri 5954 m2, vlož. št. 2178, k.o.
Ljutomer,
– stanovanje št. 1 v pritličju poslovnostanovanjskega objekta na Prešernovi ulici
11 v Ljutomeru, v velikosti 50,90 m2, parc.
št. 1953/2, k.o. Ljutomer. Identifikacijska
številka stavbe: 632, številka dela stavbe:
632-1.
Zemljišča pod prvo in drugo alineo so
namenjena izgradnji poslovnega objekta.
Rok izgradnje objektov na zemljiščih iz prve
in druge alinee je 3 leta od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Odtujitev nobenega
zemljišča pred izpolnitvijo vseh pogojev iz
kupoprodajne pogodbe ni možna. V primeru, da kupec ne bo izpolnil pogojev iz kupoprodajne pogodbe, je dolžan zemljišče vrniti
v last Občini Ljutomer, po enaki ceni kot jo je
kupil, brez revalorizacije.
Zemljišča pod prvo alineo se prodajajo
v kompletu, nakup posamezne parcele ni
možen.
Zemljišča pod drugo alineo se prodajajo
v kompletu ali parc. št. 1450/2, k.o. Ljutomer
kot samostojna parcela ter parc. št. 1450/4,
1450/3 in 1450/7, k.o. Ljutomer skupaj.
Stanovanje pod tretjo alineo je prazno.
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Zemljišča in stanovanje so na prodaj po
sistemu videno–kupljeno, v zatečenem stanju.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja.
4. Izklicna cena:
– zemljišča pod prvo alineo: 205.341,38
EUR, brez DDV-ja;
– zemljišča pod drugo alineo, brez DDVja:
– parc. št. 1450/2, k.o. Ljutomer:
65.565,94 EUR,
– parc. št. 1450/3, k.o. Ljutomer:
27.954,67 EUR
– parc. št. 1450/4, k.o. Ljutomer:
10.467,83 EUR,
– parc. št. 1450/7, k.o. Ljutomer:
4.087,59 EUR;
– stanovanje: 17.269,36 EUR, brez davka na nepremičnine.
Najnižji znesek višanja: 100,00 EUR.
Kupnina za zemljišča zajema vrednost
stavbnega zemljišča. Stroške komunalne
opreme bo kupec plačal v skladu z določili Odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ljutomer
(Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 5/08,
9/09 in 11/09). V strošek komunalne opreme niso zajeti stroški izvedbe priključkov
objekta na javno infrastrukturo in priključnih taks.
Stroške v zvezi s prenosom lastništva
nepremičnin (notarski zapis, overitev, davki)
krijejo kupci. Ponudniki sami nosijo stroške
v zvezi s pripravo ponudbe. Prodajalec krije
stroške cenitve zemljišč in stanovanja ter
objave javne dražbe.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec
se zaveže kupnino plačati v roku 30 dni od
podpisa pogodbe. Pred plačilom kupnine
in ostalih stroškov, vpis v zemljiško knjigo
ni možen. Plačilo celotne kupnine v prej
navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V nasprotnem primeru se pogodba šteje za razdrto, varščina se kupcu
ne vrne.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo izvedena v torek, 11. maja 2010 ob 13.
uri v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova
ulica 1 (III. nadstropje).
7. Višina kavcije
Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe
dolžni plačati kavcijo v višini 10% od vrednosti zemljišč (ki jih dražitelj želi kupiti) oziroma 10% od vrednosti stanovanja v višini
1.726,94 EUR, na račun Občine Ljutomer,
št. 01263-0100013693.
Izbranemu dražitelju se kavcija vračuna
v kupnino, drugim se vplačana kavcija vrne
(brez obresti) v 15 dneh po prejetju izida
dražbe.
Kolikor dražitelj vplača varščino in se
iz neutemeljenih razlogov javne dražbe ne
udeleži oziroma k draženju ne pristopi, se
mu varščina ne vrne.
8. Informacije o javni dražbi: interesenti
lahko dobijo dodatne informacije na Občini
Ljutomer, Vrazova ulica 1, soba št. 115, pri
Lilijani Koser, tel. 02/584-90-50.
9. Pogoji sodelovanja:
Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične
in pravne osebe, ki pred pričetkom javne
dražbe predložijo:
– svoje podatke (naziv, naslov, davčno in
matično številko oziroma EMŠO),
– potrdilo o registraciji in pooblastilo osebi, ki draži, za zastopanje na dražbi (pravne
osebe) oziroma osebni dokument (fizične
osebe),

na Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija,
posredovati prijavo za udeležbo na dražbi.
Prijava za udeležbo mora prispeti v vložišče
Občine Litija, najkasneje do 10. 5. 2010, do
12. ure.
7. Višina varščine
Interesenti so dolžni najkasneje do 10. 5.
2010, do 11. ure, vplačati varščino v višini
10% izklicne cene na transakcijski račun
Občine Litija, št. 01260-0100002491, s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo«.
Najugodnejšemu dražitelju bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na dražbi, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe.
V primeru, da interesent plača varščino
za nepremičnino, ki je predmet razpisa javne dražbe in se javne dražbe ne udeleži, se
varščina ne povrne.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov: vsa pojasnila v zvezi
s prodajo in ogledom premoženja lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Litija, tel. 01/896-34-58 ali na e-naslovu: manja.sarbek@litija.si.
9. Opozorilo: vodja dražbe lahko s soglasjem župana Občine Litija ustavi postopek prodaje za nepremičnino, ki je predmet
javne dražbe, vse do sklenitve pravnega
posla, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki premoženja ter se pravočasno prijavijo tako da:
– plačajo varščino in predložijo dokazilo
o plačilu,
– predložijo izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni (AJPES)za pravne osebe ali fotokopijo osebnega
dokumenta – za fizične osebe (fotokopija osebnega dokumenta za fizične osebe
mora biti overjena pri upravni enoti ali pri
notarju),
– predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih
mesecih niso imeli blokiranega TRR – velja
za pravne osebe in s.p, potrebno je predložiti original,
– predložijo davčno številko za fizične
osebe (davčna številka mora biti predložena v originalu oziroma overjena kopija pri
upravni enoti ali pri notarju) ali identifikacijsko številko za DDV za pravne osebe,
– predložijo overjeno pooblastilo (pri
upravni enoti ali notarju) za sodelovanje na
javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
Organizator bo pravočasno potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave. Interesenti,
ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po
sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni
iz postopka pred pričetkom dražbe.
11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– dražbo bo vodila komisija imenovana
pri županu,
– draži lahko tisti, ki se je pravočasno, to
je do vključno 10. 5. 2010, do 12. ure, prijavil
na dražbo ter predložil dokazila navedena
pod 10. točko,
– pooblaščenec dražitelja mora predložiti
overjeno pooblastilo s strani upravne enote
ali notarja,

– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih interesent ni imel blokiranega računa (pravne
osebe),
– dokazilo o plačanih davkih in prispevkih
– potrdilo DURS (fizične in pravne osebe),
– dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani
kavciji.
10. Z najugodnejšim dražiteljem bo kupoprodajna pogodba sklenjena najkasneje
v 30 dneh po zaključku javne dražbe. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, ponudnik zadrži njegovo kavcijo.
11. Občina Ljutomer si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom
ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi.
Občina Ljutomer
Ob-2800/10
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija, na podlagi 19. in 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), 38. do 42.
člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07 in 100/09), 16. člena Statuta
Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06
in 139/06) in sprejetega Letnega načrta razpolaganja z občinskim nepremičnim premoženjem za leto 2010 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnega premoženja
Občine Litija
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, tel. 01/896-34-24, faks
01/896-34-60, e-mail: obcina.litija@litija.si.
2. Opis predmeta prodaje je: zemljiška
parcela v Praproščah v Litiji, 1336/5 gozd,
v izmeri 2813 m2, vpisana v z.k. vl. št. 1404,
k.o. Hotič. Na predmetni parceli poteka vodovodni priključek – javni vodovod Litija, sekundarni cevovod javnega sistema oskrbe
z vodo Litija, zato bo istočasno ustanovljena
služnostna pravica za potek vodovodnega
priključka – javni vodovod Litija, sekundarni
cevovod javnega sistema oskrbe z vodo Litija v korist občine.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
4. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je izklicna cena 140.650,00 EUR brez
vključenega DDV-ja dražitelji lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 1.000,00 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnine ne vsebuje 20% DDV-ja, ki se
prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
poravna kupec na transakcijski račun Občine Litija, št. 01260-0100002491, v osmih
dneh od sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za
razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino. Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine in stroškov, povezanih
s pravnim poslom.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila dne 10. 5. 2010, v veliki sejni
sobi Občine Litija – 1. nadstropje, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, z začetkom ob 14.
uri. Ponudniki morajo osebno ali po pošti
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– dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
– na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
– če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je premoženje prodano za
izklicno ceno,
– če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene,
– če dražitelj, ki se je pravočasno prijavil
na dražbo ter predložil dokazila navedena
pod 10. točko odstopi od dražbe, varščina
zapade v korist občine,
– dražba je končana, ko je vodja dražbe
trikrat izklical isto najvišjo ponudbo,
– ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe (morebitne ugovore
reši takoj vodja dražbe),
– javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) kakor tudi 20% DDV plača kupec.
Nepremičnina bo prodana po načelu videno–kupljeno, zato morebitne reklamacije
po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba najkasneje v 15 dneh po končani
dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko
ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
ponudnik zadrži njegovo varščino.
Občina Litija
Ob-2858/10
Na podlagi 27. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin ter 55.
in 57. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07, 55/09, 100/09), Občina Trzin
razpisuje
javno dražbo
za prodajo zasedenega stanovanja
Naziv in sedež organizatorja: Občina Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin.
Opis predmeta prodaje: zasedeno stanovanje št. 1, v izmeri 63,65 m2 v I. nadstropju stanovanjskega bloka, na Miklošičevi 1c
v Domžalah, stoječega na parceli 4022/12,
v k.o. Domžale.
Vrsta pravnega posla: prodaja z najemnikom zasedenega stanovanja, ki ima z Občino Trzin sklenjeno najemno pogodbo za
neprofitno najemnino za nedoločen čas.
Izklicna cena in znesek višanja: izklicna
cena znaša 63.700 EUR brez DDV, ki se
obračuna v skladu z 41. členom ZDDV-1
UPB2 Uradni list RS, št. 10/10 in 54. člena
Pravilnika o izvajanju ZDDV-1. Višanje bo
mogoče v zneskih po najmanj 500 EUR.
Način in rok plačila: kupec mora kupnino
poravnati v 8 dneh po sklenitvi pogodbe.
Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena
sestavina pravnega posla. Občina Trzin bo
kupcu za poravnane pogodbene obveznosti izstavila račun. Kupec bo poleg ponujene kupnine moral poskrbeti za vknjižbo
lastninske pravice na svoje ime in v svojo
korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Overjeno listino bo prodajalec kupcu izročil
po plačilu kupnine.
Kraj in čas dražbe: dražba bo v sredo,
12. 5. 2010 ob 10. uri, v prostorih Občine
Trzin, na Mengeški 22 v Trzinu.
Višina kavcije: višina kavcije za sodelovanje na dražbi znaša 6.370,00 EUR. Kavcija mora biti vplačana na transakcijski račun
Občine Trzin, št.: 01386-0100001846 s pripisom »Za dražbo – Prodaja stanovanja« do
11. 5. 2010 do 13. ure. Vplačana kavcija bo
neizbranim ponudnikom vrnjena brez obresti dan po izvedeni dražbi. Vplačana kavcija
bo pri izbranemu ponudniku poračunana pri
plačilu kupnine.
Informacije: razpisno dokumentacijo
lahko vsi zainteresirani najemniki dobijo na
vložišču Občine Trzin in na spletnih straneh
Občine Trzin [http://www.trzin.si ]. Dokumentacija je brezplačna. Ogled stanovanja
bo možen po predhodnem dogovoru.
Pogoji: sodelovanje na dražbi je možno
po predhodni prijavi. Prijave morajo prispeti
na Občino Trzin, Mengeška cesta 22, 1236
Trzin, s pripisom »Za dražbo – Prodaja stanovanja« najkasneje do 11. 5. 2010 do 13.
ure, na vložišče občine, prijave prispele po
pošti pa morajo prispeti najkasneje z datumom 10. 5. 2010.
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek
oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine),
Ponudniki morajo ponudbi predložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
dražbe,
– potrdilo o plačanih davčnih obveznostih
Komisija za razpolaganje s stvarnim premoženjem lahko do zaključka dražbe ustavi
postopek, pri tem se dražiteljem povrnejo izkazani stroški za prevzem dokumentacije.
Občina Trzin bo sklenila pogodbo s kupcem, ki izpolnjuje pogoje in bo na dražbi
ponudil najvišjo kupnino.
Občina Trzin
Št. 171/2010
Ob-2909/10
Na
podlagi
80.
člena
Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
14-600/2007), 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 z dne 16. 2. 2007) in
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07), Statuta Občine Ig (Uradni
list RS, št. 2/00, 68/01 in 56/03), sklepa Občinskega sveta Občine Ig z dne 27. 1. 2010
in sklepa Komisije za vodenje in nadzor
postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig z dne 18. 3. 2010, objavlja
Občina Ig
javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča parcele
št. 1642/49-travnik-602 m2, ki je vpisana
pri vl.št. 948, k.o. Iška vas.
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel.

01/280-23-00, faks 01/280-23-22, e-mail:
obcina-ig@siol.net.
2. Opis predmeta prodaje: nepozidano stavbno zemljišči s parcelno številko 1642/49, v izmeri 602 m2, nahajajoča
v k.o. Iška vas. Na podlagi potrdila o namenski rabi zemljišča z dne 21. 4. 2010, št.
35011/133/2010, velja za navedeno parcelo
Dolgoročni plan občine in mesta Ljubljane
za obdobje 1986–2000 za območje Občine
Ig (UL SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št.
23/91, 71/93, 62/94, 70/98, 23/00) ter Odlok
o prostorsko ureditvenih pogojih za območje
Občine Ig (UL SRS, št. 4/85, 3/90 in Uradni
list RS, št. 40/92, 5/93, 70/98, 12/99, 23/00,
26/04). Oznaka prostorske enote parcele je
VS 15/5 Iška mala vas, osnovna namenska
raba parcel je območje za gradnjo družinskih stanovanjskih hiš, prostostoječa zazidava,
3. Izklicna cena znaša 120,00 EUR/m2
+ 20% DDV, skupaj tako 144,00 EUR/m2,
kar znese ob velikosti parcele 602 m2 neto
znesek kupnine v višini 72.240,00 EUR
+ 20% DDV v znesku 14.448,00 EUR, skupaj tako znaša izklicna cena za navedeno
parcelo znesek kupnine v višini 86.688,00
EUR z vključenim 20% DDV.
4. Javna dražba navedenih nepremičnin
se bo vršila dne 12. 5. 2010, v prostorih Občine Ig, in sicer ob 14.30.
5. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno
v višini 86.688,00 EUR za znesek najmanj
1.000,00 EUR.
6. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo
sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 15 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina po 9. točki se bo uspelemu dražitelju
vštela v kupnino. V primeru, da v roku 15
dni ne pride do podpisa pogodbe po krivdi
uspelega dražitelja, se šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina pa zapade
prodajalcu.
7. Rok plačila celotne kupnine je največ
v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku
je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem
roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina
pa zapade v korist prodajalca.
8. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu
kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške
overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi
z nakupom ter prenosom lastninske pravice
plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu
kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno
dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice
na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno
posest nepremičnine.
9. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo
sodeloval na javni dražbi mora najkasneje
do začetka javne dražbe nakazati varščino
v višini 10% cene, torej znesek 8.668,80
EUR in sicer na račun prodajalca Občine
Ig, številka računa 01237-0100000320, sklic
1642-49, s pripisom javna dražba za parcelo št. 1642/49, k.o. Iška vas, ter se na
javni dražbi izkazati z originalnim bančnim
potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim
dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od javne dražbe.
10. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
fizične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo
s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni, in ki:
– pravočasno plačajo varščino,
– predložijo davčno številko oziroma
identifikacijsko številko za DDV,
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– predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni
dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
11. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno.
12. Interesenti se lahko pred začetkom
javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije
bo v imenu prodajalca nudil Janez Miklič, in
sicer dne 5. 5. 2010, ob 10. uri.
13. Župan ali komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti postopek do sklenitve pravnega posla,
dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice
do nikakršne odškodnine, razen do vračila
eventuelno že vplačane varščine.
14. Kontaktna oseba pri prodajalcu Občini Ig, je Janez Miklič, tel. 01/280-23-00.
Občina Ig
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Razpisi delovnih mest
Št. 1020-1/2010
Ob-2777/10
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00
in 127/06) in v skladu z 9. in 10. členom
Odloka o preoblikovanju Zavoda za socialno medicino in higieno Novo mesto v javni
zdravstveni zavod Zavod za zdravstveno
varstvo Novo mesto (št. 513-02/99-2/1-8
z dne 29. 12. 1992, s spremembami in dopolnitvami), Svet javnega zdravstvenega zavoda Zavoda za zdravstveno varstvo Novo
mesto razpisuje za mandatno obdobje štirih
let delovno mesto
direktorja zavoda (m/ž).
Kandidati morajo poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba s specializacijo
na področju dejavnosti zavoda;
– najmanj 5 let specialistične strokovne
prakse;
– najmanj 5 let izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji;
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika.
Kandidati morajo prijavi predložiti:
– kratek življenjepis z dokazili o izpolnjevanju pogojev;
– program dela Zavoda za zdravstveno
varstvo Novo mesto za mandatno obdobje.
Predviden datum nastopa mandata je
30. 7. 2010 oziroma skladno s soglasjem
Vlade Republike Slovenije.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev do vključno 5. 5. 2010, v zaprti
kuverti, na naslov: Zavoda za zdravstveno
varstvo Novo mesto, Mej vrti 5, 8000 Novo
mesto, s pripisom »za javni razpis direktorja
zavoda«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva objave razpisa.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Svet javnega zdravstvenega zavoda
Zavoda za zdravstveno varstvo
Novo mesto
Št. 42
Ob-2798/10
Svet zavoda Osnovne šole Ljubo Šercer,
Reška cesta 6, 1330 Kočevje, razpisuje na
podlagi 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07, 36/08 in 58/09)
prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08 in 58/09).
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati pogoje za učitelja (specialnopedagoška izobrazba za duševno prizadete otroke) ali svetovalnega delavca
v zavodu in imeti vodstvene, organizacijske

in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za
mandatno dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2010
(skladno s sklepom o imenovanju).
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (dokazilo o izobrazbi,
doseženem nazivu, dosedanjih izkušnjah,
izpis dejstev iz kazenske evidence – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost) ter program vodenja
zavoda pošljite v zaprti ovojnici, z oznako
»Za razpis ravnatelja/-ice«, na naslov: Svet
zavoda OŠ Ljubo Šercer, Reška cesta 6,
1330 Kočevje, v roku 15 dni od dneva objave tega razpisa.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo v zakonitem roku.
Predsednica Sveta zavoda Osnovne
šole Ljubo Šercer
Št. 0130/2010
Ob-2816/10
Svet zavoda Doma počitka Metlika na
osnovi 34. člena Statuta Doma počitka Metlika in sklepa sveta z dne 25. 2. 2010, objavlja razpis za delovno mesto
direktorja/direktorice Doma počitka
Metlika.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so
opredeljeni v Zakonu o socialnem varstvu
(56. in 57. člen ZSV-UPB2, Ur. l. RS, št.
3/07).
Izpolnjevanje kriterijev morajo kandidati
dokazovati s pisnimi listinami.
Kandidati se morajo prijaviti na razpis
v roku 8 dni po objavi. Kandidati morajo podati vlogo s priloženimi dokazili v pisni obliki
v zaprti kuverti, priporočeno s povratnico po
pošti na naslov: Svet zavoda Doma počitka
Metlika, Mestni trg 16, 8330 Metlika, s pripisom »Razpis za direktorja – Ne odpiraj«.
Svet zavoda prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Mandat traja 5 let in prične teči z dnem
izdaje soglasja k imenovanju, ki ga poda minister, pristojen za socialno varstvo, oziroma
naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če je bilo soglasje izdano prej.
Če nihče od prijavljenih kandidatov ni
izbran, se razpis ponovi.
Svet Doma počitka Metlika
Ob-2860/10
Svet Kosovelove knjižnice Sežana objavlja na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) ter 12.
člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Kosovelova knjižnica Sežana (Uradni list
RS, št. 23/04) javni razpis za imenovanje
ravnatelja javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana.
Za ravnatelja javnega zavoda je lahko
imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima višjo ali visokošolsko izobrazbo
humanistične ali družboslovne smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– strokovni izpit iz bibliotekarstva;
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– predložen program dela in načrt razvoja Kosovelove knjižnice.
Svet bo imenoval ravnatelja za mandatno dobo petih let; po izteku te dobe je lahko
ponovno imenovan/a.
Rok za prijavo je 14 dni od objave tega
razpisa. Prijave z dokazili naj kandidati pošljejo na naslov: Kosovelova knjižnica Sežana, Ulica Mirka Pirca 1, 6210 Sežana s pripisom: Ne odpiraj – Razpis za ravnatelja.
Prijavljene kandidate bomo o izbiri obvestili
v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja,
sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu
sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za čas trajanja
mandata.
Kosovelova knjižnica Sežana
Št. 110-90/2009
Ob-2861/10
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 120/08
Odl. US in 91/09):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Kranju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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. 51
Ob-2873/10
Svet zavoda Vrtec Ribnica, Majnikova
ulica 3, 1310 Ribnica, na podlagi 53. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – UPB5, 36/08 in 58/09) razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št.
16/07 – UPB5, 36/08 in 58/09).
Za ravnatelja javnega vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja
ali svetovalnega delavca, ima najmanj pet
let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma
najmanj pet let naziv mentor in opravljen
ravnateljski izpit.
Poleg naštetih pogojev mora kandidat/ka imeti še pedagoške, vodstvene, organizacijske izkušnje in sposobnosti za uspešno
vodenje vrtca,
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za 5 let. Začetek dela je 1. 12. 2010.
Kandidati/-ke, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bodo povabljeni, da predstavi-

jo program dela pedagoškim delavcem in
svetu zavoda.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, nazivu, opravljenem ravnateljskem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev, in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost), program
vodenja zavoda, opis dosedanjih delovnih
izkušenj, kratek življenjepis, pošljite najpozneje v 15 dneh po objavi razpisa (do 8. 5.
2010) na naslov Svet zavoda Vrtec Ribnica,
Majnikova ulica 3, 1310 Ribnica, s pripisom
za razpis ravnatelja.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-le pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtec Ribnica
Št. 110-51/2010
Ob-2881/10
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 višjega sodnika na
Oddelku za civilno sodstvo na Višjem
sodišču v Celju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
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– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 478-0-0062/2009

Ob-2809/10

Dopolnitev
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in
100/09) in Sklepa Občinskega sveta Občine
Ravne na Koroškem, št. 032-0-0007/2009,
z dne 1. 7. 2009, Občina Ravne na Koroškem objavlja dopolnitev javnega zbiranja
ponudb za prodajo nepremičnine in izvira
mineralne vode, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 14 z dne 26. 2. 2010.
V javnem razpisu za zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin, objavljeno v Uradnem listu RS št. 14 z dne 26. 2. 2010 se
spremenijo:
– druga alineja 6. točke razpisa, ki se na
novo glasi:
Ponudnik ali skupina ponudnikov morajo
ponudbo predložiti ponudbo najkasneje do
26. 5. 2010, v zaprti ovojnici, na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5,
2390 Ravne na Koroškem, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin Rimski vrelec – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen naslov pošiljatelja. V primeru konzorcija (skupne ponudbe), skupina izvajalcev deluje kot ponudniki, ki naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno.
Ti ponudniki morajo predložiti sklenjen akt
o skupnem nastopu, v katerem imenujejo
poslovodečega v skupni ponudbi. Šteje se,
da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na
pošti s priporočeno pošiljko.
– 10. točka razpisa, ki se na novo glasi:
Ponudba mora biti veljavna do 24. 6.
2010. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja ponudb.
– 16. točka razpisa, ki se na novo glasi:
Odpiranje ponudb, ki bo zaprto za javnost, bo dne 28. 5. 2010, ob 9. uri, v sejni
sobi Občine Ravne na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-2886/10
Sprememba
Javno podjetje Okolje Piran d.o.o. objavlja spremembo razpisne dokumentacije
javnega zbiranja ponudb za najem površin
za oglaševanje na plaži v Portorožu, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 29, dne
9. 4. 2010.
Razpis za javno zbiranje ponudb se
spremeni tako, da se doda dodatni pogoj, ki
ga mora izpolnjevati ponudnik:
»Na razpisu ne morejo sodelovati ponudniki, čigar zakoniti zastopnik ali edini oziroma večinski ustanovitelj je tudi zakoniti
zastopnik ali edini oziroma večinski ustanovitelj gospodarskih družb, ki so dolžniki
Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o.«.
Rok za zbiranje ponudb se podaljša do
3. 5. 2010, do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo 3. 5. 2010, ob 13. uri, v sejni sobi
družbe.
Javno podjetje Okolje Piran d.o.o.

Št. 007-6/2010/11
Ob-2813/10
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07 in 84/08) Ministrstvo za pravosodje
objavlja razrešitev:
1. Petra Križnika, sodnega izvedenca in
sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo – gradbeništvo
splošno, z dnem 22. 3. 2010.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-58/2010
Ob-2882/10
Na podlagi tretjega odstavka 40.a člena
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 96/09),
Ministrstvo za pravosodje objavlja
javni poziv
okrožnim, višjim in vrhovnim sodnikom,
k vložitvi prijav za dodelitev desetih sodnikov
na delo v specializirani oddelek za sojenje
v zahtevnejših zadevah organiziranega in
gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanj, ki
deluje pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Sodniki morajo biti usposobljeni in izkušeni za sojenje v zahtevnejših zadevah
organiziranega in gospodarskega kriminala,
terorizma, korupcijskih in drugih podobnih
kaznivih dejanj.
Sodniki specializiranega oddelka bodo
kot sodniki posamezniki ali predsedniki senatov, na krajevno pristojnih okrajnih in okrožnih sodiščih v Republiki Sloveniji opravljali
preiskavo in sodili v zahtevnejših zadevah
organiziranega in gospodarskega kriminala,
terorizma, korupcijskih in drugih podobnih
kaznivih dejanj.
Dodelitev traja štiri leta in se lahko s soglasjem dodeljenega sodnika ponovi.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu RS na
naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-2850/10
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 poziv
za izbor kulturnih projektov
na področjih mednarodnega
sodelovanja in mobilnosti za leto 2010
(oznaka JP2-MSM-2010)
1. Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana.
2. Predmet in področji javnega poziva
Predmet javnega poziva je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih medna-

rodnega sodelovanja in mobilnosti, ki bodo
bistveno prispevali k uveljavitvi slovenske
kulture v mednarodnem prostoru.
Javni poziv JP2-MSM-2010 obsega naslednji področji:
a) mednarodno sodelovanje, namenjeno organizaciji projektov, ki se nanašajo na
promocijo slovenskih avtorjev in slovenske
ustvarjalnosti na področju leposlovja in humanistike v tujini,
b) mobilnost, namenjena sofinanciranju
potnih stroškov avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku na področju leposlovja in
humanistike, za vabljene nastope prireditvah v tujini.
3. Cilji javnega poziva
JAK bo kulturne projekte na področjih
mednarodnega sodelovanja in mobilnosti
v letu 2010 v okviru javnega poziva podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
a) mednarodno sodelovanje:
– organizacija kakovostnih in prepoznavnih dogodkov, namenjenih trajnemu umeščanju slovenskega leposlovja in humanistike v tujini,
– organizacija kakovostnih in prepoznavnih predstavitev na sejmih, kjer ni nacionalne stojnice. Izključni namen predstavitve
je promocija vrhunskega slovenskega leposlovja in humanistike. Prednostno bodo
obravnavane vloge, ki bodo združevale
predstavitve več domačih založnikov,
– organizacija kakovostnih in prepoznavnih projektov, ki sicer potekajo v Sloveniji,
namenjeni pa so izključno sistematičnemu
uveljavljanju slovenskega leposlovja in humanistike v tujini,
– neposredna podpora inovativnim projektom, namenjenim popularizaciji slovenskega leposlovja in humanistike v tujini;
b) mobilnost:
– neposredna podpora ustvarjalcem.
4. Okvirna vrednost javnega poziva in
obdobje ter način za porabo dodeljenih
sredstev
Okvirna vrednost javnega poziva JP2MSM-2010 znaša predvidoma:
a) mednarodno sodelovanje: 50.000,00
EUR,
b) mobilnost: 60.000,00 EUR.
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, 29/10).
Na javnem pozivu na področju mobilnosti
so za sofinanciranje lahko izbrani največ trije projekti posameznega prijavitelja.
JAK bo z izbranim prijaviteljem kulturnega projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti.
5. Višina financiranja in upravičeni stroški
5.1 Upravičeni stroški na področju mednarodnega sodelovanja
Med upravičene stroške na področju
mednarodnega sodelovanja sodijo stroški,
neposredno povezani z izvedbo projekta,
in sicer:
Sklop A: avtorski honorarji (za avtorje,
moderatorje, prevajalce, urednike, lektorje …),
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Sklop B: stroški organizacije (najemnina,
poštnina, dnevnice …),
Sklop C: stroški promocije.
JAK bo izbranim izvajalcem projektov
sofinancirala največ 70% vseh upravičenih
stroškov na prijavljeni kulturni projekt.
Tveganje glede izvajanja projekta pred
datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranju nosi prijavitelj.
5.2 Upravičeni stroški na področju mobilnosti
Med upravičene stroške na področju mobilnosti sodijo potni stroški, in sicer za vlak
(2. razred), ali avtobus, ali letalo (ekonomski
razred), ali kilometrina, največ v višini vrednosti železniške vozovnice 2. razreda.
JAK bo izbranim izvajalcem projektov
sofinancirala do 100% vseh upravičenih
stroškov na prijavljeni kulturni projekt in
največ 2.000,00 EUR na prijavljeni kulturni
projekt.
Tveganje glede izvajanja projekta pred
datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranju nosi prijavitelj.
6. Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu
6.1. Splošni pogoj za sodelovanje na
javnem pozivu JP2-MSM-2010 za področje
mednarodnega sodelovanja
Prijavitelji na javnem pozivu JP2MSM-2010 morajo za področje mednarodnega sodelovanja izpolnjevati naslednje
splošne pogoje:
– da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni
klasifikaciji dejavnosti – R) ali založniške
dejavnosti (šifra kategorije po Standardni
klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju
Republike Slovenije in/ali v zamejstvu;
– da prijavljajo projekte, ki v letu 2010
oziroma za leto 2010 niso bili izbrani na
katerem od razpisov ali pozivov JAK ali ki
v letu 2010 oziroma za leto 2010 niso financirani s strani JAK;
– da za isti projekt in isti namen niso
pridobili sredstev iz državnega oziroma lokalnega proračuna;
– da prijavljajo kulturne projekte, ki bodo
v celoti realizirani v letu 2010;
– da se z istim kulturnim projektom na
javni poziv JP2-MSM-2010 prijavljajo samo
enkrat;
– da za isti projekt na javni poziv JP2MSM-2010 poda vlogo le en prijavitelj.
6.2. Splošni pogoj za sodelovanje na
javnem pozivu JP2-MSM-2010 za področje
mobilnosti
Prijavitelji na javnem pozivu JP2MSM-2010 morajo za področje mobilnosti
izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– da so fizične osebe/avtorji, ki ustvarjajo
v slovenskem jeziku;
– da zaprošajo za stroške, ki niso del
projektov, ki so bili v letu 2010 oziroma za
leto 2010 že izbrani na katerem od razpisov
ali pozivov JAK ali ki so v letu 2010 oziroma
za leto 2010 že financirani s strani JAK;
– da za isti projekt in isti namen niso
pridobili sredstev iz državnega oziroma lokalnega proračuna;
– da prijavljajo kulturne projekte, ki bodo
v celoti realizirani v letu 2010.
6.3. Posebni pogoji za področje mednarodnega sodelovanja
Prijavitelji morajo poleg splošnih pogojev za področje mednarodnega sodelovanja,
ki jih določa besedilo točke 6.1. javnega
poziva, izpolnjevati še naslednje posebne
pogoje:
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– da so v obdobju 2007–2009 organizirali vsaj en projekt s področja mednarodnega
sodelovanja;
– da gre v načrtovanju vsebin ali dogodkov izključno za promocijo in uveljavljanje slovenskega leposlovja in humanistike
v tujini in da prijavljeni projekt sledi ciljem,
navedenim v točki 3 javnega poziva JP2MSM-2010;
– da predlagajo projekt, katerega zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70%
vseh predvidenih stroškov in ne presega
zneska v višini 10.000,00 EUR, da za izvedbo projekta zagotavljajo najmanj 30% delež
sofinanciranja iz drugih virov in imajo jasno
in realno izdelano finančno konstrukcijo, iz
katere so razvidni prihodki in odhodki izvedbe projekta. Prijavljeni projekt mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da morajo
biti prihodki in odhodki prijavljenega projekta
enaki (prihodki = odhodki)!
Dokazilo: prijavni obrazec OBR2 – Finančna konstrukcija MS z izjavo;
6.4. Posebni pogoji za področje mobilnosti
Prijavitelji morajo poleg splošnih pogojev
za področje mobilnosti, ki jih določa besedilo točke 6.2. javnega poziva, izpolnjevati še
naslednje posebne pogoje:
– da prijavitelji zaprosijo za financiranje do 100% upravičenih stroškov in največ
2.000,00 EUR upravičenih stroškov na prijavljeni projekt.
– da so izdali vsaj eno samostojno izvirno leposlovno ali humanistično delo, ki ni
izšlo v samozaložbi, ali ki imajo reprezentativen revijalni opus.
Dokazilo: prijavni obrazec OBR1 – M.
7. Kriteriji za ocenjevanje prijav in njihova
uporaba
7.1. Področje mednarodnega sodelovanja (MS)
Zap.
št.

Kriteriji javnega poziva (MS)

Možno
št. točk

1.

Aktualnost in kakovost projekta, vsebinska obrazložitev in
utemeljitev projekta, medijski načrt

50

2.

Reference prijavitelja in izvajalcev, vključenih avtorjev

30

3.

Realno ovrednoten projekt glede na obseg in vsebino,
uravnotežena finančna zgradba, stopnja predlagane finančne
soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi

20

Skupno število točk

100

7.2. Področje mobilnosti (M)
Zap.
št.

Kriteriji javnega poziva (M)

Možno
št. točk

1.

Reference avtorja, obseg in aktualnost njegovega opusa, izkazana
posebna nadarjenost perspektivnega mladega ustvarjalca

50

2.

Reference prireditve in vključenih avtorjev

40

3.

Prednost bodo imeli avtorji, ki na tem pozivu za sredstva še niso
zaprosili

10

Skupno število točk

100

Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire javnega poziva ocenjeni višje.
Kriteriji javnega poziva za posamezna
področja so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena
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najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt
je 100 točk, financirani pa so lahko projekti,
ki prejmejo več kot 61 točk. Višina odobrenih
sredstev za projekt je odvisna od skupne
višine prejetih točk za posamezen projekt
(od 61 do 100 točk), obsega in finančne
zahtevnosti projekta ter sredstev, ki so namenjena pozivu.
8. Dokumentacija javnega poziva
Dokumentacija javnega poziva JP2MSM-2010 obsega:
– besedilo javnega poziva JP2MSM-2010;
– prijavne obrazce za posamezni področji poziva:
a) mednarodno sodelovanje (MS)
– prijavni obrazec OBR1 – MS z izjavami;
– prijavni obrazec OBR2 – Finančna konstrukcija MS z izjavo;
– OBR3 – vzorec pogodbe MS;
b) mobilnost (M)
– prijavni obrazec OBR1 – M z izjavami;
– OBR2 – vzorec pogodbe M.
Dokumentacija javnega poziva je na voljo na spletni strani JAK, www.jakrs.si. Dokumentacijo javnega poziva JP2-MSM-2010
lahko zainteresirani v roku javnega poziva
dvignejo v glavni pisarni JAK, vsak delovnik,
med 10. in 12. uro.
Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo poziva:
a) mednarodno sodelovanje (MS)
– prijavni obrazec OBR1 – MS z izjavami
in obveznimi prilogami;
– prijavni obrazec OBR2 – Finančna konstrukcija MS z izjavo;
– OBR3 – vzorec pogodbe MS;
b) mobilnost (M)
– prijavni obrazec OBR1 – M z izjavami
in obveznimi prilogami;
– OBR2 – vzorec pogodbe M.
9. Rok javnega poziva in način oddaje
vlog
Prijavitelji morajo vlogo, izpolnjeno v celoti, datirano, žigosano in podpisano s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma izpolnjeno skladno z zahtevami, predložiti na
naslov: Javna agencija za knjigo Republike
Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
(s pripisom: za JP2-MSM-2010, in obvezno
navedbo področja – MS ali M). Na hrbtni
strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja:
uradni naziv in naslov (sedež).
Rok za zbiranje prijav prične teči na
dan objave javnega poziva JP2-MSM-2010
v Uradnem listu RS, z dne 23. 4. 2010 in
se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev
oziroma najkasneje z iztekom zadnjega dne
roka za oddajo prijav, ki je 30. 7. 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 poziva JP2-MSM-2010!
Nepravočasno oddane vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom
o zavrženju (četrti odstavek 111. člena v povezavi s tretjim odstavkom 101. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08 in 4/10).
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10. Način obravnavanja vlog in odločanje
o izboru
Vloge, prispele na javni poziv JR2MSM-2010 bo odpirala uradna oseba JAK
po vrstnem redu njihovega prispetja.
Vloge neupravičenih oseb bodo izločene
iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (četrti odstavek 111. člena v povezavi s tretjim odstavkom 101. člena Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo
– Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08
in 4/10).
JAK bo prijavitelje, katerih vlogo bodo
formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku
sedmih dni dopolnijo.
Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno
nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo
vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (četrti odstavek 111. člena
v povezavi s tretjim odstavkom 101. 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 pristojnim strokovnim komisijam JAK.
O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila pristojne strokovne komisije JAK za
mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in znanstvene publicistike odločil direktor JAK z odločbo o sofinanciranju posameznega kulturnega projekta.
11. Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo na spletni strani JAK, www.jakrs.si, osebno ali telefonsko vsak delovni dan, med 10. in 12. uro,
pri pristojni uslužbenki:
– Katji Stergar, e-pošta: katja.stergar(at)
jakrs.si, tel. 01/369-58-27.
Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije
Št. 10-807
Ob-2764/10
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva cesta 5,
1000 Ljubljana na podlagi 15. člena Odloka o preoblikovanju UL (Uradni list RS, št.
28/00 in naslednji) ter 279. člena Statuta UL
(Uradni list RS, št. 8/05 in naslednji) objavlja
poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo univerzalne stružnice
Kärger tip DL2
1. Predmet prodaje: Univerzalna stružnica Kärger tip DL2, letnik 1936, višina konic
155 mm, razdalja med konicama 600 mm,
notranji konus glavnega vretena MK 5, notranji konus pinole konjička MK 3, premer
pinole 56 mm.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.
3. Opremo, ki je predmet prodaje, bo
prodajalec prodal najboljšemu ponudniku
(najvišja ponudbena cena).
4. Postopek bo vodila Služba za javna
naročila. Kontaktna oseba za dodatne informacije glede oddaje ponudb je Maja Belavič, tel. 01/24-19-336, elektronski naslov:
maja.belavic@fkkt.uni-lj.si, glede tehničnih
karakteristik prodajane opreme pa Viktor Mihelčič, tel. 01/24-19-216, elektronski naslov:
viktor.mihelcic@fkkt.uni-lj.si.
5. Ogled stružnice je možen dne 28.
in 29. aprila 2010, med 12. in 14. uro, na
naslovu Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva
cesta 5/pritličje, 1000 Ljubljana.

6. Pisna ponudba mora biti dostavljena
v zaprti ovojnici z vidno oznako »Ponudba
za stružnico – Ne odpiraj« na sedež prodajalca Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva cesta
5, 1000 Ljubljana, najkasneje do 30. aprila
2010 do 12. ure. Ponudbe prispele po navedenem roku se ne bodo upoštevale.
7. Ponudba mora vsebovati naslednje
podatke:
– ime in naslov kupca oziroma firma in
sedež družbe in
– ponudbeno ceno za nakup stružnice.
8. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. Način izbire
je opisan v 3. točki. Stružnica bo prodana
po načelu videno–kupljeno, zato morebitne
reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe
ne bodo upoštevane.
9. Izbrani ponudnik je dolžan v roku
8 dni od prejema obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika podpisati prodajno
pogodbo in v nadaljnjih 8 dneh plačati celotno kupnino ter v 8 dneh po plačilu kupnine
stružnico odstraniti iz prostorov in zemljišča
fakultete. V nasprotnem primeru si prodajalec pridržuje pravico povabiti k podpisu
pogodbe naslednjega najugodnejšega ponudnika.
10. Kupec stružnice je dolžan plačati vse
stroške v zvezi s sklenitvijo in izvedbo pogodbe, vključno s stroški odstranitve stružnice iz prostorov prodajalca in s stroški
sanacije prostorov prodajalca, ki bo potrebna v primeru morebitnih poškodb prostorov,
nastalih pri transportu stružnice iz prostorov
naročnika ter plačati vse pripadajoče javne
dajatve.
11. Prodajalec si pridružuje pravico, da
ne glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter
da lahko, do sklenitve pravnega posla že
začeti postopek ustavi, brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo
Ob-2808/10
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana, na podlagi Statuta družbe
Telekom Slovenije, d.d. z dne 21. 8. 2008 in
Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu
in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev
z dne 10. 7. 2008, objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine
1. Kranj, Levstikova 1 – stanovanje številka 9, površine 40,61 m2, v 5. etaži stavbe,
z ident. štev. stavbe 444 in številko dela
stavbe 9.E, stavba leži na parc. št. 888/3
(stavba, dvorišče), k.o. Kranj. Stanovanje
leži v tretjem nadstropju večetažne stanovanjske stavbe, ki je zgrajena leta 1960.
Stanovanje je kot etažna lastnina vpisano v zemljiško-knjižnem podvložku štev.
2423/9, k.o Kranj, ni pa lastninska pravica
vpisana na ime Telekom Slovenije d.d. Potrebna bo ureditev lastniških listin za vpis
lastninske pravice na Telekom Slovenije d.d.
oziroma zemljiško-knjižna ureditev prodajane nepremičnine.
Izhodiščna prodajna cena je 52.300,00
EUR.
2. Mežica, Partizanska cesta 2 – stanovanje številka 2, površine 76,41 m2, v 1.
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nadstropju stavbe, z ident. štev. stavbe 419
in s štev. dela stavbe 2.E; stavba leži na
parc. št. 217 (poslovna stavba), k.o. Mežica.
Stanovanje leži v prvem nadstropju dvoetažne poslovno-stanovanjske stavbe, ki je
zgrajena leta 1991. Stanovanju pripada tudi
sorazmerni del zemljišča-stavbišča. Nepremičnina kot celota je vpisana v zemljiški
knjigi kot solastnina – solastni delež Telekoma znaša 53/100-tin od celote; stanovanje,
ki je predmet prodaje, pa predstavlja delež
19/100-tin celotne nepremičnine.
Izhodiščna prodajna cena je 40.000,00
EUR.
II. Pogoji za sodelovanje
Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja pisnih ponudb. Pisne ponudbe je potrebno poslati priporočeno po pošti
ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah, na
naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, 1000 Ljubljana, soba št. 106, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin – Ne
odpiraj«.
Rok za predložitev ponudb je 10. 5. 2010.
Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki
bodo prispele po pošti ali bodo dostavljene
na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba 106, najkasneje
do vključno 10. 5. 2010, do 12. ure.
Vsebina ponudbe:
Ponudniki so lahko fizične in pravne
osebe, ki morajo v pisni ponudbi navesti
in posredovati naslednje podatke oziroma
dokumente:
– navesti svoje identifikacijske podatke
(ime, priimek oziroma firmo, naslov, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko),
– navesti podatke nepremičnine, za katero kandidirajo in predlagajo ponudbo,
– navesti posebej ponujeno ceno v EUR,
v absolutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne more biti nižja od navedene
izhodiščne cene,
– navesti popolne podatke o številki tekočega - transakcijskega računa (naziv banke
in številka računa),
– fizične osebe morajo priložiti fotokopijo
dokumenta za identifikacijo (osebni dokument), pravne osebe morajo priložiti overjen
izpis iz sodnega registra (ne starejši od 3
mesecev) in samostojni podjetniki posamezniki priložiti priglasitveni list.
Drugi pogoji:
Predmetne nepremičnine se prodajajo
po načelu “videno – kupljeno”. Kupec s sodelovanjem pri zbiranju pisnih ponudb potrjuje, da je seznanjen s stanjem premoženja
in se odreka zahtevkom iz naslova stvarnih
napak.
V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami oziroma davek na
dodano vrednost in nosi vse stroške prenosa lastništva.
Kupnino mora kupec poravnati v celoti
v roku 30 dni od datuma izstavitve računa,
po sklenitvi pogodbe.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni pisno, najkasneje do 31. 5. 2010. Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo
v 30 dneh po prejemu obvestila, da je izbran
kot najugodnejši ponudnik.
V primeru, da najugodnejši ponudnik oziroma izbrani kupec po svoji krivdi ne izpolni
vseh pogojev iz objave in pogodbenih obveznosti, se šteje, da je odstopil od nakupa
– v takšnem primeru je izbrani kupec dolžan
plačati Telekomu Slovenije, d.d., odškodnino v višini 2.000,00 EUR + DDV.

o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07) in
sklepa Občinskega sveta Občine Naklo, št.
032-0003/2010-04, Občina Naklo objavlja

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločala predvsem višina ponujene cene.
Telekom Slovenije, d.d. kot prodajalec si pridržuje pravico, da na podlagi te objave, kljub
prejetim ponudbam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Dodatne informacije lahko ponudniki
pridobijo v Službi za upravljanje nepremičnin, na tel. 02/530-27-70, 01/234-16-50,
01/234-15-92, vsak delovni dan, v času od
9. do 12. ure.
Za oglede nepremičnin se lahko dogovorite na tel/ 04/260-43-19, Marina (za nepremičnino pod zap. 1) in na tel. 02/333-22-33,
Edith (za nepremičnino pod zap. 2).
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 593
Ob-2799/10
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode.
3. (a) Vrsta in količina (blaga in storitev):
posodobitev sekundarne opreme in rekonstrukcija 110 kV stikališča HE Mavčiče –
LOT K: Vodenje in zaščita.
(b) Kraj dobave/izvedbe: HE Mavčiče.
4. Datum dobave/izvedbe, če je predviden: zaključek izvedbe september 2011.
5. (a) Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., Roman Modic, univ. dipl. inž. el., tel.
01/474-91-40, 01/474-92-74, 041/758-540,
fax. 01/474-92-72, E-mail: roman.modic@sel.si.
(b) Pogoji za prevzem razpisne dokumentacije: Dvig je možen ob predhodni telefonski najavi in le ob predložitvi potrdila
o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo, če je predvideno plačilo za
razpisno dokumentacijo: Znesek 300,00
EUR (v ceni je vključen 20% DDV) je potrebno plačati na TRR št. 03106-1002519638,
pri SKB d.d. banki (za HE Mavčiče – LOT
K).
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: Ponudbo je potrebno
predložiti do 14. 5. 2010, do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., vložišče, Gorenjska cesta 46, 1215
Medvode.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 14. 5. 2010, Savske elektrarne Ljub
ljana d.o.o., Sejna soba, Gorenjska cesta
46, 1215 Medvode, ob 12. uri.
8. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: Garancija
za resnost ponudbe v višini 5% od orientacijske vrednosti razpisanih dobav in del.
9. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih.
10. Merila za ocenitev ponudb: Ekonomsko najugodnejša ponudba (definirano
v razpisnih določilih).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 4. 2010 za objavo dne 23. 4. 2010.
Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Št. 430-0027/2010
Ob-2760/10
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe
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javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo.
2. Predmet prodaje:
– parc. št. 40/1, njiva v izmeri 303 m2,
k.o. Naklo;
– parc. št. 40/5, njiva v izmeri 103 m2,
k.o. Naklo;
– parc. št. 40/6, travnik v izmeri 130 m2,
k.o. Naklo.
Nepremičnine, ki so predmet prodaje, so
nezazidana stavbna zemljišča, razvrščena
v območje urejanja z oznako SS, to so območja stanovanj. Nepremičnine se prodajajo kot zaključena celota.
V ceno nepremičnin je vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača prodajalec, kupec pa plača vse druge stroške
v zvezi s prodajo in prenosom lastništva.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Najnižja ponudbena cena za nepremičnine, ki so predmet prodaje, znaša
44.000,00 EUR.
5. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena cena.
6. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu videno-kupljeno;
b) na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini10% ponujene cene na TRR račun Občine
Naklo, št. 01282-0100006748. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana
v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena
brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika;
c) ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca,
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika;
– navedbo nepremičnin, ki se prodajajo
kot celota;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne;
– dokazilo o plačani varščini skupaj s priloženo številko računa za primer vračila varščine;
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke
(fizične osebe);
– priglasitve list (samostojni podjetniki
posamezniki);
– izpis iz sodnega registra, ne starejši od
3 mesecev (pravne osebe);
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– izjava o sprejemanju pogojev javne
ponudbe;
– izjava o vezanosti ponudbe najmanj 45
dni po preteku roka za odpiranje ponudb;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem odpiranju ponudb;
e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
f) celotno kupnino mora kupec poravnati
najkasneje v roku 30 dni po podpisu pogodbe, in sicer na transakcijski račun prodajalca
– plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla;

Stran

926 /

Št.

33 / 23. 4. 2010

g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Naklo in velja, da je kupec odstopil od
pogodbe.
7. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnine, ki je predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje
do sklenitve pravnega posla.
8. Ponudba bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje v 10 dneh po objavi
tega javnega zbiranja ponudb do 9. ure,
na naslov Občina Naklo, Glavna cesta 24,
4202 Naklo. Na zaprti kuverti mora biti pod
naslovom občine videno navedeno »ponudba za nakup nepremičnin – Ne odpiraj«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
polni naslov pošiljatelja.
9. Ponudniki so vezani oddano ponudbo.
10. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v 3 dneh od dneva, ko je potekel
rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb
ne bo javno.
11. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik
z najvišjo ponujeno ceno.
V primeru, da je podanih več ponudb
z enako ceno:
– in je eden izmed ponudnikov občan
Občine Naklo oziroma pravna oseba s sedežem v Občini Naklo, ima prednost občan
Občine Naklo oziroma pravna oseba s sedežem v Občini Naklo;
– in nihče izmed ponudnikov ni občan
oziroma pravna oseba s sedežem v Občini
Naklo se izvede dražba, na katero se povabi
vse ponudnike, ki bodo ponudili enakovredne ponudbe za nepremičnine.
12. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
ponudba z dnem, določenim za dopolnitev,
ne bo popolna, jo prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasnih ponudb prodajalec ne
bo upošteval.
13. Za morebitne podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja
ponudb se obrnite na Ivana Fica, Občina
Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, tel.
04/277-11-22 ali pa na elektronski naslov:
ivan.fic@obcina-naklo.si.
14. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodne najave pri Ivanu Ficu.
Občina Naklo
Št. 36003-003/2010-4
Ob-2761/10
Na podlagi določb Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09) in
Sklepa o oddaji površine strehe športne
dvorane Benedikt v zakup za proizvodnjo
elektrike iz sončne elektrarne, ki ga je Občinski svet Občine Benedikt sprejel na 25.
redni seji dne 10. 3. 2009, Občina Benedikt
objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo površine strehe športne
dvorane Benedikt v najem za postavitev
sončne elektrarne
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt, tel. 02/703-60-89, faks 02/703-60-81,
e-pošta: obcina@benedikt.si.
2. Opis predmeta oddaje
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Predmet oddaje je:
– površina strehe športne dvorane Benedikt, na naslovu Šolska ulica 2, 2234 Benedikt, parc. št. 460/3, k.o. Benedikt, ki je
v lasti Občine Benedikt. Objekt je vpisan
v zemljiško knjigo, št. ZKV 704;
– površina strehe je opremljena s strešno
kritino iz temno sive pločevine.
Izhodiščno letno nadomestilo: v višini
najmanj 5% od prihodkov iz naslova pro
izvedene električne energije.
3. Ostale informacije: dokumentacija in
polno besedilo javnega zbiranja ponudb, ki
vključuje podatke o vrsti pravnega posla,
pogojih za predložitev ponudbe, vsebini ponudbe, merilih za izbor, omejitvami v zvezi
s postopki najema, rokom za predložitev ponudb, krajem in časom odpiranja ponudb, je
objavljeno na spletni strani Občine Benedikt
http://www.benedikt.si.
Občina Benedikt
Št. 36102-2/2001
Ob-2773/10
Na podlagi določil 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS,
št. 43/08 – UPB1), Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07 in 55/09), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 in
100/09), Mestna občina Slovenj Gradec objavlja
javno zbiranje ponudb
za najem poslovnega prostora
1. Najemodajalec: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-121-11, faks 02/88-121-18.
2. Predmet najema
Predmet oddaje v najem sta poslovna
prostora v stanovanjsko poslovni stavbi
Celjska c. 29, 2380 Slovenj Gradec, stoječi
na parc. št. 1030/1, k.o. Slovenj Gradec.
Poslovna prostora bosta oddana v najem
za obdobje 4 let. Najemno razmerje se lahko po poteku izjemoma podaljša, če za to
obstajajo utemeljeni razlogi.

Zap.
Naslov
št.

Ident. številka

1

Celjska c. 29, 850 1018 004
Slovenj
Gradec

2

Celjska c. 29, 850 1018 005
Slovenj
Gradec

m2
45,60

Izhodiščna
mesečna
najemnina april
2010
EUR EUR/m2
pritličje 250,80
5,50

47,50

pritličje 261,25

Velikost

Lega

Višina najemnine se bo usklajevala
z uradno objavljeno rastjo življenjskih potrebščin. Uskladitev se opravi v primeru, če
se od zadnje uskladitve objavljene rasti cen
življenjskih potrebščin spremeni za več kot
3%, in sicer za celoten odstotek rasti cen
življenjskih potrebščin.
V poslovnem prostoru je potrebno podrediti odpiralni čas in poslovanje v skladu s pogoji, ki veljajo za stanovanjska naselja.
3. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo plačati varščino za resnost ponudbe v višini ene mesečne najemnine. Varščina se nakaže na transakcijski
račun Mestne občine Slovenj Gradec, št.

5,50

Predvidena
dejavnost

trgovina,
storitve,
posredništvo,
biro
trgovina,
storitve,
posredništvo,
biro
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01312-0100010322, sklic 00 2001-000. Plačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v najemnino, neuspelim ponudnikom
pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni po
končani izbiri.
Izbrani najemnik je dolžan plačati varščino v višini 3 mesečnih najemnin pred prevzemom poslovnega prostora. Po prenehanju najemnega razmerja bo najemodajalec
vrnil najemniku plačano varščino v trikratni
višini zadnje najemnine, v roku 30 dni od
dneva predaje poslovnega prostora v pogodbeno dogovorjenem stanju.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika: prednost pri najemu imajo ponudniki,
ki imajo registrirano dejavnost oziroma stalno prebivališče na območju Mestne občine
Slovenj Gradec. V primeru večjega števila enakih ponudb, bo komisija s ponudniki
opravila dodatna pogajanja.
5. Pisne ponudbe zainteresiranih za najem poslovnega prostora morajo vsebovati
naslednja dokazila:
– dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti oziroma izpisek iz
sodnega ali drugega registra;
– program dejavnosti, ki bi potekal v poslovnem prostoru;
– pravne osebe predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih: BON-1 in
BON-2, izdano na pristojni agenciji za plačilni promet za zadnje obdobje; samostojni
podjetniki predložijo dokazilo o zagotovljenih
finančnih sredstvih, izdano na banki, preko
katere vodijo plačilni promet za zadnje 3
mesece in bilanco ali obrazec BON-1/SP;
fizične osebe predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, izdano na banki
za zadnje 3 mesece;
– pravne osebe in samostojni podjetniki
predložijo potrdilo o registraciji DDV Ministrstva za finance, Davčnega urada RS, Davčne uprave, kjer imajo sedež;
– fizične osebe RS predložijo potrdilo
o državljanstvu in stalnem prebivališču;
– dokazilo o plačilu varščine v višini ene
mesečne najemnine;
– pisna izjava ponudnika, da sprejme vse
razpisane pogoje.
6. Sklenitev najemne pogodbe: vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila najemna pogodba najkasneje v roku 15
dni po prejemu obvestila o izbiri. Če izbrani ponudnik ne podpiše najemne pogodbe
v navedenem roku iz razlogov na strani ponudnika, bo Mestna občina Slovenj Gradec
zadržala plačano varščino in sklenila najemno pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
7. Čas in naslov za oddajo ponudbe: ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti
ovojnici na naslov: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Ponudba za najem poslovnega prostora v MOSG – Ne odpiraj!«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudb
je petek, 7. 5. 2010, do 9. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega termina prispele v vložišče Mestne
občine Slovenj Gradec.
8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija, ki jo imenuje
župan. Odpiranje ponudb bo dne 7. 5. 2010
na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec,
ob 11. uri. Izbrani bodo lahko le kandidati,

ki bodo oddali popolno ponudbo z vsemi
zahtevanimi dokazili.
9. Mestna občina Slovenj Gradec lahko
ustavi začeti postopek oddaje nepremičnine
do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane varščine.
10. Informacije: vsa dodatna pojasnila
interesenti dobijo na Mestni občini Slovenj
Gradec, kontaktna oseba je Edita Dolinšek,
tel. 02/88-121-47.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-2851/10
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07, Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/08 in 74/08) in Statuta Občine Vojnik
(Uradni list RS, št. 59/06, 67/06), Občina
Vojnik objavlja
javno zbiranje ponudb
za ustanovitev stvarne služnosti
za izgradnjo solarne elektrarne na
strehi Osnovne šole Vojnik in na strehi
večnamenske dvorane v Novi Cerkvi
1. Naziv in sedež organizatorja javnga
zbiranja ponudb: Občina Vojnik, Keršova 8,
3212 Vojnik.
2. Vrsta pravnega posla: ustanovitev
stvarne služnosti za izgradnjo solarne elektrarne na strehi Osnovne šole Vojnik in na
strehi večnamenske dvorane v Novi Cerkvi.
3. Predmet služnosti: predmet služnosti
je, da se na nepremičnini zemljiške parcele št. 203/2 in 575, k.o. Vojnik trg, vpisane
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Celju
in na parc. št. 586/7 in 585/3, k.o. Strmec pri
Vojniku, vpisane v zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Celju ustanovi stvarna služnost za
dobo 30 let, ki daje upravičenja, služnostni
upravičenec pa se zavezuje za ustanovljeno
služnost plačati denarno nadomestilo.
4. Upravičenja služnosti obsegajo:
– pravico izgradnje oziroma postavitve solarne elektrarne na strešni površini
1500 m2 s pripadajočo nosilno konstrukcijo
ter aktivno opremo, pripadajočo infrastrukturo, priključkom na elektroenergetsko omrežje itd.;
– pravico izvedbe napeljave aktivne
opreme, kablov in drugih instalacij, potrebnih za obratovanje solarne elektrarne;
– pravico vzdrževanja panelov, nosilcev,
aktivne opreme, kablov in drugih instalacij,
kar vključuje tudi prilagajanje tehničnemu
napredku in razvoju na področju solarnih
elektrarne;
– pravico dostopa do panelov, nosilcev,
aktivne opreme, kablov in drugih instalacij
za potrebe njenega obratovanja in vzdrževanja;
– pravica izgradnje oziroma postavitve
solarne elektrarne, s pripadajočo nosilno
konstrukcijo ter aktivno opremo, pripadajočo
infrastrukturo, priključkom na elektroenergetsko omrežje itd., obsega vsa gradbena,
montažna in druga dela, vključno s polaganjem in priklopom kablov in drugih instalacij,
ki so, v skladu s pravili stroke, potrebna za
začetek obratovanja solarne elektrarne na
nepremičnini iz 3 točke;
– vsa potrebna soglasja za izgradnjo in
obratovanje solarne elektrarne bo pridobil
služnostni upravičenec.
5. Pogoji za sodelovanje
Ponudbo lahko oddajo pravne osebe, ki
imajo sedež na območju RS oziroma na ob-

Št.

33 / 23. 4. 2010 /

Stran

927

močju države članice EU, in fizične osebe, ki
so državljani RS oziroma državljani države
članice EU. Pravne osebe morajo k ponudbi
priložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti
starejše od 30 dni.
Fizične osebe morajo priložiti potrdilo
o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme
biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s. p.), ki ne
sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in fotokopijo osebnega
dokumenta.
Državljani oziroma pravne osebe iz države članice EU morajo priložiti dokazila, ki jih
izdajajo institucije v njihovih državah, ki so
enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil
– potrdila o plačanih davkih in prispevki, ne
morejo pridobiti, pa morajo priložiti lastno
izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo,
da imajo plačane davke in prispevke.
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku.
6. Višina varščine
Zainteresirani morajo do vključno 30. 4.
2010 plačati varščino v višini 4.000,00 EUR
na račun Občine Vojnik, št.: 0133 9010 0003
082, odprt pri UJP Žalec, z navedbo »plačilo
varščine za javno zbiranje ponudb – solarna elektrarna« in original potrdilo priložiti
k ponudbi.
Plačana varščina se uspelemu upravičencu vračuna v nadomestilo, neuspelim
pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni po
opravljenem javnem zbiranju ponudb.
Če uspeli upravičenec ne podpiše predmetne pogodbe, organizator javne dražbe
zadrži njegovo varščino.
7. Višina letnega nadomestila in merilo
za izbor:
Zainteresirani morajo ponuditi nadomestilo za stvarno služnost v znesku letne višine brez DDV in priložiti dokazila iz 5. in 6.
točke te objave.
Organizator javnega zbiranja ponudb bo
izbral ponudnika, ki bo ponudil najvišjo letno
nadomestilo brez DDV-ja.
Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, se lahko organizator
javnega zbiranja ponudb odloči, da opravi
z najugodnejšimi ponudniki še dodatna pogajanja.
8. Drugi pogoji in pravila za oddajo ponudb:
Ponudbe je potrebno oddati najkasneje
do 6. 5. 2010, do 12. ure.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v tajništvu Občine
Vojnik.
Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti, na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj
– Ponudba za javno zbiranje ponudb – solarna elektrarna«.
Ponudba, ki bo prispela po razpisanem
roku, bo izločena iz postopka ocenjevanja
ponudb.
Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanjkljivo dokumentacijo), bo pozvan
k dopolnitvi ponudbe. Rok za dopolnitev ponudbe bo pet dni od prejema poziva za
dopolnitev.
Ponudba mora veljati še 60 dni od dneva, ki je določen za oddajo ponudb.
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9. Informacije.
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo na tel. 03/780-06-28 oziroma po
elektronski pošti: pravna.sluzba@vojnik.si
Za ogled strešne površine se lahko interesenti predhodno najavijo na isti telefon.
10. Sklenitev pogodbe: uspeli upravičenec mora skleniti pogodbo o ustanovitvi
stvarne služnosti najkasneje v 8 dneh po
opravljenem izboru najugodnejšega upravičenca (ponudnika).
11. Plačilo stroškov: upravičenec se obveže plačati stroške v zvezi s pripravo pogodbe v znesku 300,00 EUR in DDV, vse
stroške z overitvijo pogodbe (notarski zapis), izvedbo pogodbe v zemljiški knjigi ter
morebitne druge stroške v zvezi z izvedbo
pogodbe.
12. Ustavitev postopka: organizator javnega zbiranja ponudb lahko do sklenitve
pogodbe postopek javnega zbiranja ponudb
ustavi.
Občina Vojnik
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-4/2008/10
Ob-2802/10
V register političnih strank se pri politični
stranki Lipa, s sedežem v Ljubljani, Miklošičeva cesta 24, ter z matično številko
1030167, vpiše sprememba naslova sedeža
stranke v: Ljubljana, Kardeljeva ploščad 1.
Ob-2803/10
Narodna stranka dela, Šibeniška 21,
5270 Ajdovščina objavlja na podlagi 24. člena Zakona o političnih strankah (Ur. l. RS, št.
62/94, 70/00)
skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
v obdobju 31. 12. 2009
Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
3.
4.

Postavka

Znesek
v EUR

Sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne
naložbe
Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva na računih
Druga sredstva
Skupaj sredstva
Obveznosti do virov sredstev
Ustanovitveni vložek
Dolgoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Druge obveznosti do virov sredstev
Skupaj viri sredstev

3.406
3.406

3.406
3.406

skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki
v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2009
Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
III.
IV.

Postavka

Znesek
v EUR

Prihodki
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, ki presegajo v zakonu
določeno višino
Drugi prihodki
Celotni prihodki
Odhodki
Stroški volitev
Drugi stroški in izredni odhodki
Celotni odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov nad prihodki

2.761

828
3.589

183
183
2.578

Narodna stranka dela
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Evidence sindikatov
Št. 101-19/2010-5
Ob-2624/10
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center z dnem 6. 4. 2010 sprejme v hrambo
statut z nazivom »Pravila Sindikata Zdravstvene fakultete« in ga vpiše v evidenco
statutov sindikatov, pod zaporedno številko
328 za sindikat z imenom: Sindikat Zdravstvene fakultete in sedežem: Zdravstvena
pot 5, Ljubljana.
Št. 101-2/2010-3
Ob-2694/10
Ugotovi se, da so bila Pravila sindikata zdravstva in socialnega varstva Centra za socialno delo Trebnje, Kidričeva
2, 8210 Trebnje, z odločbo št. 028/1-95-3
z dne 20. 12. 1995, sprejeta v hrambo pri
Upravni enoti Trebnje, vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 38, prenehala veljati dne 26. 3. 2010.
Ob-3059/09
Sindikat podjetja Meblo, s sedežem
Industrijska 5, 5000 Nova Gorica, katerega pravila sindikata so bila sprejeta
v hrambo z odločbo upravnega organa št.
013-37/93-1/Us z dne 3. 5. 1993 in so bila
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno št. 15, se z dnem 3. 4. 2009 izbriše iz evidence statutov sindikatov.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 3822-10/2010-2

Ob-2774/10

Javni poziv
za pridobitev mnenj zainteresirane
javnosti glede dodelitve štirih številk
skrajšanega izbiranja iz območja
116QRT namenjenih dostopu do
usklajenih storitev z družbeno
vrednostjo
Na podlagi 61. člena in ob smiselni uporabi 36. oziroma 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št.
13/07 – UPB1 in 102/07 – ZDRad in 110/09),
v nadaljevanju: ZEKom), Agencija za pošto in
elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) objavlja,
da namerava dodeliti štiri nacionalne šestmestne številke skrajšanega izbiranja iz območja
116QRT, ki jih je določila Komisija evropskih
skupnosti (v nadaljevanju: Komisija) z »Odločbo o rezervaciji nacionalnega območja
oštevilčenja, ki se začenja z »116«, za usklajene številke za usklajene storitve z družbeno
vrednostjo« – odločba 2007/116/ES (Uradni
list EU, L 49, 17. 2. 2007), z »Odločbo Komisije o spremembi Odločbe 2007/116/ES
glede uvedbe dodatnih rezerviranih številk, ki
se začnejo z »116« – odločba 2007/698/ES
(Uradni list EU, L 284, 30. 10. 2007) in z »Odločbo Komisije z dne 30. 11. 2009 o spremembi Odločbe 2007/116/ES glede uvedbe
dodatnih rezerviranih številk, ki se začnejo
z »116« – odločba 2009/884/ES (Uradni list
EU, L 317, 3. 12. 2009)
Po odločbi 2007/116/ES so bile države
članice dolžne rezervirati šestmesten niz

številk, ki se začenja s števkami 116, za
družbeno koristne storitve v Evropi. To so
storitve, ki izpolnjujejo posebno družbeno
potrebo, zlasti tiste, ki prispevajo k blaginji
ali varnosti državljanov ali posebnih skupin
državljanov ali pa si državljani z njo pomagajo v stiski in so po možnosti v pomoč obiskovalcem iz drugih držav. S tem se državljanom držav članic, vključno s popotniki
in invalidnimi uporabniki, omogoči dostop
do nekaterih storitev z družbeno vrednostjo prek istih prepoznavnih številk v vseh
državah članicah. S kombinacijo »ista številka – ista storitev« se zagotavlja, da je
določena storitev ne glede na to, v kateri
državi članici se opravlja, vedno povezana z določeno številko v skupnosti. Na ta
način se evropskim državljanom omogoči
dostop do istovrstnih storitev z vseevropskim značajem z isto številko v različnih
državah članicah. Usklajene številke morajo biti brezplačne, da bodo odražale družbeno vlogo teh storitev, kar pa ne pomeni,
da morajo operaterji omogočati klice na
številke 116 na svoje stroške. S to odločbo
oziroma njeno prilogo je bila najprej rezervirana prva taka številka, t.j. 116000, za
odprto telefonsko linijo za prijavo pogrešanih otrok. Agencija kot pristojni nacionalni
regulativni organ je v letu 2008, v postopku javnega poziva zainteresirani javnosti,
to številko že dodelila Zvezi slovenskih
društev svetovalcev za telefonsko pomoč
v stiski (*).
Z odločbama 2007/698/ES in 2009/884/ES
o spremembi odločbe 2007/116/ES pa je Ko-

misija v skladu s postopkom iz člena 22(3)
Direktive 2002/21/ES dopolnila seznam posebnih številk, ki jih vsebuje priloga k odločbe 2007/116/ES.
Tako zdaj seznam številk, ki so rezervirane za usklajene storitve z družbeno vrednostjo vsebuje sledeče številke:
– 116 000 – dežurni telefon za pogrešane otroke,
– 116 006 – telefon za pomoč žrtvam
kaznivih dejanj,
– 116 111 – telefon za otroke v stiski,
– 116 117 – zdravstvena klicna služba za
primere, ki niso smrtno nevarni,
– 116 123 – telefon za pomoč v duševni
stiski (v Sloveniji je ta številka že dodeljena*).
Države članice so dolžne storiti vse potrebno, da pristojni nacionalni regulativni
organi od 15. 4. 2010 dalje lahko dodeli številki 116 006 in 116 117, ki sta bili
nazadnje z odločbo 2009/884/ES dodane
seznamu.
Ker bi interes za navedeni in za preostale v Sloveniji še proste številke skrajšanega
izbiranja »116«, ki so namenjene za usklajene storitve z družbeno vrednostjo lahko
presegel njihovo razpoložljivost in zato ne
bi bila mogoča njihova učinkovita uporaba,
Agencija objavlja javni poziv za pridobitev
mnenj zainteresirane javnosti, ki bi, ob izpolnjevanju pogojev za uporabo in dodelitev
številk iz 60., 62. in 64. člena ZEKom ter pod
spodaj v tabeli navedenimi posebnimi pogoji
glede pavice do uporabe številk, želela pridobiti navedene številke.

Številka

Storitev, za katero je številka rezervirana

Posebni pogoji glede pravice do uporabe številke

116 000

Ime storitve:
Dežurni telefon za pogrešane otroke
Opis:
Storitev
(a) sprejema klice s prijavami o pogrešanih
otrocih in jih posreduje policiji;
(b) osebam, odgovornim za pogrešane otroke,
svetuje in jih podpira;
(c) podpira preiskavo.

Storitev je nenehno na voljo (tj. 24 ur na dan,
sedem dni na teden in po vsej državi).

116 006

Ime storitve:
Telefon za pomoč žrtvam kaznivih dejanj
Opis:
Storitev je namenjena čustveni podpori žrtvam kaznivih dejanj,
obveščanju žrtev o njihovih pravicah in načinih uveljavljanja teh
pravic ter usmerjanju na pristojne organizacije. Njen namen je
obveščati zlasti o
(a) lokalni policijski postaji in kazenskopravnih postopkih ter
(b) vprašanjih morebitnih odškodnin in zavarovanja.
Njen namen je tudi podpora pri iskanju drugih virov pomoči za
žrtve kaznivih dejanj.

Kadar storitev ni nenehno na voljo (tj. 24 ur na
dan, sedem dni na teden in po vsej državi), mora
ponudnik storitve zagotoviti, da je informacija
o dostopnosti javno na voljo in lahko dosegljiva,
tedaj, ko storitev ni na voljo, pa osebe, ki
pokličejo, obvesti, kdaj bo storitev spet na voljo.

116 111

Ime storitve:
Telefon za otroke v stiski
Opis:
Storitev pomaga otrokom, ki potrebujejo čustveno skrb in
zaščito, ter jih poveže s službami in seznani z viri; otrokom daje
možnost, da izrazijo svoje skrbi, spregovorijo o problemih, ki jih
neposredno prizadevajo, in da v stiski najdejo sogovornika.

Kadar storitev ni nenehno na voljo (tj. 24 ur na
dan, sedem dni na teden in po vsej državi), mora
ponudnik storitve zagotoviti, da je informacija
o dostopnosti javno na voljo in lahko dosegljiva,
tedaj, ko storitev ni na voljo, pa osebe, ki
pokličejo, obvesti, kdaj bo storitev spet na voljo.
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Številka

Storitev, za katero je številka rezervirana

Posebni pogoji glede pravice do uporabe številke

116 117

Ime storitve:
Zdravstvena klicna služba za primere, ki niso smrtno nevarni
Opis:
Služba usmerja klicoče na ustrezno zdravstveno pomoč v nujnih,
vendar ne smrtno nevarnih primerih, in sicer zlasti, toda ne
izključno zunaj uradnih ur, ob koncih tedna in ob javnih praznikih.
Klicočega poveže z izurjenim podpornim telefonistom ali
neposredno z ustrezno usposobljenim zdravnikom klinikom.

Kadar storitev ni nenehno na voljo (tj. 24 ur na
dan, sedem dni na teden in po vsej državi), mora
ponudnik storitve zagotoviti, da je informacija
o dostopnosti javno na voljo in lahko dosegljiva,
tedaj, ko storitev ni na voljo, pa osebe, ki
pokličejo, obvesti, kdaj bo storitev spet na voljo.

Agencija želi ugotoviti število interesentov za pridobitev odločbe o dodelitvi številk
skrajšanega izbiranja »116« namenjenih
usklajenim storitvam z družbeno vrednostjo
pod navedenimi pogoji, zato poziva zainteresirano javnost, da v 45 dneh od objave
tega sporočila v Uradnem listu Republike
Slovenije in na spletnih straneh Agencije
poda svoje morebitne vloge za dodelitev
številk z opisom načina opravljanja storitev
ter predloge o merilih za izbor v primeru
javnega razpisa.
Če bo Agencija na podlagi odziva zainteresirane javnosti ugotovila, da je mogoče
navedene številke skrajšanega izbiranja namenjene usklajenim storitvam z družbeno
vrednostjo dodeliti vsem interesentom na
podlagi splošnega upravnega postopka ob
izpolnjevanju pogojev določenih z zakonom
in na njegovi podlagi izdanih predpisov, bo
izdala odločbe o dodelitvi številk, ki so predmet te objave.
Kolikor pa bo Agencija na podlagi odziva zainteresirane javnosti ugotovila, da
razpoložljive številke skrajšanega izbiranja
namenjene usklajenim storitvam z družbeno
vrednostjo ne bodo dostopne vsem interesentom, bo pred izdajo odločb o dodelitvi
izvedla javni razpis za dodelitev le-teh.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Ob-2834/10
Samostojni podjetnik, Avtoprevozništvo
Haložan Rudolf s.p., Ulica Dušana Jereba
3, 3210 Slovenske Konjice, matična številka: 1521179, v skladu z določili 75. člena
Zakona o gospodarskih družbah-1, obveščam poslovne partnerje in upnike, da bom
po preteku treh mesecev, šteto od dneva te
objave v Uradnem listu RS, pričel postopek
statusnega preoblikovanja samostojnega
podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo. Z dnem vpisa prenosa podjetja v sodno
poslovni register bom kot samostojni podjetnik prenehal opravljati dejavnost in bom
to po postopku in na način, kot je opredeljen v ZGD-1, prenesel v novo ustanovljeno družbo z omejeno odgovornostjo. Novo
ustanovljena družba z omejeno odgovornostjo bo z dnem vpisa prevzela vse podjetniško premoženje in vse obveznosti ter bo
brez prekinitev poslovala naprej v okviru te
dejavnosti.
Avtoprevozništvo Haložan Rudolf s.p.
Ob-2279/10
Likvidacijski upravitelj družbe ZETA VIZIJA d.o.o. – v likvidaciji, Partizanska cesta 3–5, 2000 Maribor, matična številka:
1732676, v skladu s 412. členom Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB-3,
Uradni list RS, št. 65/09) in na podlagi sklepa Srg 2010/7200 z dne 5. 3. 2010, s katerim je Okrožno sodišče v Mariboru v register
vpisalo začetek redne (prostovoljne) likvidacije, objavlja poziv upnikom družbe, da
mu najkasneje v tridesetih dneh od dneva
objave tega poziva prijavijo svoje terjatve
do družbe. Priporočeno pošto z ustrezno
dokumentacijo, ki dokazuje obstoj in višino
terjatev, upniki naslovijo na poslovni naslov
družbe, s pripisom: prijava terjatev.
ZETA VIZIJA d.o.o. – v likvidaciji
Radovan Mijatović,
likvidacijski upravitelj

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-2801/10
Direktor družbe Nemax proizvodno storitveno podjetje d.o.o., Pameče 131, 2380
Slovenj Gradec, matična številka: 5705142,
davčna številka: 57419892, v skladu z določbami 520. člena Zakona o gospodarskih družbah–1, objavlja sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala, sprejet s sklepom
edinega družbenika z dne 23. 11. 2009,
in sicer: osnovni kapital družbe, ki znaša 41.729,00 EUR, se zmanjša za znesek
31.729,00 EUR in po zmanjšanju znaša
10.000,00 EUR. Zmanjšanje kapitala se
izvede po postopku rednega zmanjšanja
osnovnega kapitala.
Direktor družbe poziva morebitne upnike,
da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Nemax d.o.o.
direktor Roman Kamnik

Sklici skupščin
Ob-2885/10
Popravek
V sklicu 13. seje skupščine družbe Predilnice Litija holding d.d., ki je bila objavljena
v Uradnem listu RS, št. 29/2010 z dne 9. 4.
2010, se v uvodu sklica besedilo popravi,
kot sledi:
»13. seja skupščine družbe bo v sredo,
dne 12. 5. 2010.«
Ostalo besedilo sklica skupščine ostane
nespremenjeno.
Predilnica Litija holding d.d.
Izvršna direktorica
Manja Tesla
Ob-2762/10
Na podlagi 14. člena Statuta podjetja
Magneti Ljubljana, d.d., Ljubljana, Stegne
37, uprava družbe sklicuje redno letno
19. skupščino
Magneti Ljubljana, podjetja za pro
izvodnjo magnetnih materialov, d.d.
Skupščina bo 19. 5. 2010 ob 13.30, v jedilnici na sedežu podjetja, Ljubljana, Stegne 37.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje organe skupščine:
– predsednik skupščine Albert Erman,
– verifikacijska komisija: predsednica
Helena Drolc, član Irena Menard Lacković,
član Sara Maleta.
3. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto
2009.
4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta se ugotovljeni bilančni dobiček v višini
5.366.710,27 EUR v skladu z določbami
231., 282 in 293. člena ZGD-1 uporabi za:
– preneseni dobiček iz preteklih let
v znesku 5.803.953,79 EUR (leto 00 EUR
344.148,29, leto 01 EUR 641.931,26, leto 02
EUR 645.806,45, leto 03 EUR 874.608,66,
leto 04 EUR 1.316.303,68, leto 05 EUR
650.049,07, leto 06 EUR 581.834,00 in
leto 07 EUR 569.338,66) in leto 08 EUR
179.933,72 in se uporabi:
– za pokrivanje čiste izgube leta 2009
437.243,52 EUR (v breme nerazporejenega
dobička iz leta 2000 EUR 344.148,29 in leta
2001 EUR 93.095,23).
Bilančni dobiček ostane nerazporejen
v znesku 5.366.710,27 EUR.
V skladu z 282.a členom ZGD skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v poslovnem letu
2009.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za
leto 2010.

Predlog sklepa: skupščina imenuje SN
revizija d.o.o. za revizijo poslovanja družbe
Magneti Ljubljana d.d. za leto 2010.
6. Določitev višine sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: višino sejnin za člane
nadzornega sveta določi skupščina.
Letno poročilo družbe za poslovno leto
2009 bo delničarjem na vpogled v tajništvu
sedeža družbe v Ljubljani, Stegne 37, vse
delovne dni med 8. in 12. uro.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi, delničarji in člani nadzornega sveta, ne glede na
to, če niso delničarji.
Navodila za glasovanje
Glasovanje o točkah 1., 2. in 6. dnevnega
reda poteka javno, glasovanje o točkah 4. in
5. dnevnega reda poteka z glasovnicami.
Način glasovanja
Osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob prihodu na skupščino v zameno
za vabilo.
Pooblastilo mora biti pisno. Vsebovati
mora ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj ter podpis pooblastitelja.
Če sklic skupščine ni uspešen, se skupščina ponovi istega dne ob 15. uri v istih
prostorih.
Skupščina bo veljavna, če bo zastopanega 15% osnovnega kapitala.
Magneti Ljubljana d.d.
direktor podjetja
Albert Erman, univ. dipl. inž.
Št. 10-000895/0183
Ob-2763/10
Na podlagi 11. in 16. člena Statuta družbe Varstroj, Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Industrijska ulica 4, Lendava in
Zakona o gospodarskih družbah, uprava
sklicuje
20. skupščino
družbe Varstroj d.d.,
ki bo v torek, 25. 5. 2010 ob 9. uri, v sejni
sobi družbe, Industrijska ulica 4, Lendava,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev delovnih teles (predsednika in
dveh preštevalcev glasov).
Predlog uprave in nadzornega sveta:
za predsednika se izvoli odvetnik Kristijan
Anton Kontarščak, za preštevalca glasov
pa osebi, ki ju predlaga uprava. Skupščini
bo prisostvovala vabljena notarka Romana
Gajšek.
2. Seznanitev z Letnim poročilom za leto
2009, poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila
za leto 2009 ter odločanje o bilančnem dobičku leta 2009 in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za njuno delo v letu
2009.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
2.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan
31. 12. 2009 znaša 505.319,55 EUR in je
sestavljen iz čistega poslovnega izida poslovnega leta 2009, v višini 16.892,72 EUR
in prenesenega čistega dobička, v višini
488.426,83 EUR, ostane v celoti nerazporejen.
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2.2. Skupščina podeli upravi razrešnico
za poslovno leto 2009, s čimer potrdi in odobri njeno delo v tem letu.
2.3. Skupščina podeli nadzornemu svetu
razrešnico za poslovno leto 2009, s čimer se
potrdi in odobri njegovo delo v tem letu.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog nadzornega sveta: za revizorja
letnega poročila za leto 2010 se imenuje
revizijska družba EBIT, revizija, računovodske storitve in davčno svetovanje, d.o.o.,
Velenje.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
po stanju na tretji dan pred skupščino in
katerih pisno napoved udeležbe je družba
prejela vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. V imenu delničarjev se lahko skupščine
udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno, zakoniti zastopniki pa so dolžni predložiti dokument o zakonitem zastopstvu delničarjev
(izpisek iz sodnega registra oziroma sklep
o imenovanju).
Gradivo
Celotno gradivo za skupščino, kakor tudi
utemeljitev sklepov skupščine je na vpogled
vsak delovni dan v tajništvu družbe Varstroj
d.d., Industrijska ulica 4, Lendava, od sklica skupščine do dneva skupščine od 9. do
13. ure.
Varstroj d.d., Lendava
uprava
Ob-2778/10
Na podlagi 32. člena Statuta družbe
Elektro UNIMONT – proizvodnja, montaža,
d.d., Tovarniška 1, Slov. Konjice, sklicuje
nadzorni svet družbe
15. skupščino
delničarjev Elektro UNIMONT – pro
izvodnja, montaža, d.d.,
Tovarniška 1, Slovenske Konjice,
ki bo v četrtek, dne 27. 5. 2010 ob 12.
uri, v sejni sobi poslovne stavbe Elektro
UNIMONT d.d., Tovarniška 1, Slovenske
Konjice.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarja Marguč Uroša.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Elektro UNIMONT
d.d. izvoli:
– predsednika: Čuješ Franc,
– preštevalki glasov: Slapnik Alenka in
Kovač Štefka.
2. Poročilo nadzornega sveta Elektro
UNIMONT d.d. o sprejemu letnega poročila
za leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta Elektro
UNIMONT d.d. z dne 20. 4. 2010, o sprejemu letnega poročila za leto 2009.
3. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2009 ter razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina delničarjev Elektro UNIMONT d.d. sprejme predlog uporabe bilančnega dobička družbe za leto 2009:
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a) leta 2009 ugotovljen bilančni dobiček
v višini 503.791,57 EUR se v celoti prenese
v naslednje leto. O njegovi porabi se bo odločalo v prihodnjih letih.
2. Skupščina delničarjev Elektro UNIMONT d.d. odloča o podelitvi skupne razrešnice upravi in nadzornemu svetu Elektro
UNIMONT d.d. za poslovno leto 2009.
3. Skupščina delničarjev Elektro UNIMONT d.d. podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu Elektro UNIMONT d.d. za
poslovno leto 2009.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe Elektro UNIMONT d.d. z umikom lastnih
delnic.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe Elektro UNIMONT d.d., katerega nominalna vrednost
znaša 312.906,86 EUR se zmanjša za nominalno vrednost 59.972,94 EUR, z umikom
14382 kosovnih delnic. Po zmanjšanju znaša nominalna vrednost osnovnega kapitala
252.933,92 EUR, ki je razdeljen na 60603
kosovnih navadnih imenskih delnic. Vsaka
kosovna delnica družbe ima enak delež in
pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice se določi
glede na število izdanih kosovnih delnic.
V skladu s petim odstavkom 381. člena ZGD
se v kapitalske rezerve odvede znesek, ki je
enak celotnemu nominalnemu znesku umaknjenih delnic.
Zmanjšanje kapitala se izvede zaradi
upoštevanja določb 247. člena ZGD.
Nadzorni svet družbe se pooblasti, da
sprejme spremembo statuta družbe v določbi, ki ureja osnovni kapital tako, da bo
le-ta skladen sprejetemu sklepu o zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi umika lastnih
delnic. Nadzorni svet družbe je pooblaščen
sprejeti čistopis Statuta družbe v skladu
z vsemi sprejetimi sklepi.
5. Spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe Elektro UNIMONT d.d. v predlaganem besedilu, ki zajemajo uskladitev z novelo ZGD-1A, ZGD-1B
in ZGD-1C. Skupščina sprejme sklep glede
razširitve dejavnosti in uskladitve dejavnosti
z SKD 2008.
Besedilo sprememb je priloga 1 in sestavni del tega sklepa. Sprejme se prečiščeno besedilo statuta. Skupščina pooblašča
notarja Uroša Marguča, da izvede uskladitve statuta ter izdela čistopis Statuta.
6. Vprašanja, pobude in predlogi.
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe, lastne
delnice nimajo glasovalne pravice.
Gradivo za sejo skupščine delniške družbe je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, Tovarniška 1, Slov. Konjice, vse delovne dni od 9. do 12. ure.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po objavi
tega sklica na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, v korist
katerih so delnice knjižene v delniški knjigi,
na dan 30. 4. 2010 in bodo ostali vpisani
do konca zasedanja, če najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo
upravi družbe svojo udeležbo na skupščini.
Člani nadzornega sveta se lahko udeležijo
skupščine tudi če niso delničarji.
Glasuje se osebno, oziroma po pooblaščencu ali zastopniku. Po vseh točkah

dnevnega reda je glasovanje javno. Glasovalno pravico uresničuje tisti delničar oziroma zanj njegov pooblaščenec ali zakoniti
zastopnik, ki je najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine prijavil svojo udeležbo
na skupščini.
Pooblaščenec delničarja mora k prijavi
udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo. Pooblastilo mora pri fizičnih osebah vsebovati
priimek in ime, matično številko ter naslov
pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa ime in priimek ter naslov pooblaščenca,
firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Vsa
predložena pooblastila so do konca skupščine na vpogled pri notarju.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem
se skupščina ponovno sestane.
Sejni prostor, v katerem bo potekala
skupščina družbe, bo odprt pol ure pred
uradnim začetkom.
Elektro UNIMONT d.d.
Slovenske Konjice
uprava družbe
Vekoslav Marzidošek, ing.
Ob-2792/10
Upravni odbor družbe na podlagi 9.
člena statuta delniške družbe CPK, d.d.,
družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo
in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja
14, Koper, sklicuje
16. redno sejo skupščine
delniške družbe CPK, d.d., družbe za
vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge
poslovne storitve, Ulica 15. maja 14,
Koper,
ki bo dne 25. 5. 2010 ob 11. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe, Ulica 15. maja 14,
Koper in predlaga naslednji dnevni red in
sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa skupščine
v naslednji sestavi:
– Skupščino bo vodil izvoljeni predsednik
skupščine, odvetnik Simon Jeglič iz Ljub
ljane, Kersnikova 5.
– Za preštevalko glasov se imenuje Tanjo Mejak iz CPK d.d.
– Za sestavo notarskega zapisnika se
potrdi notar Dravo Ferligoj iz Kopra, Ferrarska 14.
2. Odstop člana upravnega odbora.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z odstopom Uroša Jazbeca iz upravnega
odbora družbe. Z dnem zasedanja skupščine imenovanemu preneha članstvo v upravnem odboru družbe.
3. Obravnava sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o spremembi statuta družbe v predloženem besedilu, ki je sestavni del tega sklepa.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda ter besedilo predlaganih sprememb statuta je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne
storitve, Ulica 15. maja 14, Koper, v tajništvu
družbe, vsak delovni dan med 11. in 13. uro
od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
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Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje
se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci
skupščine prejmejo ob vstopu v dvorano.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora
biti pisno.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki se prijavijo pred skupščino in sicer
najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Pooblaščenci morajo v istem roku
poslati tudi pisna pooblastila.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine
družbi pošljejo pisno zahtevo za dodatno
točko dnevnega reda s predlogom sklepa,
o katerem naj skupščina odloča.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki družbi pošljejo razumno
utemeljen predlog sklepa. Predlog sklepa
se objavi in sporoči le, če je bil poslan družbi
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
svojo pravico do obveščenosti.
Vse delničarje prosimo, da se zglasijo
na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure
pred začetkom skupščine in s podpisom liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovnice.
CPK, d.d.,
družba za vzdrževanje cest,
gradbeništvo in druge poslovne
storitve,
Igor Ukota
predsednik upravnega odbora
Ob-2795/10
Na podlagi drugega odstavka 26. člena Statuta družbe Akripol d.d. in v skladu
z določili Zakona o gospodarskih družbah,
sklicuje uprava
XV. sejo skupščine
družbe Akripol, d.d.,
ki bo v torek, dne 25. 5. 2010, ob 14.
uri, v veliki sejni sobi, na sedežu družbe
v Trebnjem, Prijateljeva cesta 11, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Za predsednika skupščine se izvoli Mojca Gorišek ter za preštevalca glasov
Uroš Urbas in Tanja Kramžar.
Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja
Ivana Žetko iz Novega mesta.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009 skupaj
z revizorskim poročilom in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter sklepanje o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice.
Predlog sklepa:
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009 skupaj
z revizorskim poročilom in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila, ki je priloga k temu sklepu.

2.2. Ugotovi se, da bilančni dobiček po stanju na dan 31. 12. 2009 znaša
2.399.701,00 EUR.
Bilančni dobiček za leto 2009 se uporabi:
– za izplačilo dividend delničarjem se
nameni 1,3 EUR bruto na delnico,
– o delu bilančnega dobička v višini
2.156.434,60 EUR bo odločeno v naslednjih letih.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2009 in s tem potrdi njihovo uspešno
delo.
Vir za izplačilo pod prvo alineo je preneseni dobiček iz leta 2004.
Upravičenci do dividende so vsi lastniki
delnic, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD Centralno klirinški depotni družbi, d.d.
Ljubljana na presečni dan. Dividenda se izplača v roku 60 dni od sprejema sklepa na
zasedanju skupščine.
3. Uskladitev statuta družbe z določbami
ZGD-1C.
Predlog sklepa:
Uprava in nadzorni svet predlagata
Skupščini, da sprejme naslednji sklep: statut družbe se uskladi z določbami ZGD-1C
o plačilih članov nadzornega sveta, o sklicu skupščine in obveščanju delničarjev ter
o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini, kot je v prilogi tega sklepa. Izdela se
čistopis statuta družbe. Sprememba statuta
družbe začne veljati z dnem vpisa v sodi
register.
4. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2010.
Predlog sklepa:
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja za leto
2010 se imenuje revizijsko hišo REMARS,
podjetje za revidiranje in druge dejavnosti,
d.o.o.
Informacije za delničarje
Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 21. 5. 2010.
Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje
na skupščini
Skupščine se lahko udeleži in na njej
glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo in
glasovanje na skupščini prijavil pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred
skupščino.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo
pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov
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nadzornega sveta, upravnega odbora ali
revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma
volilni predlog se objavi in sporoči na način
iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi
poslal predlog za objavo v skladu s 300.
oziroma 301. členom ZGD-1.
Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve
točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo:
Na sedežu družbe v Trebnjem, Prijateljeva 11, je od dneva sklica skupščine pa
vse do vključno dneva zasedanja skupščine, v času vsak delovnik od 9. do 12. ure in
na spletni strani www.akripol.si, dostopno
in brezplačno na vpogled gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in kateri organ je dal posamezen
predlog, čistopisom Statuta, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in drugim
gradivom.
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo pri sprejemnem
osebju, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za
glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Akripol d.d.
direktor
Robert Krvavica
Ob-2796/10
Na podlagi 5.3. člena Statuta družbe
Avto Celje d.d., uprava sklicuje
16. redno skupščino
delničarjev družbe Avto Celje d.d.,
ki bo v torek, 25. 5. 2010, ob 9. uri,
v prostorih sejne sobe na upravi Avto Celje
d.d., na Ipavčevi ul. 21 v Celju, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave se za predsednika
skupščine imenuje Darko Zupanc in izvoli verifikacijska komisija v sestavi: Barbara
Berkovič, predsednica ter Mojca Ocvirk in
Alenka Škapin kot preštevalki glasov.
Seji skupščine prisostvuje vabljena notarka Katja Fink.
2. Predstavitev Letnega poročila družbe
za leto 2009 s pozitivnim mnenjem revizorja
in pisnega Poročila nadzornega sveta k poslovnemu poročilu. Pod to točko ni predvideno sprejetje sklepa.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček po revidirani
bilanci stanja na dan 31. 12. 2009 znaša
2.820.478,34 EUR in ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi družbe in članom nadzornega sveta
razrešnico za delo v poslovnem letu 2009.
5. Imenovanje revizorja za leto 2010.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2010 se imenuje revizijska
hiša Plus Revizija Podjetje za revidiranje,
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računovodstvo in finance d.o.o., Špruha
19,1236 Trzin.
Razno
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in njihovo obrazložitvijo, vključno z letnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta,
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
Avto Celje d.d., Ipavčeva ul. 21, Celje, od
23. 4. 2010 dalje.
Skupščine se imajo pravico udeležiti delničarji Avto Celja d.d., v korist katerih so
delnice na ime vknjižene v delniški knjigi
oziroma na računih vrednostnih papirjev, ki
se vodijo pri KDD, konec četrtega dne pred
sejo skupščine. Delničarji morejo najkasneje
konec četrtega dne pred sejo skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini v tajništvu
družbe. Na skupščini lahko delničarja zastopa tudi pooblaščenec, na podlagi pisnega pooblastila. Člani uprave in nadzornega
sveta se skupščine lahko udeležijo tudi, če
niso delničarji.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo upravi družbe najpozneje sedem dni po objavi
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno opredeljen predlog in pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu uprave in da bo druge delničarje
pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Vsak delničar, ki se udeleži skupščine,
ima pravico od uprave družbe na skupščini zahtevati zanesljive podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto
vsebino lahko uprava družbe da podatke
v skupnem odgovoru.
Čas sklica
Skupščina je sklicana za 9. uro. Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje ob 9.30 istega dne v istem
prostoru, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Sejna soba bo odprta 30 minut pred pričetkom zasedanja.
Avto Celje d.d.
direktor
Jože Fidler, univ. dipl. ekon.
Ob-2810/10
Skladno s 16. členom Statuta Factor
banke d.d. sklicuje uprava Factor banke
d.d., Tivolska 48, Ljubljana,
16. redno skupščino
delničarjev Factor banke d.d.,
ki bo v torek, dne 25. maja 2010, ob 13.
uri, na sedežu banke Tivolska 48, v Ljub
ljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Factor banke d.d. izvoli predsednika skupščine, verifikacijsko komisijo in ugotavlja
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prisotnost notarja za sestavo notarskega
zapisnika.
2. Letno poročilo o notranjem revidiranju
za leto 2009 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Factor banke d.d. sprejme Letno poročilo
o notranjem revidiranju za leto 2009 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.
3. Predložitev letnega in konsolidiranega
letnega poročila Factor banke d.d. za leto
2009 z mnenjem revizorja in Poročila nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja banke v letu 2009 ter o sprejetju
Letnega in konsolidiranega letnega poročila
Factor banke d.d. za leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev se
je seznanila z revidiranim letnim in konsolidiranim letnim poročilom Factor banke d.d. za
leto 2009 ter s poročilom nadzornega sveta
o načinu in obsegu preverjanja vodenja banke v letu 2009, s katerim Skupščino tudi obvešča, da je na seji 7. 4. 2010 sprejel Letno
in konsolidirano letno poročilo Factor banke
d.d. za leto 2009 z mnenjem revizorja.
4. Sklepanje o podelitvi razrešnice.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za preteklo leto, s katero potrjuje
njuno delo v letu 2009 kot uspešno.
5. Predlog za razporeditev bilančnega
dobička z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Factor banke d.d. sprejme predlog uporabe ugotovljenega bilančnega dobička za
poslovno leto 2009 v znesku 2.145.125,16
EUR za naslednje namene:
– za druge rezerve banke 2.145.125,16
EUR
6. Imenovanje revizorja banke za leto
2010.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za leto 2010 se imenuje revizijska družba PriceWaterhouseCoopers d.o.o.
Ljubljana.
7. Imenovanja in razrešitve članov nadzornega sveta.
Predloga sklepov: Petru Falatovu, Bogdanu Lipovšku, Darku Horvatu in Jožici
Potočnik se po izteku obstoječega mandata 2. 12. 2010, podaljša mandat članstva
v nadzornem svetu za mandatno obdobje
nadaljnjih 4 let.
8. Spremembe Statuta zaradi podelitve pooblastila upravi banke za povečanje
osnovnega kapitala (odobreni kapital) in zaradi uskladitve z ZGD-1C.
Predlog sklepa o podelitvi pooblastila
upravi banke za povečanje osnovnega kapitala:
V členu deset Statuta Factor banke d.d.
se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki glasi: »Uprava banke je pooblaščena, da po predhodnem soglasju nadzornega sveta, v obdobju do 25. 5. 2015
poveča osnovni kapital banke za največ
5.788.482,72 (petmilijonovsedemstooseminosemdesettisočštiristodvainosemdesetcelihdvainsedemdeset) eurov (odobreni kapital), kar predstavlja polovico osnovnega
kapitala banke, z izdajo delnic za denarne
ali stvarne vložke. Za stvarne vložke se delnice izdajo le, če delnice vplača Republika
Slovenija s svojo terjatvijo na podlagi unovčenja poroštva iz 86.a člena Zakona o javnih
financah. Revizorju ni potrebno pregledati
izdaje delnic za stvarne vložke, če so za to
izpolnjeni zakonski pogoji. V primeru izdaje
novih delnic za stvarne vložke je prednostna
pravica do novih delnic izključena.«.

Predlog sklepa sprememb Statuta zaradi
uskladitve z ZGD-1C:
»Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C)
kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine.«
Spremembe Statuta začno veljati z dnem
vpisa v sodni register.
Predlagatelj sklepov pod točkama 6 in 7
je nadzorni svet, pri ostalih sklepih pa uprava in nadzorni svet.
Gradivo za vsako točko dnevnega reda
skupščine s popolnim besedilom listin in
predlogov z obrazložitvijo bo posredovana delničarjem po pošti, na vpogled pa bo
tudi v tajništvu uprave banke na Tivolski
48 v Ljubljani, vsak delovni dan, med 10.
in 12. uro.
Delničarji se lahko udeležijo skupščine in
uresničujejo glasovalno pravico na skupščini le, če so vpisani v knjigo delničarjev, najpozneje do konca četrtega dne pred dnem
skupščine, kar je najpozneje do 21. 5. 2010
in če so svojo udeležbo prijavili do vključno
21. 5. 2010, kar je najkasneje konec četrtega dne pred skupščino.
Pooblaščenci, ki zastopajo posamezne
delničarje, predložijo pred začetkom skupščine delničarjev veljavno pooblastilo za
zastopanje. Pooblastila morajo biti pisna
in predložena banki ter ostanejo shranjena
pri njej. Verifikacija pooblastil se bo pričela petnajst minut pred zasedanjem skup
ščine.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno
točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavku 298. člena ZGD-1 v roku sedmih dni
po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Banka bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki
bodo poslani banki v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
Factor banka d.d.
Uprava banke
Ob-2811/10
Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 in 7.
poglavja 2. točke veljavnega Statuta družbe Kostak komunalnega stavbnega podjetja
d.d., uprava sklicuje
17. redno skupščino
delniške družbe Kostak komunalno
stavbnega podjetja d.d.,
ki bo v četrtek, 31. 5. 2010, ob 12. uri,
v sejni sobi, na sedežu družbe, Leskovška
cesta 2a, Krško, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, predhodna ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Skupščina izvoli Elizabeto Cemič za
predsednico skupščine delničarjev, za preštevalca glasov Branka Lavrenčiča in Renato Resnik.
Skupščini prisostvuje tudi vabljeni notar
Boris Pavlin.
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2. Seznanitev skupščine delničarjev
z Letnim poročilom družbe Kostak d.d. za
poslovno leto 2009, z mnenjem revizorja in
Poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009, z mnenjem revizorja in s pisnim Poročilom nadzornega sveta družbe Kostak d.d., z dne 23. 3.
2010, ki se nanaša na preveritev in potrditev
revidiranega Letnega poročila družbe za poslovno leto 2009.
3. Uporaba bilančnega dobička družbe
ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Bilančni dobiček družbe Kostak d.d.
Krško na dan 31. 12. 2009 znaša 1.862.249
EUR in je sestavljen iz prenesenega dobička leta 2003–2008 v višini 1.293.336 EUR
in nerazdeljenega dobička poslovnega leta
2009 v višini 568.913 EUR.
Del bilančnega dobička, ki izvira iz dobička leta 2003 v višini 132.000 EUR, se
razporedi za izplačilo dividend delničarjem
v višini 3,3 EUR na delnico.
Izplačilo dividend bo v roku 60 dni po
datumu zasedanja skupščine delničarjev.
Preostanek bilančnega dobička v višini
1.161.336 EUR, ki predstavlja dobiček leta
2003–2008 ostane nerazporejen (preneseni
dobiček).
b) Skupščina delničarjev v skladu z določilom 294. člena ZGD-1 potrjuje in odobri
delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009 ter jima podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na
predlog sklepa nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2010 imenuje revizijska družba In Revizija, družba za
revidiranje in svetovanje d.o.o., Linhartova
11/a, 1001 Ljubljana.
5. Pobude in vprašanja delničarjev.
Informacije za delničarje
Gradivo za skupščino in predlogi sklepov
z obrazložitvijo
Popolno gradivo za predlagani dnevni
red, vključno s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu družbe, v splošno kadrovskem sektorju, pri Sabini Simončič, vsak
delavnik, od 10. do 14. ure, od dneva objave sklica skupščine družbe Kostak d.d.
do vključno datuma zasedanja skupščine.
Gradivo je dostopno tudi na spletnih straneh
družbe, www.kostak.si. Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po
posameznih točkah dnevnega reda.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti 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 Zakona o gospodarskih družbah-1 objavila tiste dodatne točke
dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji
zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni
po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko
zahteve za dodatne točke dnevnega reda
družbi pošljejo po elektronski pošti, in sicer
na elektronski naslov kostak@kostak.si. ali
priporočeno po pošti.

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine.
Sprejme se sklep, kot ga predlaga upravni odbor:
– za predsedujočega na skupščini se
izvoli Domen Neffat,
– za preštevalki glasov se izvolita Darja
Krmavnar in Urbas Fani.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Bregar.
2. a) Seznanitev delničarjev z Letnim poročilom za leto 2009, ki ga je obravnaval in
potrdil upravni odbor v skladu z 285. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in
Statutom družbe.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Na predlog upravnega odbora se sprejme naslednji sklep: celotni bilančni dobiček
znaša 2.717.708,95 €. Del bilančnega dobička po ZR 2009 v znesku 150.000,00 €
se razdeli za dividende, in sicer iz dobička leta 2005 v znesku 105.347,72 €, ter
44.652,28 € iz dobička leta 2006, ostanek
v višini 2.567.708,95 € ostane nerazporejen
kot preneseni dobiček. V skladu z določbo
4.3 statuta družbe se 65% dobička za razdelitev v višini 97.500,00 € najprej razdeli na
prednostne delnice razreda B, 35% v višini
52.500,00 € pa se razdeli na imetnike delnic
A in B. Dividende se izplačajo do 30. 9. 2010
delničarjem po stanju v delniški knjigi na dan
sklepanja na skupščini.
c) Podelitev razrešnice predsedniku in
članom upravnega odbora.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo predsednika in članov upravnega odbora v poslovnem letu 2009, ter jim podeljuje razrešnico za poslovno leto 2009.
3.1 Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta.
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta, in sicer:
Spremeni se točka 2.3. statuta družbe,
ki glasi:
Briše se: Točen naslov je: Tržaška cesta
2, Ljubljana. Sprememba poslovnega naslova ne pomeni spremembe statuta.
Doda se: Sklep o določitvi poslovnega
naslova sprejme upravni odbor.
Spremeni se točka 4.7. statuta družbe,
ki glasi:
Briše se: Družba vodi delniško knjigo,
v kateri so vpisane vse imenske delnice iz
točke 4.1 tega statuta. Delniških listin družba ne izdaja.
Doda se: Delniško knjigo vodi KDD oziroma družba pooblaščena za vodenje delnic
v nematerializirani obliki.
Spremeni se sedma alineja točke 8.8.
statuta družbe, ki glasi:
– preveri, sestavi in potrdi letno poročilo.
Spremeni se točka 9.6. statuta družbe,
ki glasi:
Briše se drugi stavek v celoti: Upravičenec iz te točke, ki zahteva sklic skupščine,
mora ob pisni zahtevi posredovati upravnemu odboru tudi obrazložen ter utemeljen
namen in razlog sklica.
In nadomesti s stavkom: Delničarji morajo zahtevi v pisni obliki priložiti dnevni red,
predlog sklepa za vsako predlagano točko
dnevnega reda, o katerem naj skupščina
odloča ali, če skupščina pri posamezni točki
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Spremeni se celotna točka 9.8. statuta
družbe, ki glasi:

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
skladno s prvim odstavkom 300. in 301.
člena ZGD-1. Uprava družbe bo ne enak
način kot ta sklic skupščine, objavila tiste
predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi
v 7 dneh po objavi tega sklica skupščine, ki
bodo razumno utemeljeni in za katere bo
delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da
bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave
ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov predlog. Predlog delničarja se objavi
in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le,
če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi utemeljen predlog.
Delničar lahko predloge sklepov družbi sporoči tudi po elektronski pošti na naslov kostak@kostak.si.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 uresničuje na skupščini.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji
oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki najkasneje štiri pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo ter deponirajo pooblastila na sedežu družbe Kostak
d.d.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki so kot lastniki
delnic vpisani v Centralno Klirinško depotno družbo 4 dni pred dnevom skupščine
ter s toliko glasovi, kolikor imajo tedaj delnic
oziroma glasov oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki s pisnim pooblastilom, skladno z določbami Zakona o gospodarskih
družbah-1, novela C.
Udeleženci skupščine se izkažejo z vabilom, osebno izkaznico ali drugo javno listino
in s podpisom na seznam udeležencev.
Zaradi sestavitve seznama udeležencev,
prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo 10 minut pred začetkom zasedanja v sejni sobi družbe, kjer so
dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev ter prevzeti glasovalne lističe.
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
40.000 kosovnih delnic. Skladno z zakonom
daje vsaka delnica njenemu imetniku en
glas na skupščini. Na dan sklica skupščine
družba Kostak komunalno stavbno podjetje
d.d. nima lastnih delnic.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, ob 12.30.
Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Kostak d.d.
Božidar Resnik, univ. dipl. inž. str.
predsednik uprave
Ob-2812/10
Na podlagi 9.7 člena Statuta družbe
GOZD LJUBLJANA, družba za proizvodnjo,
storitve in trgovino, d.d., Tržaška cesta 2,
Ljubljana, upravni odbor sklicuje
16. skupščino
družbe GOZD LJUBLJANA, družba za
proizvodnjo, storitve in trgovino, d.d.,
ki bo v torek, 25. 5. 2010, ob 13. uri, v poslovnih prostorih v Ljubljani, Tržaška cesta
2, z naslednjim dnevnim redom:
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Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred
dnem seje z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklic skupščine mora vsebovati poleg navedbe firme in sedeža družbe,
časa in kraja skupščine vsaj še:
– predlog dnevnega reda,
– predloge sklepov,
– navedbo presečnega dne,
– navedbo pogojev, od katerih sta odvisna udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice,
– navedbo roka ali dneva, do katerega
lahko delničarji zahtevajo dopolnitev dnevnega reda skupščine,
– navedbo roka ali dneva, do katerega
lahko delničarji sporočijo družbi predloge
sklepov in volilne predloge, ki naj se objavijo,
– navedbo kje in kako se lahko pridobijo
popolna besedila listin in predlogov sklepov
ter njihovih obrazložitev,
– navedbo, da lahko delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti
v skladu z ZGD-1.
O sklicu skupščine skupaj z dnevnim redom in predlogi sklepov, se sočasno z objavo v Uradnem listu RS pisno (priporočeno
s povratnico) obvestijo tudi delničarji, ki imajo v lasti vsaj 5 % delnic.
Spremeni se celotna točka 9.9. statuta
družbe, ki glasi:
Delničarji morajo svojo udeležbo na
skupščini prijaviti najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Skupščine se
lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot
imetniki delnic vpisani v centralnem registru
vrednostnih papirjev konec četrtega dne
pred zasedanjem skupščine.
3.2. Potrdi se čistopis statuta družbe.
Predlog sklepa: potrdi se čistopis statuta
družbe, ki je posledica sprejetih sprememb
v prejšnji točki dnevnega reda.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2010.
Upravni odbor predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščenega
revizorja za leto 2010 se imenuje družba
Revidicom, revizijska družba d.o.o., Grizoldova 5, Maribor, ki revidira tudi konsolidirane izkaze družbe ter izkaze odvisnih družb.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino, s predlogi sklepov, je na voljo v tajništvu uprave na sedežu
družbe, vsak delavnik, od 10. do 12. ure,
v času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki vloženi v roku 7 dni po objavi tega
sklica v tajništvu uprave delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo
na dan 22. 5. 2009, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma
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pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.
V skladu z določbo 9.12 Statuta družbe
skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih delnic posameznega razreda.
GOZD LJUBLJANA, družba za pro
izvodnjo, storitve in trgovino, d.d.
predsednik UO
Dušan Gradišar, univ. dipl. inž. gozd.
Ob-2817/10
Na podlagi 295. in 296. člena ZGD-1 in
v skladu s Statutom delniške družbe Surovina družba za predelavo odpadkov d.d.,
Maribor, uprava družbe sklicuje
skupščino
družbe Surovina družba za predelavo
odpadkov d.d.,
ki bo v kraju sedeža družbe, v Mariboru,
dne 28. 5. 2010, ob 10. uri, v sejni sobi na
naslovu Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine
a) Ugotovitev sklepčnosti.
b) Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Branka Trpina, za preštevalca
glasov se imenuje RR&CO.,d.o.o. Seji bo
prisostvoval vabljeni notar Stanislav Bohinc
iz Maribora.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega
poročila družbe za poslovno leto 2009, sprejem sklepa o pokrivanju bilančne izgube ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
2.1 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe za poslovno leto 2009 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2009.
2.2 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Bilančna izguba na dan 31. 12. 2009
znaša 2,997.031,74 EUR in ostane nepokrita.
2.3 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi
družbe in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov
družbe za poslovno leto 2009.
3. Nagrada članom nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se nagrada predsedniku in članom
nadzornega sveta družbe za poslovno leto
2009 ne izplača.
4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe Surovina družba
za predelavo odpadkov d.d., Maribor za poslovno leto 2010 se imenuje družba KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno
svetovanje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljub
ljana.
5. Preoblikovanje družbe Surovina, d.d.,
Maribor iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.

Predlog delničarja:
5.1. Delniška družba: Surovina družba
za predelavo odpadkov d.d., s sedežem
v Mariboru, poslovni naslov Vita Kraigherja
5, Maribor, se z dnem vpisa preoblikovanja
v sodni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo: Gorenje Surovina družba za predelavo odpadkov d.o.o.,
skrajšana firma Gorenje Surovina d.o.o.,
s sedežem v Mariboru in istim poslovnim
naslovom Vita Kraigherja 5, Maribor, z isto
dejavnostjo ter značilnostmi, razvidnimi iz
družbene pogodbe.
5.2. Osnovni kapital delniške družbe, ki
znaša 4,849.026 EUR, se v celoti preoblikuje osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo, ki tako znaša 4,849.026 EUR.
Delničarji postanejo družbeniki družbe in
na podlagi osnovnih vložkov in sorazmerno njihovi vrednosti v osnovnem kapitalu
družbe, pridobijo poslovne deleže. Nominalni znesek osnovnih vložkov se določi tako,
da je nominalni znesek vsakega osnovnega
vložka enak vsoti emisijskih oziroma pripadajočih zneskov delnic, ki jih ima posamezni delničar na dan vpisa preoblikovanja
družbe v sodni register, vendar ne manj kot
50 EUR.
5.3. Sprejme se družbena pogodba družbe z omejeno odgovornostjo Gorenje Surovina družba za predelavo odpadkov d.o.o.,
s sedežem v Mariboru, v predlaganem besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega
sklepa in prične veljati z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register. Družbena pogodba
nadomesti statut družbe, ki z dnem vpisa
preoblikovanja preneha veljati.
5.4. Na dan vpisa preoblikovanja v sodni
register prenehajo pooblastila upravi Surovina, d.d., v sestavi: Fišer Jure, direktor, in
preidejo na Poslovodstvo Gorenje Surovina, d.o.o., v sestavi: Fišer Jure, direktor, za
mandatno dobo štirih let.
5.5. Mandat članov nadzornega sveta
družbe Surovina družba za predelavo odpadkov d.d., traja do vpisa preoblikovanja
družbe v sodni register.
5.6. Družba bo od tistih delničarjev, ki
bodo preoblikovanju nasprotovali, skladno
z določili 651. člena ZGD-1, pridobila vse
njihove poslovne deleže za denarno odpravnino v višini 212,82 EUR za vsako eno delnico družbe pred preoblikovanjem, in sicer
najkasneje v roku treh mesecev od objave
vpisa sklepa o preoblikovanju v sodni register. Pravico do denarne odpravnine ima
vsak delničar, ki nasprotuje preoblikovanju
vključno s tistimi, ki se niso udeležili skupščine, ki je odločila o preoblikovanju družbe.
Predlagano besedilo družbene pogodbe
je skupaj z ostalo dokumentacijo, povezano
s točkami 5.1-5.6 na vpogled na sedežu
družbe.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so tri dni pred skupščino vpisani v delniško knjigo pri KDD d.d. Ljub
ljana. Delničar, ki ima pravico do udeležbe
na skupščini, se lahko udeleži skupščine in
uresničuje glasovalno pravico, če najkasneje tri dni pred dnem skupščine prijavi svojo
udeležbo na skupščini družbi.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za
uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno.
Delničar mora svojo identiteto izkazati
z osebno izkaznico oziroma z izpisom iz
registra pravnih oseb.
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Zaradi potreb identifikacije upravičencev
do udeležbe in glasovanja lahko uresničuje
svoje glasovalne pravice le tisti delničar, ki
se skupščine udeleži pravočasno, to je vsaj
30 minut pred začetkov skupščine.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji lahko zahtevajo dopolnitev
dnevnega reda v roku 7 dni od objave skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko pri vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
v roku 7 dni od objave sklica skupščine
v skladu s 300. členom ZGD.
Gradivo
Popolno gradivo za posamezne točke
dnevnega reda s predlogi sklepov so delničarjem na vpogled na sedežu družbe, od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine, in sicer vsak
delavnik, od 10. do 13. ure, na naslovu Ulica
Vita Kraigherja 5, Maribor.
Surovina d.d. Maribor
direktor
Jure Fišer, univ. dipl. ek.
Št. 007/2010
Ob-2818/10
Na podlagi drugega odstavka 295. in četrtega odstavka 281. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 32. člena Statuta Gradis IPGI, d.d., uprava Gradis IPGI,
d.d. sklicuje
16. skupščino
Gradis IPGI, d.d., Ljubljana,
Industrijska cesta 2,
ki bo 26. 5. 2010, ob 10. uri, v prostorih družbe, na naslovu Industrijska cesta 2,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine:
a) ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev,
da je na skupščini prisoten notar iz Ljub
ljane, ki bo sestavil zapisnik;
b) imenovanje preštevalca glasov in
predsednika skupščine.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika
skupščine se imenuje Miha Grilec, za preštevalca glasov se imenuje Robert Špehar.
2. Predstavitev Letnega poročila Gradis
IPGI, d.d. za poslovno leto 2009 z mnenjem
revizijske družbe in z mnenjem nadzornega
sveta k Letnemu poročilu za poslovno leto
2009 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 2.1: skupščina družbe
podeli razrešnico za poslovno leto 2009 direktorju Alešu Vahčič in prokuristu Robertu
Špehar.
Predlog sklepa št. 2.2: skupščina družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2009
predsedniku nadzornega sveta Mihi Grilec,
namestniku predsednika nadzornega sveta
Roku Pivku in članici nadzornega sveta Kristini Rovšek.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa št. 3: za poslovno leto
2010 se za revizorja družbe imenuje KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
4. Soglasje k izvedbi pripravljalnih del.
Predlog sklepa št. 4: skupščina družbe soglaša z izvedbo rušitvenih in drugih
pripravljalnih del na nepremičninah družbe,
kot izhaja iz obrazložitve tega sklepa, za kar
zadolži upravo družbe.
Sklep pod točko 1. in 4. predlaga uprava,
sklepa pod točko 2. in 3. predlagata nadzorni svet in uprava skupaj.

Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so konec četrtega dne pred
dnevom zasedanja skupščine vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD. Delničar,
ki ima pravico do udeležbe na skupščini,
se lahko udeleži skupščine in uresničuje
glasovalno pravico, če najpozneje konec četrtega dne pred skupščino prijavi svojo udeležbo. Delničar, ki ima pravico do udeležbe
na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca
za udeležbo in za uresničevanje glasovalne
pravice na skupščini. Pooblaščenec mora
pisno pooblastilo predložiti najkasneje do
začetka zasedanja skupščine.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine najkasneje v roku
sedem dni pošljejo družbi pisno zahtevo za
dodatno točko dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki
dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja
se objavi le, če delničar v roku sedmih dni po
objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da
bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in
nadzornega sveta in da bo druge delničarje
pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko uresničujejo na
skupščini pravico do obveščenosti skladno
s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu.
Uresničevanje glasovalne pravice
Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje
en glas.
Gradivo
Gradivo je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe Gradis IPGI, d.d., od 26. 4.
2010 dalje, vsak torek in četrtek, od 9. do
11. ure.
Gradis IPGI, d.d.
uprava
Ob-2819/10
Na podlagi določb statuta in Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe Komunaprojekt d.d. v dogovoru
z nadzornim svetom te družbe dne 15. 4.
2010 sklicuje
16. skupščino
delničarjev delniške družbe
Komunaprojekt d.d.,
ki bo v četrtek, dne 13. 5. 2010, ob 14.
uri, v prostorih družbe Komunaprojekt d.d.,
v 5. nadstropju, na Partizanski cesti 3–5,
v Mariboru.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine z ugotovitvijo
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine je izvoljen:
Ivan Bezjak univ dipl. prav.
Za preštevalki glasov: Gizela Janžekovič, Danica Vodenik.
Vabljeni notar je Stanislav Bohinc za sestavo notarskega zapisnika.
2. Poročilo o poslovanju Komunaprojekta d.d. za leto 2009 z mnenjem revizorja,
pisno poročilo nadzornega sveta k letnemu
poročilu.
Skupščina se seznani s poslovanjem Komunaprojekt d.d. v letu 2009, s poročilom
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revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta k letnemu poročilu.
3. Informacija o gospodarskem načrtu
za leto 2010.
Skupščina se seznani z gospodarskim
načrtom za leto 2010.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
za poslovno leto 2009 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2009.
Predlog sklepa:
1. 4.1.Po obravnavi rezultatov poslovanja skupščina sprejme predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2008,
v višini 191.847,22 EUR, ki se nameni:
a) za nagrado upravi v višini 11.700,00
EUR in nagrado članom nadzornega sveta, in sicer predsedniku nadzornega sveta
1.400,00 EUR, ostalima članoma pa vsakemu 900,00 EUR.
b) za dividende delničarjem 115.314,00
EUR, kar je 1,00 EUR bruto po delnici (družba iz lastnih delnic nima pravice do dividend).
c) v višini 17.000,00 EUR za nagrado
zaposlenim na podlagi deleža ustvarjene
plače v preteklem letu in
d) 44.633,22 EUR druge rezerve iz dobička.
4.2. Skupščina Komunaprojekt d.d. podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2008.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Za revizorja se imenuje: Valuta družba
za revizijo d.o.o., Slovenska 39, 2000 Maribor.
6. Razno (vprašanja in pobude delničarjev).
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo tri dni pred zasedanjem skupščine ali njihovi pooblaščenci
s pisnim pooblastilom.
Pogoj za udeležbo na skupščini je pisna
prijava udeležbe v tajništvu družbe najkasneje tri dni pred skupščino.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in druga dokumentacija je delničarjem na
voljo od objave sklica skupščine dalje dostopno na vpogled v pravni pisarni na sedežu
družbe vsak delavnik, od 10. do 12. ure, po
predhodni najavi.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti pisno obrazloženi in vloženi v tajništvu družbe
v sedmih dneh po objavi tega sklica.
Komunaprojekt d.d.
direktor
Marjan Bastič, univ. dipl. ekon.
Št. 01/10
Ob-2849/10
Na podlagi 32. člena Statuta delniške
družbe sklicuje uprava IRP Alpinum, d.d.,
Bohinjsko jezero, Ribčev laz 51, Bohinjsko
jezero,
redno skupščino delniške družbe,
ki bo dne 3. 6. 2010, ob 17. uri, na sedežu družbe, v prostorih hotela Jezero, Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero, z naslednjim
dnevnim redom
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi sklepčnost in izvoli predsednika skupščine.
2. Poročilo o poslovanju družbe IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero v letu 2009.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave družbe IRP Alpi-
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num, d.d., Bohinjsko jezero za leto 2009 in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila uprave družbe za leto 2009.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe za leto 2009.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta družbe se, za mandatno obdobje štirih let, izvolijo naslednji člani: Bojan Novak,
Irena Šolar, Polonca Noč.
Gradivo za sejo, skupaj z letnim poročilom in preveritvenim poročilom nadzornega
sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero,
vsak delovnik, med 9. in 11. uro, od dneva
sklica skupščine dalje.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo in svojo udeležbo prijavijo
družbi najkasneje četrti dan pred zasedanjem skupščine.
IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero
direktor mag. Iztok Noč
Ob-2874/10
Skladno z 9. členom Statuta družbe sklicujem
skupščino
družbe TOM Tovarna opreme d.d.,
ki bo dne 27. 5. 2010, ob 13. uri, v sejni
sobi, Slovenska vas 5, Šentrupert.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Predsednik uprave otvori skupščino in
ugotovi, da je na skupščini zastopanih toliko
delnic, da lahko veljavno zaseda.
Potrdi se predlagani dnevni red. Skupščina izvoli predsedujočega skupščine in dva
preštevalca glasov. Seji bo prisostvovala
notarka Darja Jarnovič, tudi v vlogi zapisnikarja.
2. Sprejem in potrditev letnega poročila
o poslovanju družbe v letu 2009 z mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta ter
podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe v letu 2009
z mnenjem revizijske družbe in poročilom
nadzornega sveta v predlaganem besedilu
ter podeljuje razrešnico upravi in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2009.
3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček ostane
nerazporejen.
4. Prehod na enotirni sistem upravljanja
z upravnim odborom in spremembe statuta.
Predlog sklepa:
4.1 Sprejme se spremembe statuta
v predlaganem besedilu.
4.2 Sprejme se prečiščeno besedilo statuta v predlaganem besedilu.
5. Prenehanje mandata članom nadzornega sveta in uprave ter imenovanje članov
upravnega odbora.
Predlog sklepa:
5.1. Zaradi prehoda na enotirni sistem
upravljanja z dnem vpisa sprememb statuta
v pristojnem sodnem registru, preneha mandat članom nadzornega sveta in upravi.
5.2. Zaradi prehoda na enotirni sistem
upravljanja se za obdobje 5 let, od dneva
vpisa v sodni register dalje, za člane upravnega odbora izvolijo Bruno Gričar, Robert
Ličen in Stanka Anžur.
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6. Določitev višine sejnin članom upravnega odbora.
Predlog sklepa: članom upravnega odbora za udeležbo in delo na sejah pripada sejnina v višini 200 EUR, predsedniku
upravnega odbora pa 300 EUR. Poleg sejnine pripada članom upravnega odbora tudi
povračilo potnih stroškov in drugih razumnih
stroškov za prihod in udeležbo na seji.
7. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2010.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja družbe za leto 2010 se imenuje družbo
Dinamic, revizijska družba, d.o.o., iz Novega
mesta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na razpolago na sedežu družbe, vsak delovni dan, med 11. in 12. uro.
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so udeležbo pisno prijavili tri dni
pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo k svoji pisni prijavi za udeležbo
na skupščini priložiti tudi pisna pooblastilo
delničarja.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine družbe pisno podajo razumno utemeljen nasprotni predlog. Uprava
in nadzorni svet bosta o predlogih sprejela
svoje stališče najkasneje v 12 dneh po sklicu in obvestila delničarje z objavo v Uradnem listu RS.
Sejna soba družbe, kjer bo potekala
skupščina delničarjev, bo odprta pol ure
pred začetkom zasedanja. Zato pozivamo
udeležence, da se v tem času zglasijo pri
preštevalcih glasov, kjer bodo s podpisom
potrdili prisotnost in prevzeli glasovalne lističe.
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje čez pol
ure, v istih prostorih. Takrat bo skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
TOM Tovarna opreme d.d.
uprava
Ob-2899/10
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe TRIMO Investment,
d.d., Goliev trg 1, 8210 Trebnje, sklicuje
uprava
deveto skupščino
delniške družbe TRIMO Investment,
ki bo v torek, 25. 5. 2010, ob 11. uri,
na sedežu družbe TRIMO, d.d., Prijateljeva
cesta 12, 8210 Trebnje, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Ugotovi se prisotnost na skupščini, imenujejo se:
Predsednik skupščine: Anton Janc.
Preštevalki glasov: Mija Kukenberger in
Polona Zajc.
2. Seznanitev z letnim poročilom in letnim poročilom skupine, odločanje o uporabi
bilančnega dobička za leto 2009 in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1) Izkazani bilančni dobiček na dan
31. 12. 2009, znaša 959.914,00 EUR.

2) Bilančni dobiček v višini 959.914,00
EUR ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi se prenese v naslednje leto.
3) Skupščina podeli razrešnico upravi
in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2009.
3. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
V skladu z osmo alinejo prvega odstavka
247. člena Zakona o gospodarskih družbah
skupščina podeljuje upravi pooblastilo za
nakup 10 odstotkov lastnih delnic za sklad
lastnih delnic. Cena delnice ne sme biti nad
knjigovodsko vrednostjo delnice po zadnjem
revidiranem poslovnem poročilu.
V primeru prodaje po 247. členu ZGD se
določi najnižja prodajna cena delnice v višini
povprečne nabavne cene.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:
I. Spremenijo se naslednji členi statuta
kot sledi:
1) Izbrišeta se drugi in tretji odstavek 32.
člen statuta. Doda se nov drugi odstavek,
ki se glasi:
»Uprava lahko ob sklicu skupščine določi, da se skupščine lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na
presečni dan skladno določilom zakona in
ki se prijavijo na sedežu družbe najkasneje
tri dni pred skupščino«.
2) V osmi alineji prvega odstavka 33.
člena statuta se izbriše besedna zveza »in
deležu na dobičku« ter spremeni beseda
»gre« v »gredo«.
3) Izbriše se tretji odstavek 35. člena.
II. Skupščina pooblašča upravo, da besedilo statuta uskladi s spremembami in izdela čistopis statuta.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe za poslovno leto 2010 se
imenuje družba REMARS, podjetje za revidiranje in podobne dejavnosti, d.o.o, Ljub
ljana.
Na skupščini bo prisoten notar Ivan Žetko iz Novega mesta.
Gradivo
Celotno gradivo za skupščino skupaj
s predlogi sklepov in obrazložitvami predlagateljev sklepov je delničarjem na vpogled
v tajništvu uprave na sedežu družbe TRIMO
Investment d.d., Goliev trg 1, 8210 Trebnje,
vsak delovni dan, med 13. in 15. uro.
Predlogi delničarjev in pravica do obveščenosti
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Zahtevo morajo družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen
predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali
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nadzora in da bo druge delničarje pripravil
do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Pogoji udeležbe:
Pravico do sodelovanja in odločanja
na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo na presečni dan skladno
297. členu Zakona o gospodarskih družbah
ZGD-1 konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki, katerih prijava udeležbe
na skupščini bo prispela na sedež družbe,
najkasneje 24. 5. 2010, do 12. ure.
Priglasitev in glasovanje
Prijavljeni udeleženci na skupščini so se
vsaj pol ure pred začetkom skupščine dolžni
vpisati v listo udeležencev in prevzeti glasovnice. Delničarji in njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu, ki ne sme biti starejše
od 30 dni.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasovanje je javno.
TRIMO Investment d.d., Trebnje
uprava
Ob-2900/10
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe TRIMO d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, sklicuje uprava
osemnajsto skupščino
delniške družbe TRIMO,
ki bo v torek, 25. 5. 2010, ob 12. uri, na
sedežu družbe TRIMO, Prijateljeva cesta
12, 8210 tgrebnje, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Ugotovi se prisotnost na skupščini, imenujejo se:
Predsednik skupščine: Anton Janc.
Preštevalki glasov: Mija Kukenberger in
Polona Zajc.
2. Seznanitev z letnim poročilom in letnim poročilom skupine, odločanje o uporabi
bilančnega dobička za leto 2009 in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
– Izkazani bilančni dobiček na dan
31. 12. 2009, znaša 19.634.749,00 EUR.
– Del zadržanega bilančnega dobička,
se uporabi za:
(a) Izplačilo dividend v bruto vrednosti
1.522.231,20 EUR.

Bruto vrednost dividende na delnico znaša 1,40 EUR.
(b) Družba bo izplačala dividende najpozneje v roku 60 dni od dneva skupščine po
stanju delničarjev vpisanih v delniško knjigo
družb, ki se vodi v Centralni Klirinško depotni družbi, d.d. Ljubljana na dan skupščine.
(c) Preostali bilančni dobiček v višini
18.112.517,8 EUR ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi se prenese v naslednje leto.
– Skupščina podeli razrešnico upravi in
članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2009.
3. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
V skladu z osmo alinejo prvega odstavka
247. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1, Uradni list RS, 42/06) skupščina
podeljuje upravi pooblastilo za nakup 10 odstotkov lastnih delnic za sklad lastnih delnic.
Cena delnice ne sme biti nad knjigovodsko
vrednostjo delnice po zadnjem revidiranem
poslovnem poročilu.
V primeru prodaje po 247. členu Zakona
o gospodarskih družbah se določi najnižja
prodajna cena delnice v višini povprečne
nabavne cene.
4. Sprememba statuta družbe
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:
I. Sprejmejo se naslednje spremembe
statuta družbe:
Sprejme se dopolnitev statuta v III. Poglavju Dejavnost družbe v 4. členu, ki se
glasi:
»Dodajo se alineje:
– 35.119 – Druga proizvodnja električne
energije.
– 49.410 – Cestni tovorni promet«.
II. Spremenijo se naslednji členi statuta,
kot sledi:
1) Spremeni se drugi odstavek 28. člen,
statuta, tako da se glasi:
»Uprava lahko ob sklicu skupščine določi, da se skupščine lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na
presečni dan skladno določilom zakona in
ki se prijavijo na sedežu družbe, najkasneje
3 dni pred skupščino«.
2) V prvem stavku 49. člena statuta se
izbriše naslednje besedilo:
»ali udeležba na dobičku«
3) V 58. členu statuta se na konec besedila doda naslednje besedilo:
»spletna stran ...«
4) V 59. členu statuta se izbriše naslednje besedilo:
»ali nadzora«.
III. Skupščina pooblašča upravo, da besedilo statuta uskladi s spremembami in izdela čistopis statuta.
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5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe za poslovno leto 2010 se
imenuje družba REMARS, podjetje za revidiranje in podobne dejavnosti, d.o.o, Ljub
ljana.
Na skupščini bo prisoten notar Ivan Žetko iz Novega mesta.
Gradivo
Celotno gradivo za skupščino skupaj
s predlogi sklepov in obrazložitvami predlagateljev sklepov je delničarjem na vpogled
v tajništvu uprave, na sedežu družbe TRIMO d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, vsak delovni dan, med 13. in 15. uro.
Predlogi delničarjev in pravica do obveščenosti
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno
točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni
obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj
skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme
sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Zahtevo morajo družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen
predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali
nadzora in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Pogoji udeležbe
Pravico do sodelovanja in odločanja
na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo na presečni dan skladno
297. členu Zakona o gospodarskih družbah
ZGD-1 konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki, katerih prijava udeležbe
na skupščini bo prispela na sedež družbe,
najkasneje 24. 5. 2010 do 12. ure.
Priglasitev in glasovanje
Prijavljeni udeleženci na skupščini so se
vsaj pol ure pred začetkom skupščine dolžni
vpisati v listo udeležencev in prevzeti glasovnice. Delničarji in njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu, ki ne sme biti starejše
od 30 dni.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasovanje je javno.
TRIMO d.d.
uprava

Stran

942 /

Št.

33 / 23. 4. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Zavarovanja terjatev
SV 441/10
Ob-2804/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, SV 441/10 z dne 14. 4. 2010 je
poslovni prostor št. 3, v izmeri 30,40 m2,
v pritličju poslovnega objekta, Kidričeva 47,
4000 Kranj, z ident. št. stavbe 358, ki stoji
na parc. št. 893/3, k.o. Kranj, last zastavitelja Toneta Nartnika, Gradnikova ulica 11,
Kranj, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne 30. 7. 1990, s prodajalcem SGP
Gradbinec Kranj, zastavljen v korist Banke
Koper d.d., Pristaniška ulica 14, Koper, matična številka 5092221000, za zavarovanje
terjatve v višini 55.000,00 EUR, z obrestno
mero Euribor 365 3M + 1.9 odstotnih točk
letno in z zapadlostjo zadnje anuitete dne
30. 4. 2030.
SV 875/10
Ob-2805/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška
iz Ljubljane, opr. št. SV-875/10, DK-76/10
z dne 15. 4. 2010, je bila nepremičnina, stanovanje št. 53, v skupni izmeri 86,05 m2, ki
se nahaja v 9. in 10. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Glinškova ploščad 9,
v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 1228/3, vpisani pri k.o. Ježica, ki je na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 30. 3. 1998, sklenjene
med Pograjc Igorjem, roj. 20. 5. 1968, stan.
Gaberje 57, 1356 Dobrova – Ljubljana, kot
kupcem, ter Pirc Vojkom, roj. 17. 5. 1951,
sta. Glinškova ploščad 9, 1000 Ljubljana,
kot prodajalcem, last Pograjc Igorja, roj.
20. 5. 1968, stan. Gaberje 57, 1356 Dobrova – Ljubljana, do celote, zastavljena
v korist upnika Zupanič Matjaža, roj. 5. 10.
1963, stan. Na Brezno 55, 1351 Brezovica
pri Ljubljani, za zavarovanje denarne terjatve v višini 43.000,00 €, s pogodbeno obrestno mero 5% letno, z rokom vračila 15. 7.
2010, kot je določeno v Posojilni pogodbi in
Sporazumu o zavarovanju denarne terjatve
z zapisnikom o hrambi izvirnikov prodajnih
pogodb, napram dolžniku Zupanič Matjažu, stan. Na Brezno 55, 1351 Brezovica pri
Ljubljani.
SV 124/10
Ob-2806/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Grasselli Milana,
iz Šentjurja pri Celju, opr. št. SV 124/10,
z dne 16. 4. 2010, je bilo stanovanje, ki ni
vpisano v zemljiški knjigi: stanovanje s kletjo št. 2, v izmeri 47,40 m2, v drugi etaži
večstanovanjske stavbe, Planina pri Sevnici 76, 3225 Planina pri Sevnici, ki stoji
na parceli št. 186/11, k.o. Planina, in na
stanovanju sorazmernemu delu objektov,
naprav in funkcionalnega zemljišča, v lasti
zastaviteljev na podlagi prodajne pogodbe
z dne 6. 4. 2010, sklenjene med Občino
Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, kot prodajalko, in Gračnar Alešem, Šentvid pri Planini
28, 3225 Planina pri Sevnici in Potočnik
Bojano, Planina pri Sevnici 76, 3225 Planina pri Sevnici, obema kot kupcema, zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d. Celje, Vodnikova 2, matična št. 5026121000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
45.000,00 EUR, s pripadki.

SV 242/2010
Ob-2807/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-242/2010, z dne
16. 4. 2010, je bilo stanovanje številka 12,
v 4. etaži, ki se nahaja v stanovanjskem
bloku, na naslovu Novo mesto, Ragovska
ulica 10, ki stoji na parc. št. 229. S, vpisana v vl. št. 1813, k.o. Kandija (prej 1211
k.o. Kandija), last kreditojemalke, dolžnice
in zastaviteljice Marjete Vidmar, Ragovska
ulica 10, 8000 Novo mesto, zastavljeno
v korist upnice banke UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljub
ljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 13.000,00
EUR, s pripadki.

kova ulica 2, 3000 Celje, matična številka
5026121000, za zavarovanje neposredno
izvršljive upničine denarne terjatve do dolžnika Beg Maksimiljana in solidarno porokinjo Majžler Sonjo, v višini 72.900,00 EUR
s pripadki in referenčno obrestno mero,
ki je spremenljiva in enaka Euribor 6M in
fiksnim pribitkom v višini 2,10% letno, ki
je ves čas trajanja kreditnega razmerja fiksen – skupaj trenutno 3,06% letno; z vračilom glavnice kredita v 180 mesečnih anuitetah, ki zapadejo v plačilo zadnjega dne
v mesecu in z zapadlostjo zadnje anuitete
kredita v plačilo na dan 30. 4. 2025 oziroma takoj, če se izpolnijo pogoji iz 21. člena pogodbe o stanovanjskem kreditu št.
814-68146960058158.

SV 387/10
Ob-2814/10
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št.
SV 387/10 z dne 16. 4. 2010, je bila nepremičnina, enosobno stanovanje št. 1207,
v izmeri 43.32 m2, ki leži v 12. nadstropju
stanovanjskega bloka, v objektu S-1 soseske SŠ 7/1, v stavbi na naslovu Smrtnikova
4, Ljubljana, stoječi na parc. št. 951/240,
k.o. Dravlje, ident. št. 2245.ES, pridobljena
na podlagi pogodbe o prodaji nepremičnine
z dne 14. 4. 2010 in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 14. 4. 2010, last Simone Mešič,
iz Murske Sobote, Bakovci, Vrtna ulica 11,
zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani,
Trg republike 2, matična št. 5860571000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
50.000,00 EUR s pp.

SV 464/10
Ob-2856/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, SV 464/10 z dne 19. 4. 2010, je
enosobno stanovanje (po podatkih GURS
z ident. št. dela stavbe 105), v 2. nadstropju, na naslovu Trg svobode 31A, Tržič,
v skupni izmeri 43,79 m2, z ident. št. stavbe 472, ki stoji na parc. št. 298/2, 298/3,
298/4, 299/2, 299/3, k.o. Tržič, last zastaviteljice Anite Horvat, Cankarjeva cesta 8,
Tržič, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne 13. 4. 2010 s prodajalcem Mihaelom Rožičem, Pot na Zali rovt 3, Tržič,
zastavljeno v korist Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka 5026024000, za zavarovanje terjatve
v višini v višini 28.000,00 EUR, z obrestno
mero: 6-mesečni Euribor + 2.65 odstotnih
točk letno, z zapadlostjo zadnje anuitete
dne 31. 12. 2021.

SV 276/10
Ob-2815/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 276/10 z dne 19. 4.
2010, je bila nepremičnina, stanovanje št.
6, v II. nadstropju, v izmeri 69,00 m2, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Prušnikova
ulica 8, 2000 Maribor, ki stoji na parc. št.
929/14, k.o. Spodnje Radvanje, katerega
sta zastavitelja Beg Maksimiljan, rojen dne
27. 1. 1965, EMŠO 2701965500168, stanujoč Ulica Frana Kovačiča 3, 2000 Maribor, in Majžler Sonja, rojena dne 21. 2.
1963, EMŠO 2102963506222, stanujoča
Rogoška ulica 017, 2000 Maribor, pridobila na podlagi prodajne pogodbe z dne
22. 3. 2010, sklenjene med Krstić Nebojšo in Krstić Slavico, kot prodajalcema, in
Beg Maksimiljanom ter Majžler Sonjo, kot
kupcema, Menjalne pogodbe z dne 28. 10.
1997, sklenjene med Krstić Nebojšo in Krstić Slavico kot prvo pogodbeno stranko in
Koštrun Vido kot drugo pogodbeno stranko in pogodbe št. S-64/92-MP/ZM z dne
12. 11. 1992, sklenjeni med Strojna Maribor
p.o., kot prodajalcem, in Koštrun Vido, kot
kupovalko, z dodatkom k pogodbi o nakupu stanovanja št. S-64/95-MP-DJ z dne
9. 8. 1995, sklenjenim med Strojna Maribor
p.o., kot prodajalcem, in Koštrun Vido, kot
kupovalko, zastavljena v korist banke –
upnice Banke Celje d.d. Bančna skupina
Banke Celje, s sedežem na naslovu Vodni-

SV 409/10
Ob-2863/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Uroša Kosa, iz
Ljubljane, Cigaletova ulica 7, opr. št. 409/10
z dne 7. 4. 2010, je bilo stanovanje št. dvosobnem stanovanju št. 23, v skupni izmeri
65.54 m2, ki se nahaja v četrtem nadstropju,
v večstanovanjski stavbi z ident. št. 1097, na
naslovu Glinškova ploščad 22 (po podatkih
Gursa ident. št. 1734-1097-23, stavba stoji
na parc. št. 1001/12, parc. št. 1002/12 in
parc. št 1003/51, vse k.o. Ježica, zemljiške
knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last
zastaviteljev Bojana Vasića do 1/3 in Natali
Dolen do 2/3, na podlagi notarskega zapisa
prodajne pogodbe opr. št. SV 389/10 z dne
1. 4. 2010, sklenjene z Jevševar Boštjanom in Sabino Klembas, kot prodajalcema,
zastavljeno v korist upnice Deželne banke
Slovenije d.d., s sedežem v Ljubljani, Kolodvorska 9, matična št. 5349907, za zavarovanje denarne terjatve v višini 65.000,00
EUR s pripadki.
SV 588/2010
Ob-2864/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. SV 588/2010, z dne 19. 4. 2010,
je bilo zastavljeno 3-sobno stanovanje št.
42, v izmeri 62 m2, v tretjem nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Jakčeva ulica
8, Ljubljana, stoječe na parc. št. 297, 296/1,
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296/2 in 295, k.o. Štepanja vas, ki kot etažna lastnina v zemljiško knjigo še ni vpisano, s sorazmernim solastniškim deležem na
skupnih delih stavbe, ki je v lasti Joke Malešević, na podlagi prodajne pogodbe, z dne
19. 5. 1999, in sicer v korist upnice Volksbank Kärnten Süd, e. Gen., 9170 Ferlach,
Hauptplatz 6, Avstrija, 1900625, za zavarovanje denarne terjatve v višini 115.000,00
EUR s pripadki, s pogodbeno letno obrestno
mero v višini 6,50%, z zapadlostjo zadnjega
obroka dne 20. 4. 2025 in z možnostjo predčasnega odpoklica upnika.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 2009/00265
Os-2534/10
Okrajno sodišče v Mariboru, opr. št.
In 2009/00265 IZV. 6904/2009 je v izvršilni
zadevi upnikov: Hypo Leasing d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana, ki ga zastopa
Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor, NLB Leasing Maribor d.o.o., Titova
cesta 2/a, Maribor, Mestna občina Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor in etažni
lastniki stanovanjske stavbe, Smetanova
33, Maribor, ki jih zastopa Staninvest d.o.o.,
Gregorčičeva ulica 19, Maribor, zoper dolžnika Sagadinj Ernesta, Kajuhova ulica 5,
Maribor, zaradi izvršbe na nepremičnino,
je bil dne 10. 7. 2009, s pričetkom ob 10.
uri, na naslovu Kajuhova ulica 5, Maribor,
ob prisotnosti: Sagadinj Ernesta – dolžnika,
Sagadinj Sonje – dolžnikove žene in Kovačič Petra – pomočnika izvršitelja, opravljen
rubež nepremičnine, in sicer stanovanja št.
3, v skupni izmeri 80,19 m2, v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu
Kajuhova ulica 5, Maribor.
Zarubljena nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega kuhinjo z jedilnico,
površine 4,95 m × 3,20 m2, dnevno sobo,
površine 5,16 m × 4,92 m, spalnico, površine 5,47 m × 4,93 m, hodnik, površine 1,57
m × 1,82 m, kopalnico, površine 2,67 m ×
1,60 m, WC, površine 0,80 m × 1,05 m, balkon, površine 1,80 m × 4,57 m in kletni boks,
površine 2,60 m × 5,00 m.
Z opravo izvršilnega dejanja je izvršitelj
zaključil ob 10.45.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 3. 2010
VL 189741/2009
Os-2569/10
Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi upnika Terca d.o.o., Šentrupert
124, Šentrupert zoper dolžnico Melito Božič,
Klemenčičeva ul. 3, Novo mesto zaradi izterjave 620,60 EUR s pp, na podlagi sklepa opr. št. VL 189741/2009 z dne 16. 12.
2009, po izvršitelju Janku Zorčiču, dne 1. 3.
2010 zarubilo nepremičnino, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje št.
17, v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe
v Novem mestu, na naslovu Klemenčičeva
ul. 3, v velikosti 49,30 m2, s pripadajočimi
skupnimi prostori in kletjo, last dolžnice Melite Božič.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 1. 4. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 2791/2009
Os-2289/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Gorše Ane, Agrokombinatska cesta 3, Ljub
ljana, ki jo zastopa odvetnica Judita Učakar
Rženičnik, Steletova cesta 8a, Kamnik, za-

radi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 11 v mansardi, na naslovu
Agrokombinatska 3, Ljubljana, z ident. št. 11.
E, vpisano v podvl. št. 4579/11, k.o. Kašelj,
dne 7. 1. 2010, pod opr. št. Dn 2791/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe neznanega datuma, sklenjene med
podjetjem Agroobnova, podjetje za gradnjo
in melioracije, Črtomirova ul. 8, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Janežič Marijo, Podgrad št. 2, Ljubljana-Polje (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 11.E,
vpisano v podvl. št. 4579/11, k.o. Kašelj.
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 11. 3. 2010
Dn 27881/2008
Os-2290/10
Okrajno sodišče v Ljubljani, je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Martine Lampič, Podmolniška cesta 71,
1261 Ljubljana-Dobrunje, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, parc. št. 687,
vpisano v zk. vl. št. 407, k.o. Podmolnik, dne
11. 1. 2010, pod opr. št. Dn 27881/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 21. 5. 1999, sklenjena med
Antonom Maroltom, rojen 12. 1. 1930, stanujoč Šercerjeva 30, Ljubljana kot prodajalcem in Ivanom Lampičem, rojen 23. 6.
1923, stanujoč Podmolniška cesta 71, Ljub
ljana-Dobrunje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 3. 2010
Dn 31866/2004
Os-2291/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mazovec Vitje Rista, Novo Polje cesta XI/20c,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Carmen
Dobnik iz Ljubljane, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice za nepremičnino, na naslovu Gregorčičeva 7, Ljubljana, z ident. št.
1721-00375-3 in 1721-00375-4, stoječo na
parc. št. 26/18, k.o. Gradišče I, dne 5. 2.
2010, pod opr. št. Dn 31866/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– menjalne pogodbe št. 465-71/87 z dne
4. 2. 1988, sklenjene med Občino Ljubljana

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 27. 11. 2003,
sklenjene med Histor d.o.o., Gregorčičeva 7, Ljubljana (kot prodajalcem) in BWA
d.o.o., Glinška 7, Ljubljana (kot kupcem),
za nepremičnino, na naslovu Gregorčičeva
7, Ljubljana, z ident. št. 1721-00375-3 in
1721-00375-4, stoječo na parc. št. 26/18,
k.o. Gradišče I,
– kupoprodajne pogodbe z dne 3. 3.
2004, sklenjene med BWA d.o.o., Glinška
7, Ljubljana (kot prodajalcem) in Mazovec
Vitjem Ristom, Novo Polje cesta XI/20c,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, na
naslovu Gregorčičeva 7, Ljubljana, z ident.
št. 1721-00375-3 in 1721-00375-4, stoječo
na parc. št. 26/18, 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
dne 15. 3. 2010
Dn 8453/2009
Os-2292/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Škrlj Metke, Štefanova ulica 15, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 29, v 8. nadstropju,
na naslovu Štefanova 15, Ljubljana, ident.
št. 29.E, vpisano v podvl. št. 1289/31, k.o.
Ajdovščina, dne 4. 2. 2010, pod opr. št.
Dn 8453/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o razmejitvi stanovanj v stolpnici,
Ljubljana, Kidričeva 15, z dne 31. 5. 1966,
sklenjene med Narodno banko Jugoslavije, Centrala v Ljubljani (kot prvo pogodbenico) in Službo družbenega knjigovodstva,
Centrala v Ljubljani (kot drugo pogodbenico), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 29.E, vpisano v podvl. št. 1289/31, k.o.
Ajdovščina.
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 15. 3. 2010
Dn 14853/2007
Os-2336/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve, ki jo zastopa Državno pravo-
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branilstvo Republike Slovenije, Šubičeva 2,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, na naslovu Kvedrova cesta 5,
Ljubljana, z ident. št. 143.E, vpisni v podvl.
št. 330/43, k.o. Nove Jarše, dne 3. 2. 2010,
pod opr. št. Dn 14853/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o odplačnem prenosu trajnega razpolaganja, uporabe in uprave
na posameznih delih stavbe z dne 15. 1.
1969, sklenjena med Gradbenim industrijskim podjetjem „Gradis“, Ljubljana (kot prodajalcem) in Republiškim sekretariatom za
notranje zadeve SRS, Ljubljana, Kidričeva 2
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 143.E, vpisano v podvl. št. 330/43,
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 15. 3. 2010

– kupoprodajne pogodbe z dne 20. 2.
1980, sklenjene med Gradbenim industrijskim podjetjem »Gradis«, Ljubljana, n.sol.o.,
Šmartinska cesta 134a, Ljubljana (kot prodajalcem) in Sosesko – Podjetje za urejanje stavbnih zemljišč Ljubljana, Vojkova 63,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 3.E, vpisano v podvl. št.
317/3, k.o. Nove Jarše,
– menjalne pogodbe z dne 30. 1. 1980,
sklenjene med Stenko Francem, Šmartinska
132, Ljubljana (kot prvopogodbeno stranko)
in po pooblastilu Občine Ljubljana MostePolje, Sosesko, podjetje za urejanje stavbnih zemljišč Bežigrad-Moste, Vojkova 63,
Ljubljana (kot drugopogodbeno stranko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 3.E,
vpisano v podvl. št. 317/3, 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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2010

Dn 30711/2008
Os-2337/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Capuder Šomen Matjane in Capuder Roberta, oba Kogojeva ulica 8, Ljubljana, ki
ju zastopa notar Miro Košak, Trg republike 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice, vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe pridobitve hipoteke ter vpisa
zaznambe neposredne izvršljivosti, za nepremičnino, stanovanje št. 53, na naslovu
Kogojeva ulica 8, Ljubljana, z ident. št. 71.E,
vpisano v podvl. št. 2924/71, k.o. Dravlje,
dne 4. 2. 2010, pod opr. št. Dn 30711/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pogodbe z dne
1. 2. 1983, sklenjene med Velkavrh Živko, Kogojeva 8, Ljubljana (kot prodajalcem)
ter Kobav Urošem in Anico, Trg Mladinskim
delovnih brigad 10, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 71.E, vpisano v podvl. št. 2924/71, k.o.
Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 2010

Dn 28807/2008
Os-2339/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Čuk
Nikolaja, Celovška cesta 122, Ljubljana,
ki ga zastopa družba Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška 185, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z ident. št. 32.E, garažna stavba ob Tugomerjevi ulici v Ljubljani, vpisano v podvl.
št. 4989/32, k.o. Zgornja Šiška, dne 10. 2.
2010, pod opr. št. Dn 28807/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 11. 9. 1987, sklenjene med
Zajc Slavkom, Celovška cesta 143, Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Tajher Jožetom,
Gračič 14, Zreče (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 32.E, vpisano
v podvl. št. 4989/32, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2010

Dn 29438/2008
Os-2338/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Stenko Franca, Kunaverjeva 6, Ljubljana,
ki ga zastopa Ataurus, Andrej Predan s.p.,
Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino stanovanje
št. 3 v pritličju, na naslovu Kvedrova 36,
Ljubljana, z ident. št. 3.E, vpisano v podvl.
št. 317/3, k.o. Nove Jarše, dne 4. 2. 2010,
pod opr. št. Dn 29438/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:

Dn 745/09
Os-2135/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Suzane Delič, stanujoče Jezdarska ulica 8,
Maribor, ki jo zastopa Bonis, Mojca Hercog
s.p., Maistrova ulica 4, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, pripisani
podvl. št. 2088/12, k.o. Tabor, v svojo korist
v višini 6/10 celote, v korist Tjaše Delič v višini 3/10 celote in v korist Slavice Delič v višini 1/10 celote, pod opr. št. Dn 745/09, dne
7. 1. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 18. 7.
1997, sklenjene med prodajalcem Merinka
Maribor d.d., Žitna ulica 12, Maribor, ki ga je
zastopala direktorica Danica Voglar Štic in
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kupci Besimo Zulič, Lariso Milušič in Dejanom Milušičem, stanujočih Jezdarska ulica
8, Maribor, ki jih je zastopala Slavica Delić,
stanujoča Predilniška ulica 1, Maribor, s katero je prodajalec kupcem prodal stanovanje
št. 2, v pritličju stanovanjske hiše Jezdarska
ulica 8, Maribor, parc. št. 1097, vl. št. 1305,
k.o. Tabor in na tem dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupcev;
– kupoprodajne pogodbe št. 2410/20-VH
z dne 27. 10. 2000, sklenjene med prodajalci Besimo Zulič, Lariso Milušič in Dejanom
Milušičem, stanujočimi Jezdarska ulica 8,
Maribor, ki jih je zastopala Vesna Handanovič, Stari trg 13, Slovenj Gradec in kupci
Suzano Delič, stanujočo Jezdarska ulica 8,
Maribor, Tjašo Delič, stanujočo Jezdarska
ulica 8, Maribor in Slavico Delič, stanujočo
Prebilniška ulica 1, Maribor, s katero so prodajalci kupcem prodali dvosobno stanovanje
v Mariboru, Jezdarska ulica 8, Maribor, parc,
št. 1097, vl. št. 1305, k.o. Tabor in na tem
dovolili vknjižbo lastninske pravice v korist
Suzane Delič, do 60% celote, Tjaše Delič,
do 30% celote in Slavice Delič, do 10%
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 navedenih listin oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka, Tjaše Delič in Slavice
Delič.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 3. 2010
Rz 75/2010
Os-2690/10
Okrajno sodišče v Sežani po okrajni sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Občine Sežana, z dne 11. 3. 2010, oklicuje začetek
postopka dopolnitve zemljiške knjige, in sicer parc. št. 203.S, k.o. Veliko Polje.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o parcelah
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice Občine Sežani.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 8. 4. 2010
Rz 491/09
Os-2691/10
Okrajno sodišče v Sežani po okrajni sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiško
knjižni zadevi začeti na predlog Slovenskih
železnic d.o.o., Ljubljana, z dne 24. 8. 2009,
oklicuje začetek postopka dopolnitve zemljiške knjige, in sicer parc. št. 6150, 6151,
6152/1, 6151/3, 6152/4, 6154 in 210.S, k.o.
Ocizla, in parc. št. 2840/2, 2840/4, 2840/5,
2840/6, 2840/7 in 2840/8, k.o. Hrpelje.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o parcelah
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice Slovenske železnice d.o.o., Ljub
ljana.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 8. 4. 2010
Dn 946/2009
Os-1638/10
Okrajno sodišče v Trbovljah je po
zemljiškoknjižni sodnici Ireni Hribar Povše, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Spekter d.o.o., Trg revolucije 7, Trbovlje, ki
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jo zastopa odvetnik Sašo Ostrožnik, Kešetovo 4, Trbovlje, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 12, v 1.
nadstropju, Kolonija 1. maja 29, Trbovlje,
ki ima sedaj ident. št. 7.E, vpisano v podvl.
št. 3511/7, k.o. Trbovlje, dne 14. 12. 2009
pod opr. št. Dn 946/2009 začelo postopek
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 12/2001-T z dne
26. 1. 2002, sklenjene med Spekter d.o.o.,
Trg revolucije 7, Trbovlje, kot prodajalcem in
Kovačevič Dževadom, Nasipi 34, Trbovlje,
kot kupcem.
Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja izgubil. Na navedeni nepremičnini,
ident. št. 7.E, vpisani v podvl. št. 3511/7, k.o.
Trbovlje, je predlagana vknjižba lastninske
pravice v korist Lipičnik Marjana, Kolonija
1. maja 29, Trbovlje in Lipičnik Barbare, Kolonija 1. maja 29, Trbovlje, za vsakega do
1/2 na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
12/2001-T z dne 26. 1. 2001, kupoprodajne pogodbe z dne 9. 7. 2004 in zemljiško
knjižnega dovolila z dne 1. 4. 2009.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 137.
člena Zakona o zemljiški knjigi-1 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 predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 3. 2. 2010
Dn 1122/2010
Os-2848/10
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni
sodnici Tanji Dolar Božič s sklepom z dne
25. 3. 2010, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog Hernavs Danice, Ulica
Mersijev 10, Rogatec, ki jo zastopa Saša
Knez, zaposlena pri nepremičninski družbi Kapitol nepremičnine d.o.o., Bežigrajska
7, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, izgubljene kupne pogodbe št. 38/93 z dne 21. 9. 1993,
sklenjene med Ljubljansko banko – Splošno
banko Celje d.d., kot prodajalko, in Berdnik
Jakobom, kot kupcem. Predmet navedene
listine je nepremičnina, ident. št. 28.E, del
stavbe, na naslovu Savinova 4, Celje, vpisana v podvl. št. 2539/29, k.o. Celje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi-1 (Ur. l. RS, št. 58/03) v zvezi
s 30. členom Zakona o zemljiški knjigi-1A
(Ur. l. RS, št. 45/08) v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 9. 4. 2010
Dn 6389/2009
Os-2855/10
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni
sodnici Tanji Dolar Božič, s sklepom z dne
1. 4. 2010, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog predlagatelja Elektroturnšek inštalacije d.o.o., Mariborska cesta 86, Celje,
uvedlo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, izgubljene kupoprodajne pogodbe za nakup stanovanja z dne 16. 11.
1995, sklenjene med pravnima osebama
EMO, Emajlirnica, metalna industrija, orodjarna d.o.o., Celje, kot prodajalko, in INGE
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d.o.o., kot kupcem, za nepremičnino, ident.
št. 9.E, del stavbe, na naslovu Delavska
ulica 16, Celje, vpisano v podvložek št.
2712/10, k.o. Spodnja Hudinja.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist osebe
Elektroturnšek inštalacije d.o.o., Mariborska
cesta 86, Celje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi-1 (Ur. l. RS, št. 58/03) 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 Celju
dne 13. 4. 2010
Dn 1378/2007
Os-2843/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Josipa Veleja, Žaucerjeva 12, Ljubljana, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju
z identifikacijsko št. 2169-1135-40, pri podvl.
št. 1418/40, k.o. Kranjska Gora, s sklepom
opr. št. Dn 1378/2007 z dne 13. 4. 2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, to je prodajne pogodbe z dne 22. 11.
1993, sklenjene med prodajalko Agrotehniko – trgovino d.o.o., Tržaška 132, Ljubljana,
in kupcem Josipom Velejem, Žaucerjeva 12,
Ljubljana, s katero je prodajalka prodala stanovanje št. 12b, v 2. nadstropju stanovanjske hiše Čičare 3, Kranjska Gora.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice v vrsti večkratnih zaporednih prenosov na stanovanju
40.E pri podvl. št. 1418/40, k.o. Kranjska
Gora, v korist predlagatelja Josipa Veleja,
Žaucerjeva 12, Ljubljana, predložena listina
pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi, v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 13. 4. 2010
Dn 3661/2007
Os-2844/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marka Koširja, Cesta Ivana Cankarja 1a, Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikacijsko št. 2178-530-21.E,
pri podvl. št. 996/21, k.o. Koroška Bela,
s sklepom opr. št. Dn 3661/2007 z dne
13. 4. 2010, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, to je pogodbe št.
ISP 589/93-G, o prodaji stanovanja z dne
18. 6. 1993, sklenjene med prodajalko Železarno Jesenice, d.o.o., Jesenice, in kupcem
Mehmedom Majetićem, Cankarjeva 1a, Jesenice, s katero je prodajalka prodala stanovanje št. 22, v 5. nadstropju stanovanjske
hiše, na Jesenicah, Cankarjeva 1a.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice v vrsti večkratnih zaporednih prenosov na stanovanju
21.E, pri podvl. št. 996/21, k.o. Jesenice,
v korist predlagatelja Marka Koširja, Cesta
Ivana Cankarja 1a, Jesenice, predložena
listina pa ni izvirnik.

S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi, v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 13. 4. 2010
Dn 2375/2007
Os-2878/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Štefana Vinderja, Malnarjeva ulica 42, Ljub
ljana, zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikacijsko št. 2169-25-25.E,
pri podvl. št. 1411/25, k.o. Kranjska Gora,
s sklepom opr. št. Dn 2375/2007 z dne
13. 4. 2010, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, to je prodajne pogodbe z dne 30. 6. 1992, sklenjene med
prodajalko Lesnina Inženiring, podjetje za
projektiranje, gradnjo in opremo objektov
p.o., Parmova 53, Ljubljana, in kupcem
Peter's Teleurh, telekomunikacijski inženiring in trgovina Ljubljana d.o.o., Linhartova
3a, Ljubljana, s katero je prodajalka prodala
med drugim stanovanje št. 20b, v III. nadstropju večjega objekta, na naslovu Čičare
5, Kranjska Gora.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice v vrsti večkratnih zaporednih prenosov na stanovanju
25.E, pri podvl. št. 1411/25, k.o. Kranjska
Gora, v korist predlagatelja Štefana Vinderja
in Marije Vinder Bevc, oba Malnarjeva ulica
42, Ljubljana, za vsakega do 1/2, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 13. 4. 2010
Dn 500/2008
Os-2879/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Igorja
Napasta, Vižmarska pot 6, Ljubljana-Šentvid,
zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikacijsko št. 2169-25-54.E,
pri podvl. št. 1411/54, k.o. Kranjska Gora,
s sklepom opr. št. Dn 500/2008 z dne
13. 4. 2010, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, to je pogodbe 35/75
z dne 26. 3. 1975, sklenjene med prodajalcem Turist progres engineering, Radovljica,
v imenu prodajalca stanovanj GIP »Gradis« Ljubljana, in kupcem Danilom Renkom,
Sattnerjeva S/10, Ljubljana Vič, s katero je
prodajalec prodal stanovanjsko enoto 5
v bloku S-2 (šifra A-20), v naselju Črtenje
v Kranjski Gori, sedaj na naslovu Čičare 5,
Kranjska Gora, in kupoprodajne pogodbe
z dne 30. 11. 1997, s katero je prodajalec
Danilo Renko, Iga Grudna 9, Ljubljana, prodal kupcu Igorju Napastu, Vižmarska pot
6, Ljubljana-Šentvid, isto stanovanje A-20,
na naslovu Čičare 5, Kranjska Gora, sedaj
stanovanje 54.E, pri podvl. št. 1441/54, k.o.
Kranjska Gora.
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Na podlagi navedenih pogodb se predlaga prenos lastninske pravice v vrsti večkratnih zaporednih prenosov na stanovanju
54.E pri podvl. št. 1411/54, k.o. Kranjska
Gora, v korist predlagatelja Igorja Napasta,
Vižmarska pot 6, Ljubljana-Šentvid, do celote, predloženi listini pa nista izvirnika.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 13. 4. 2010

kletnega boksa, v skupni izmeri 65,80 m2, za
kupnino v znesku 1.889.743,10 din.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Chiappolini Loredane, Groharjeva 16, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice Chiappolini Loredane, Groharjeva 16, Kamnik.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 9. 4. 2010

Planina 11, Kranj, kot kupcem, za stanovanje št. 6, v 4. etaži, s kletjo, v 1. etaži, večstanovanjskega objekta Planina 11, Kranj,
v izmeri 74,76 m2, označenem z ident. št.
6.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Dragana Petrovskega, roj. 5. 1.
1961, Planina 11, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 13. 4. 2010

N 20/2009
Os-2572/10
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog
Splošne bolnišnice Jesenice, Cesta maršala Tita 112, Jesenice, oklicuje začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 5/D1 z dne
25. 11. 1976, sklenjene med SGP-Projekt
Kranj, Nazorjeva 1, Kranj, kot prodajalcem,
in Bolnišnico Jesenice, kot kupcem, za stanovanje št. 18, v 6. etaži s kletjo v 1. etaži, večstanovanjske stavbe Vrečkova ulica
11, Kranj, v izmeri 62,05 m2, označenem
z ident. št. 18.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Splošne bolnišnice Jesenice, matična številka 5053692, Cesta maršala Tita
112, Jesenice.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 25. 3. 2010

Dn 53322/2009
Os-2835/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Markič Staneta, Trg Mladinskih delovnih brigad
12, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, parc. št. 734.S, v vl. št. 14,
k.o. Gradišče I, dne 24. 3. 2010, pod opr.
št. Dn 35522/2009, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe iz leta 1966, sklenjene med
Občino Ljubljana Vič Rudnik, kot prodajalko,
in Markič Stanetom, kot kupcem, za nepremičnino parc. št. 734.S, v vl. št. 14, k.o.
Gradišče I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2010

Dn 991/2009
Os-2880/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Evgena Škrilca, Jezerci 17, Gozd Martuljek,
zaradi vpisa lastninske pravice na stanovanju z identifikacijsko št. 2170-297-9.E, pri
podvl. št. 882/9, k.o. Gozd, s sklepom opr.
št. Dn 991/2009 z dne 13. 4. 2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, to je pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 5. 7. 1993, sklenjene med prodajalcem Petrol, podjetje za notranjo in zunanjo
trgovino ter finančno poslovanje r.o., Ljub
ljana, Dunajska 50, in kupcem Evgenom
Škrilcem, Jezerci 17, Gozd Martuljek, s katero je prodajalec prodal stanovanje št. 5,
v I. nadstropju stanovanjske hiše Jezerci
17, Gozd Martuljek, sedaj stanovanje 9.E,
pri podvl. št. 882/9, k.o. Gozd.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju 9.E, pri podvl. št. 882/9, k.o. Gozd,
v korist predlagatelja Evgena Škrilca, Jezerci 17, Gozd Martuljek, do celote, predložena
listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 13. 4. 2010
Dn 3321/2009
Os-2842/10
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Chiappolini Loredane, Groharjeva 16, Kamnik, zaradi vknjižbe lastninske pravice na
nepremičnini – stanovanju z ident. št. 2.E,
na naslovu Groharjeva 16, Kamnik, vpisanem v podvl. št. 1467/2, k.o. Podgorje, izdalo sklep Dn 3321/2009 z dne 25. 3. 2010,
za vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 321/83 z dne 24. 3. 1983, sklenjene med SGP »Graditelj« p.p. Kamnik,
Maistrova 7, kot prodajalcem, in Chiappolini Danico in Maksom, Jakopičeva 13, Kamnik, kot kupcema, za dvosobno stanovanje v stanovanjskem bloku B-9 jug Kamnik,
stoječem na parc. št. 1251/1, 1368 in 1369,
k.o. Podgorje, z oznako 6p/PT – sev. stopnišče, ki sestoji iz predprostora 6,10 m2,
kopalnice, wc 4,33 m2, kuhinje, jedilnega
kota 20,69 m2, spalnice 12,33 m2, spalnice
13,64 m2, loggie 2,80 m2, loggie 5,90 m2 in

N 50/2008
Os-2692/10
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog
Franca Kolenca, Ulica Juleta Gabrovška
19, Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe
o nakupu stanovanja kot posameznega dela
stavbe št. 3/E3-5/81 z dne 16. 3. 1981, sklenjene med Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis, Šmartinska 134a, Ljubljana, kot
prodajalcem, ter Eriko Hribar, Tenetiše 46,
Golnik, in Vinkom Škoficem, Cesta na Belo
31, Kranj, kot kupcem, za stanovanje št.
30, v 7. etaži, s kletjo v 1. etaži, večstanovanjskega objekta, Ulica Juleta Gabrovška
19, Kranj, v izmeri 35,69 m2, označenem
z ident. št. 30.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Francija Kolenca, roj. 16. 11. 1962,
Ulica Juleta Gabrovška 19, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 26. 3. 2010
N 39/2008
Os-2847/10
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog
Dragana Petrovskega, Planina 11, Kranj,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 15. 5.
1992, sklenjene med Vafiform, d.o.o., Kranj,
kot prodajalcem, in Draganom Petrovskim,
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Dn 23666/2009
Os-2836/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Povhe Eda in Povhe Natalije, oba Clevelandska 45, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini z ident. št. 4.E, vpisani v podvl. št. 390/4, k.o. Nove Jarše, dne
16. 3. 2010, pod opr. št. Dn 23666/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 392/82 z dne 18. 3. 1982, sklenjene med
GIP Gradis TOZD GE Celje, ki ga zastopa
Staninvest Ljubljana TOZD inženiring, kot
prodajalcem, in Francem in Bredo Šporar,
Černetova 6, Ljubljana, kot kupcema.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2010
Dn 9033/2010
Os-2837/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Savić Slaviše, Jakčeva ulica 8, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepre-
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mičnino ident. št. 45.E, v podvl. št. 1680/45,
k.o. Moste, dne 24. 3. 2010, pod opr. št.
Dn 9033/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 571/85 z dne
31. 7. 1985, sklenjene med IMOS p.o., Ljub
ljana (kot prodajalcem) ter Petrič Brankom in
Jelnikar Ksenijo, oba Trg oktobrske revolucije 20, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 45.E, v podvl. št.
1680/45, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2010
Dn 22490/2009
Os-2838/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Weber Laure, Malgajeva ulica 6, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino ident. št. 24.E, v podvl. št. 2333/24,
k.o. Spodnja Šiška, dne 19. 3. 2010, pod
opr. št. Dn 22490/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. 24 z dne 12. 12.
1972, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Tehnika, Ljubljana (kot prodajalcem) in Prek
Albino, Žibertova 1, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino ident. št. 24.E, v podvl.
št. 2333/24, k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 2010
Dn 1308/2010
Os-2839/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Škerbec Jožefe, Dolenje Laknice 26, Mokronog, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino ident. št. 8.E, v podvl. št.
3342/7, k.o. Dravlje, dne 22. 3. 2010, pod
opr. št. Dn 1308/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. 79-6643 z dne
1. 3. 1979, sklenjene med Giposs SOZD,
Združeno gradbeno podjetje, Ljubljana, ki
ga zastopa Standard-Invest, Ljubljana (kot
prodajalcem) ter Škerbec Jožico in Francem, oba Štefanova 9, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino ident. št. 8.E, v podvl.
št. 3342/7, k.o. Dravlje.
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 6. 4. 2010
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Dn 26918/2009
Os-2853/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bežan Iztoka, Cesta na Rožnik 7, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
vpisani v vl. št. 2500/21 – stanovanje št.
21, v etaži 6,1, z ident. št. 1737-0300-021,
v Ljubljani, Slomškova ulica 11, k.o. Tabor,
dne 16. 3. 2010, pod opr. št. Dn 26918/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o odplačnem prenosu pravice trajnega razpolaganja, uporabe in uživanja na posameznem
delu stavbe z dne 6. 6. 1968, sklenjene med
GP Universal Ljubljana in Gaber Francem,
Mestni trg 7, Ljubljana, za stanovanje št. 21,
v 4. nadstropju v Ljubljani, Slomškova 11.
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 6. 4. 2010
Dn 3106/2009
Os-2845/10
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Tini Benčič, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog predlagatelja Valterja
Kozloviča, Strunjan 109a, Portorož, zoper
nasprotnega udeleženca Primorje d.d., Vipavska c. 3, Ajdovščina, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, dne 28. 5. 2009 sklenilo: pri nepremičninah s parc. št. 2485/30 in 2485/31,
obe k.o. Izola, vpisanih v vl. št. 1980, last
Primorje d.d., kot pravnega naslednika GIP
Stavbenik d.d. Koper, do 1334/10000-in,
se začne postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe št. 293/98,
sklenjene dne 6. 7. 1998, med GIP Stavbenik d.d. Koper, kot prodajalcem, in Trgoeur
– Kozlovič Valter s.p. – Trgovina na debelo
in posredovanje, kot kupcem, notarsko overjene pri notarju Dravu Ferligoju dne 26. 8.
1998, pod št. OV 4854/08, katere izvirnik
listine je izgubljen, obstaja pa fotokopija te
listine.
Vknjižba (so)lastninske pravice se zahteva v korist predlagatelja Valterja Kozloviča, Strunjan 109a, Portorož, EMŠO:
1905953500066, do 431/10000-in.
Vknjižba se zahteva na podlagi prodajne pogodbe št. 293/98, sklenjene dne 6. 7.
1998 med GIP Stavbenik d.d. Koper, kot
prodajalcem, in Trgoeur – Kozlovič Valter
s.p. – Trgovina na debelo in posredovanje,
kot kupcem, notarsko overjene pri notarju
Dravu Ferligoju dne 26. 8. 1998, pod št.
OV 4854/08, ki se je izgubila, dodatka št.
1 k prodajni pogodbi št. 293/98, sklenjenega med GIP Stavbenik d.d. Koper, kot
prodajalcem, in Trgoeur – Kozlovič Valter
s.p. – Trgovina na debelo in posredovanje,
kot kupcem, notarsko overjene pri notarju Dravu Ferligoju dne 16. 6. 1999, pod
št. OV 4176/99, in pogodbe o uskladitvi
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim št.
02/2009, sklenjene dne 29. 1. 2009, med
Primorjem d.d. in Valterjem Kozlovičem,
notarsko overjene dne 2. 3. 2009 pri notarki Mojci Tavčar-Pasar iz Pirana, pod št.
OV 154/09.

Okrajno sodišče v Piranu poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od
objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 2. 4. 2010
Dn 2484/2009
Os-2846/10
Okrajno sodišče v Trbovljah je po
zemljiškoknjižni sodnici Ireni Hribar Povše,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zabovnik Ivana, Cesta zmage 16, Zagorje ob
Savi, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, ident. št. 38.E – del stavbe št.
16-IX/38, Cesta zmage 16, Zagorje ob Savi,
vpisani v vl. št. 1353/38, k.o. Zagorje-mesto,
dne 9. 3. 2009, pod Dn 2484/2009, začelo
postopek vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 5/del z dne 8. 10. 1993, sklenjene
med Stanovanjskim skladom RS, Dunajska
cesta 22, Ljubljana, in Siporex Zagorje p.o.,
Loke 64, Kisovec, kot prodajalcema in Zabovnik Ivanom, Cesta zmage 16, Zagorje ob
Savi, kot kupcem.
Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja izgubil. Na navedeni nepremičnini,
ident. št. 38.E – del stavbe št. 16-IX/38,
Cesta zmage 16, Zagorje ob Savi, vpisani
v vl. št. 1353/38, k.o. Zagorje-mesto, je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist
Zabovnik Ivana, Cesta zmage 16, Zagorje
ob Savi, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 5/del
z dne 8. 10. 1993 in pogodbe o uskladitvi
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z dne
30. 9. 2004, št. 188600406-038/2004.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 137.
člena Zakona o zemljiški knjigi-1A v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 12. 4. 2010
Dn 310/2010
Os-2887/10
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
11. 3. 2010 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 23. 3. 1994, sklenjeno med
POLC Drago, Selo 47/a, Zagorje, kot prodajalcem in Rudniki rjavega premoga Slovenije, Trbovlje, kot kupcem, za nepremičnino
parc. št. 334/1, vpisano v vl. št. 86, k.o.
Zagorje mesto.
Originali pogodb so se po izjavi predlagatelja RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, ki ga zastopa odvetnik Ostrožnik Sašo, Kešetovo 4,
Trbovlje, izgubili.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, matična številka 5920850,
do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podat-
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kov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 9. 4. 2010

listine, kupoprodajne pogodbe z dne 20. 7.
1995, sklenjene med prodajalko Majdo Velkavrh, Gradišče 18a, Vrhnika, in kupovalko
Smiljo Strojinc, Gradišče 14a, Vrhnika, za
nepremičnino, stanovanje št. 9, v 2. nadstropju (4. etaži), s shrambo št. 9, v kleti
(1. etaži), v skupni izmeri 76,14 m2, z ident.
št. 9.E (2002-2581-9), stanovanjske stavbe
na Vrhniki, Gradišče 18a, ki stoji na parcelah št. 1935/17, 1935/19, 1935/22, 1935/18,
1935/23, 1935/20, 1935/21 in 1935/24, k.o.
Vrhnika.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Smilje Strojinc, Gradišče 18a, Vrhnika, na podlagi te kupoprodajne pogodbe ter
kupoprodajne pogodbe z dne 18. 12. 1991
in aneksa z dne 22. 5. 1995.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, 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 predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 1. 4. 2010

Dn 2780/2009
Os-2888/10
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
10. 3. 2010 začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 14. 2. 1994, sklenjene med
Lenasi Majdo, Cesta zmage 19a, Zagorje ob
Savi, kot prodajalcem in Benko Zorko, Cesta
9. avgusta 85, Zagorje ob Savi, kot kupcem,
za stanovanje št. 4, v I. stanovanjski etaži,
Cesta zmage 19, Zagorje ob Savi.
Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja Madžak Mustafa, Cesta zmage 19,
Zagorje ob Savi, izgubil.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Madžak
Mustafa, roj. 28. 2. 1964, Cesta zmage 19,
Zagorje ob Savi, do celote. S tem oklicem se
pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 12. 4. 2010
Dn 550/201
Os-2840/10
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici Danici Vezočnik Krajnc, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Mestne
občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve naslednjih
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 26. 4. 1964,
s katero je Milka Barcko iz Velenja kupila
eno podstrešno sobo, v izmeri 18 m2, v jugovzhodnem delu I. nadstropja stavbe, takrat
Celjska 61, Velenje, od Rozalije (Ruže) Kos,
Oblakova 24, Celje, kot prodajalke,
– kupne pogodbe z dne 4. 5. 1973, o prodaji ene podstrešne sobe, v izmeri 18 m2,
v jugovzhodnem delu I. nadstropja stavbe,
takrat Celjska 61, Velenje, sklenjene med
Milko Barcko iz Velenja, kot prodajalko, in
Nedeljkom Tomićem, Polje 16, Zagorje ob
Savi, kot kupcem,
– kupne pogodbe z dne 22. 8. 1979
o prodaji ene sobe, v izmeri 18 m2, v jugovzhodnem delu, v I. nadstropju stavbe
Celjska 6, Velenje, sklenjene med Nedeljkom Tomićem, Polje 16, Zagorje ob Savi,
kot prodajalcem, in Antonom Štanglerjem,
Celjska 61, Velenje,
– prodajne pogodbe z dne 28. 6. 1996
o prodaji enosobnega stanovanja (tri sobe in
stranišče), v I. nadstropju stanovanjske hiše,
na naslovu tedaj Stari trg 27, Velenje, zgrajene na parc. št. 3013 k.o., vpisani pri vl. št.
797, k.o. Velenje, v skupni izmeri 44,04 m2,
sklenjene med Rozalijo (Ružo) Kos, Oblakova 24, Celje, kot prodajalko, in Suvadom
Ljevakovićem, EMŠO: 0501970124119,
Stari trg 27, Velenje, kot kupcem,
– listine neznanega datuma, s katero
je Rozalija Kos odsvojila stanovanje (dve
sobi), v stanovanjski hiši Stari trg 27, Velenje, ki leži na parc. št. 3013, vpisani pri vl. št.
797, k.o. Velenje, Jožetu Razgoršku, Stari
trg 27, Velenje.

Deli stanovanja iz prve, druge in tretje
alinee te točke (ena podstrešna soba), četrte alinee (tri sobe in stranišče) ter pete
alinee (dve sobi), so sedaj v zemljiško knjigo
vpisani skupaj pri vl. št. 797/3, k.o. Velenje,
kot del stavbe z oznako 902.E, stanovanje
v jugovzhodnem delu I. nadstropja: pet sob
z J stranišč, ena podstrešna soba, Stari trg
25, Velenje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist predlagateljice: Mestne občine
Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, EMŠO:
5884268, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupne pogodbe z dne 26. 4. 1964,
kupne pogodbe z dne 4. 5. 1973, kupne
pogodbe z dne 22. 8. 1979, prodajne pogodbe z dne 28. 6. 1996 in listine neznanega
datuma oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist Mestne občine
Velenje, Titov trg 1, Velenje.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 8. 4. 2010
Dn 554/2010
Os-2841/10
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici Danici Vezočnik Krajnc v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim
in prodajne pogodbe z dne 24. 6. 1991,
sklenjene med Antonom Kosom, Cesta na
Laze 10, Ljubljana, Miro in Francem Jagričem, oba Kozjak 81, Mislinja, kot prodajalcema, ter Hasanom Krasničijem, EMŠO:
1811951950000, Selo Landovice št. 53, občine Prizren, kot kupcem, s katero je Anton
Kos, kot zemljiškoknjižni lastnik stanovanja
v severozahodnem delu I. nadstropja hiše
Stari trg 23, ki stoji na parc. št. 3013, k.o.
Velenje, in je vpisana pri vl. št. 797, k.o. Velenje, priznal, da je to stanovanje z darilno
pogodbo z dne 12. 11. 1986 podaril Radani
Kos in da ga je ta s kupno pogodbo z dne
18. 9. 1987 prodala Miri in Francu Jagriču,
hkrati pa sta Mira in Franc Jagrič to stanovanje prodala Hasanu Krasničiju.
Stanovanje je sedaj vpisano pri vl. št.
797/2, k.o. Velenje, kot del stavbe, z oznako
901.E, stanovanje v severozahodnemu delu
I. nadstropja: kuhinja, tri sobe, veža, dve
shrambi, stranišče, Stari trg 25, Velenje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist predlagateljice: Mestne občine
Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, MŠO:
5884268, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini pogodbe o uskladitvi zemljiško
knjižnega stanja z dejanskim in prodajne
pogodbe z dne 24. 6. 1991 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 8. 4. 2010
Dn 3199/2008
Os-2854/10
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Karmen Rudolf Božič, na
predlog Smilje Strojinc, Gradišče 18a, Vrhnika, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
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Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 38/2010
Os-2499/10
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku
Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče
stranke Antona Alojza Kralja, stan. Celine 3,
p. Raka, ki ga zastopa odv. Dušan Medved iz Krškega, zoper toženo stranko Jožeta
Metelka, stan. Jurišičeva 2, p. Zagreb, Rep.
Hrvaška, sedaj neznanega naslova, zaradi
ugotovitve lastninske pravice, vsp. 2.500,00
EUR, izven naroka dne 30. 3. 2010 sklenilo:
toženi stranki Jožetu Metelku, stan. Jurišičeva 2, p. Zagreb, Rep. Hrvaška, sedaj
neznanega naslova, se postavi začasna zastopnica odvetnica Marija Vrisk, ki bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi z opr.
št. P 38/2010.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 30. 3. 2010
VI P 763/2008
Os-3479/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici mag. Suzani Husar Dobravec, v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d., Milošičeva 19, Ljubljana, proti toženi
stranki Milutinu Kostić, Celovška c. 83, Ljub
ljana (prej: Cesta 4. julija 54, Krško), zaradi
plačila 5.877,24 EUR s pripadki, dne 20. 4.
2009 sklenilo:
Odvetnico Kristino Jalovec se razreši
dolžnosti začasne zastopnice tožene stranke v tej pravdni zadevi.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2009
I 678/2007
Os-1984/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, zoper dolžnika Antona
Škerbec, Klopčičeva ul. 2, Ljubljana, ki ga
zastopa odv. začasni zastopnik Bojan Kukec
dr., Cankarjev trg 8, Vrhnika, zaradi izterjave
1.380,91 EUR s pp sklenilo:
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
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Za začasnega zastopnika se postavi Kukec dr. Bojan, Cankarjev trg 8, 1360 Vrhnika.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2010
VL 43221/2009
Os-2567/10
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 Božidarju Klobasa, Na Rebri
13a, Celje, zaradi izterjave 1.374,50 EUR,
sklenilo:
dolžniku Božidarju Klobasa, Na Rebri
13a, Celje, 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 odvetnica Andreja Ferme, Ljubljanska cesta
6, Celje.
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. 3. 2010
N 7/2009
Os-2104/10
Okrajno sodišče v Piranu je po sodnici Ireni Šik Zabukovec v nepravdni zadevi
predlagateljice Občine Piran, Tartinijev trg 2,
Piran, ki jo zastopa odv. Janez Starman iz
Kopra, zoper tožene stranke 1. Poropat Antona, 148 Eden Street, buffale, 14220 New
York, ZDA, 2. Poropat Olivera, Pordenone,
V. Rotata 5 + 122, Italija, 3. Pitacco Anamario, Via Bonomea 101 + 122, Trst, Italija in
4. Poropat Marijo, Gemona del Friuli + 122,
Italija, zaradi delitve stvari v solastnini (pcto.
5.000,00 EUR), na podlagi V. odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku sklenilo: nasprotnim udeležencem se kot začasni
zastopnik postavi odvetnik mag. Bogomir
Horvat, Prešernov trg 3a, Koper.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotne
udeležence v postopku vse do takrat, dokler
nasprotni udeleženci oziroma njihov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 27. 1. 2010
VL 126002/2008
Os-1425/10
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
v izvršilni zadevi upnika Atrij stanovanjska
zadruga z.o.o., Ljubljanska cesta 20, Celje,
ki ga zastopa Marjan Feguš, odvetnik v Celju, proti dolžnici Jožici Smukavec (prej Drovenik), Gregorčičeva ulica 6, Celje, zaradi
izterjave 580,43 EUR s pripadki, dne 11. 1.
2010 sklenilo:
dolžnici Jožici Smukavec (prej Drovenik),
Gregorčičeva ulica 6, Celje, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ), postavi začasni zastopnik.
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Za začasnega zastopnika se postavi Kincl Mlakar Maksimiljana, Slomškova 3, Šmarje pri Jelšah.
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 Šmarju pri Jelšah
dne 11. 1. 2010

Oklici dedičem
D 326/2009
Os-2157/10
Na Okrajnem sodišču v Brežicah se pod
opr. št. D 326/2009 vodi zapuščinski postopek po pokojnem Jožefu Ferenčaku, sinu
Neže Ferenčak in Jožefa Ferenčaka, rojenem 29. 10. 1873, razglašenim za mrtvega
z dnem 1. 1. 1911, nazadnje stanujočem na
neznanem naslovu v Ameriki.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Jožefu Ferenčaku, da se priglasijo Okrajnemu sodišču
v Brežicah v enem letu od objave tega oklica, saj so dediči neznani.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 11. 3. 2010
D 308/2009
Os-2158/10
Na Okrajnem sodišču v Brežicah se pod
opr. št. D 308/2009 vodi zapuščinski postopek po pokojnem Mihaelu Žagarju, rojenem
23. 9. 1868, umrlem 25. 10. 1936, nazadnje
stanujočem V Brežicah, Brežice 16.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Mihaelu Žagarju, da se priglasijo Okrajnemu sodišču
v Brežicah v enem letu od objave tega oklica, saj so dediči neznani.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 11. 3. 2010
D 58/2010
Os-2120/10
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pok. Stupar
Rajku, roj. 19. 5. 1955, državljanu Bosne in
Hercegovine, samskem, umrlem dne 17. 5.
2009, nazadnje stan. Zdraviliška cesta 21,
Laško.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona po
pokojnem Stupar Rajku, da se priglasijo pri
tem sodišču v roku enega leta po objavi
tega oklica.
Če se morebitni dediči ne bodo priglasili,
bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina
brez dediča in bo zapustnikovo premoženje
v skladu z 9. členom Zakona o dedovanju
postala lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju
dne 8. 3. 2010
D 565/80
Os-10446/08
V zapuščinskem postopku, ki se vodi
pred Okrajnim sodiščem v Mariboru, po dne
2. 5. 1980 umrlem Lipovž Alojzu, rojenem

14. 8. 1883, nazadnje stanujoč v Mariboru, Lekarniška ulica 1, prideta v poštev kot
dedinji po zapustniku tudi zap. hči Minić
Dragica, gospodinja, po podatkih sodišča
nazadnje stanujoča v Beogradu, Generala
Ždanova 94, in zap. hči Gligorijević Angela,
gospodinja, ki se po podatkih sodišča nahaja v Avstraliji.
Sodišče zato poziva zapustnikovi hčeri
Minić Dragico in Gligorijević Angelo, kot tudi
njune potomce, neznanih imen in naslovov,
da se v roku enega leta od objave tega
oklica priglasijo sodišču v zadevi pod opr.
št D 565/80.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 12. 2008
D 154/2009
Os-2627/10
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, v zapuščinski zadevi po pok. Ivani Halužan, rojeni 5. 12. 1930, vdovi, nazadnje stalno stanujoči Mestinje 50, Podplat, umrli 18. 5. 2009,
v skladu s prvim in drugim odstavkom 130.
člena in prvim odstavkom 131. člena Zakona
o dedovanju (v nadaljevanju: ZD), sklenilo:
Objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do
dediščine po pok. Ivani Halužan, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave
tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po
pok. Ivani Halužan se po pravnomočnosti
tega sklepa objavi za čas enega leta tudi
z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega
sodišča.
Za začasno skrbnico neznani dedinji Darinki Johan se postavi Veronika Kitak Jug,
delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznano
dedinjo v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 3. 2. 2010
D 25/2010
Os-2130/10
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu teče zapuščinski postopek po pokojni Mariji Komac,
poročeni Cozzi, roj. 17. 11. 1895, v Soči,
nazadnje bivajoči Compologgo Al Torre 53,
ki je umrla dne 1. 2. 1964, v Palmanovi,
Italija.
Sodišče poziva neznane dediče po pokojni Mariji Komac, da se v enem letu po
objavi tega oklica prijavijo tukajšnjemu sodišču kot dediči.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 10. 3. 2010

Oklici pogrešanih
N 1/2010
Os-2106/10
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici po okrajni sodnici mag. Mirjani Reberc v nepravdnem postopku predlagateljice Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo
zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji
oddelek v Kopru, Ferrarska ulica 5b, Koper,
po predlogu za razglasitev za mrtvo Marijo
Konestabo, rojena 3. 10. 1883, materi Ani in
očetu Jakobu Konestabo, na Pregarjah, nazadnje neznanega bivališča, prej stanujoča
na Pregarjah 55, o kateri ni bilo v zadnjih
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petih letih nobenega poročila, od njenega
rojstva pa je preteklo že več kot 70 let in je
glede na datum njenega rojstva verjetno, da
ni več živa, vendar listinskega dokaza o njeni smrti ni, poziva vse, ki vedo kaj povedati
o življenju ali smrti pogrešane Marije Konestabo, da v roku treh mesecev od objave
tega oklica to sporočijo sodišču ali skrbnici za poseben primer Ljubici Uljan, Zabiče
30b, 6250 Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče
po izteku navedenega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 8. 3. 2010
N 4/2010
Os-2107/10
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici po okrajni sodnici mag. Mirjani Reberc, v nepravdnem postopku predlagateljice Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo
zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji
oddelek v Kopru, Ferrarska ulica 5b, Koper,
po predlogu za razglasitev za mrtvo Bogomilo Mertelj, rojene Zadnik, rojena 6. 1.
1895, materi Ivani in očetu Jožetu Zadnik,
na Pregarjah št. 28, nazadnje neznanega
bivališča, o kateri ni bilo v zadnjih petih letih
nobenega poročila, od njenega rojstva pa
je preteklo že več kot 70 let in je glede na
datum njenega rojstva verjetno, da ni več
živa, vendar listinskega dokaza o njeni smrti
ni, poziva vse, ki vedo kaj povedati o življenju ali smrti pogrešane Bogomile Mertelj, da
v roku treh mesecev od objave tega oklica
to sporočijo sodišču ali skrbnici za poseben
primer Ljubici Uljan, Zabiče 30b, 6250 Ilirska
Bistrica, sicer bo sodišče po izteku navedenega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 8. 3. 2010
N 3/2010
Os-2108/10
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici po okrajni sodnici mag. Mirjani Reberc v nepravdnem postopku predlagateljice Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo
zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji
oddelek v Kopru, Ferrarska ulica 5b, Koper,
po predlogu za razglasitev za mrtvega za
osebo z imenom Gregor (Jurij) Mertelj, rojen
23. 4. 1886, materi Tereziji Vazmi in očetu
Matiji Mertelj, na Pregarjah št. 69, nazadnje
neznanega bivališča, prej stanujoč Pregarje
št. 26, o katerem ni bilo v zadnjih petih letih nobenega poročila, od njegovega rojstva
pa je preteklo že več kot 70 let in je glede
na datum njegovega rojstva verjetno, da ni
več živ, vendar listinskega dokaza o njegovi

smrti ni, poziva vse, ki vedo kaj povedati
o življenju ali smrti pogrešanega Gregorja
(Jurija) Mertlja, da v roku treh mesecev od
objave tega oklica to sporočijo sodišču ali
skrbnici za poseben primer Ljubici Uljan,
Zabiče 30b, 6250 Ilirska Bistrica, sicer bo
sodišče po izteku navedenega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 8. 3. 2010
N 2/2010
Os-2109/10
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici po okrajni sodnici mag. Mirjani Reberc v nepravdnem postopku predlagateljice Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo
zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji
oddelek v Kopru, Ferrarska ulica 5b, Koper,
po predlogu za razglasitev za mrtvo Frančiško Tomažič, rojeno Slama, rojeno 16. 8.
1889 materi Mariji in očetu Mihaelu Slama
na Pregarjah št. 79, nazadnje neznanega
bivališča, o kateri ni bilo v zadnjih petih letih
nobenega poročila, od njenega rojstva pa je
preteklo že več kot 70 let in je glede na datum njenega rojstva verjetno, da ni več živa,
vendar listinskega dokaza o njeni smrti ni,
poziva vse, ki vedo kaj povedati o življenju
ali smrti pogrešane Frančiške Tomažič, da v
roku 3 mesecev od objave oklica v Uradnem
listu RS, to sporočijo sodišču ali skrbnici za
poseben primer Ljubici Uljan, Zabiče 30b,
6250 Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče po
izteku navedenega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 8. 3. 2010
N 12/2010
Os-2602/10
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici po okrajni
sodnici mag. Mirjani Reberc v nepravdnem
postopku predlagateljev 1. Milojke Kovačič,
Clevelandska ulica 45, Ljubljana, 2. Valerije Udovič, Novokračine 57, 6254 Jelšane, 3. Darje Bubnič, Brce 9, Ilirska Bistrica,
4. Marije Frank, Brce 8, 6250 Ilirska Bistrica, po predlogu za razglasitev za mrtve:
1. Antona Tonca, 2. Alojzija Tonca, 3. Ivana
Tonca, Ivane Tonc, vsi Tominje 1, 6250 Ilirska Bistrica, sedaj neznanega bivališča, za
katerimi se je po prvi svetovni vojni izgubila vsaka sled, iz evidenc Župnišča v Ilirski
Bistrici pa so bili pogrešani bratje in sestra
in se, upoštevaje datume njihovih rojstev,
predvideva, da so pogrešani umrli, vendar
listinskih dokazov o njihovi smrti ni, poziva
vse, ki kaj vedo povedati o življenju ali smrti
pogrešanih: 1. Antona Tonca, 2. Alojzija Ton-

Št.

33 / 23. 4. 2010 /

Stran

951

ca, 3. Ivana Tonca, Ivane Tonc, vsi Tominje
1, 6250 Ilirska Bistrica, sedaj neznanega
bivališča, da v roku treh mesecev od objave
tega oklica to sporočijo sodišču ali skrbnici
Ljubici Uljan, Zabiče 30/b, 6250 Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče po izteku navedenega
roka pogrešane razglasilo za mrtve.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 1. 4. 2010
N 77/2009
Os-2687/10
Okrajno sodišče v Kopru je v nepravdni
zadevi predlagatelja Slavka Kavrečič, Kortina 12, Pobegi, zoper nasprotnega udeleženca Jožefa Kavrečič, neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnica za poseben
primer Irena Fister iz Kopra, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca za mrtvega,
dne 5. 3. 2010, sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev Jožefa
(Josipa) Kavrečiča, rojenega 14. 9. 1897,
neznanega bivališča, za mrtvega.
Vse, ki kaj vedo o življenju in smrti nasprotnega udeleženca, se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih
po objavi tega oklica, ker bo sodišče po
preteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 3. 2010
N 11/2009
Os-2261/10
Okrajno sodišče v Šentjurju vodi na predlog predlagateljev 1. Feliksa (Srečka) Križnik, Selo 21, Mirna, 2. Magdalene Dobrin,
Kukovniška pot 1, Tržič, postopek razglasitve pogrešanca za mrtvega, in sicer Lovrenca Križnika, roj. 5. 8. 1915, nazadnje
stanujoč Podlog št. 39, Sv. Vid pri Planini,
Planina pri Sevnici.
O pogrešanemu se ve to, da je bil v času
2. svetovne vojne mobiliziran v nemško vojsko, kjer je kot nemški vojak služil na ruski
fronti, kjer naj bi padel v rusko ujetništvo,
v januarju 1945 sta se skupaj s prijateljem
Jožefom Medvedom nahajal v taborišču Sokol, kjer je Križnik zbolel za pljučnico. Tej naj
bi po podatkih Jožefa Medveda Križnik tudi
podlegel na svečnico leta 1945 (2. 2. 1945),
kar izhaja iz pisma njegovi ženi.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešanega Lovrenca
Križnika, naj to javijo tukajšnjemu sodišču
v roku treh mesecev po objavi tega oklica,
sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 15. 3. 2010
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
Aver Boštjan, Cesta na Markovec 43,
Koper - Capodistria, zavarovalno polico,
št. 50500022294, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnn‑311958
Bezjak Romana, Slovenja vas 56, Hajdina,
zavarovalno polico, št. 50500033007, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnl‑311985
Cergol Iztok, Larisova 3, Ankaran
- Ankarano, zavarovalno polico, št.
50500116407, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnm‑312009
Majcen Andreja, Verje 29d, Medvode,
zavarovalno polico, št. 5053098906, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnd‑311993
Ribič Ana, Mladinska 4/c, Vuzenica,
zavarovalno polico, št. 50500024632, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnk‑311961
Selan David, Češnjica 11, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500044076, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. Ljubljana.
gng‑311990
Šimec Tomaž, Griblje 77, Gradac,
zavarovalno polico, št. 50500029569, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gny‑311972

Spričevala preklicujejo
Albreht Sara, Bezgovica 4, Pristava pri
Mestinju, spričevalo SZŠ Celje. gno‑311982
Cerjanec
Gordana,
Marentičeva
ulica 3, Metlika, maturitetno spričevalo
Tekstilne in obutvene šole Kranj, izdano
leta 1984, izdano na ime Došen Gordana.
gnw‑311999
Fortuna Jani, Dekani 312, Dekani,
spričevalo 1. in 2. letnika SEPŠ Koper.
gnu‑312001
Gantar Aleš, Godovič 65, Godovič,
obvestilo o uspehu pri maturi Škofijske
gimnazije Vipava, izdano leta 2009.
gnf‑312016
Halilovič Adi, Jezero 28d, Preserje,
spričevalo o končani OŠ Vič, izdano leta
2000. gnp‑311981
Halkić Nermina, Brodarjev trg 13,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Martina
Krpana v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnf‑311966
Halkić Nermina, Brodarjev trg 13,
Ljubljana, indeks, št. 11020391, izdala
Visoka zdravstvena šola v Ljubljani.
gng‑311965
Halkić Nermina, Brodarjev trg 13,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano
leta 2002. gne‑311967
Ismail Elvis, Goriška cesta 7, Ajdovščina,
spričevalo 2. letnika TSC Nova Gorica.
gni‑311963
Kalabić Sabina, Slomškova 33, Grosuplje, spričevalo o končani OŠ Brinje.
gnj‑312012

Korošec Matic, Na zelenici 5c, Vrhnika,
spričevalo 7. razreda OŠ Ivana Cankarja
Vrhnika, izdano leta 2008. gnf‑311991
Kos Žiga, Preglov trg 5, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem. gnk‑312011
Krmelj Ana, Poljanska cesta 37, Škofja
Loka, spričevalo 8. razreda OŠ Cvetko
Golar Škofja Loka, izdano leta 1981, izdano
na ime Ravnihar Ana. gnx‑311973
Kumer Miran, Ravne 57, Šoštanj, spričevalo o zaključnem izpitu ŠCV. gnw‑311949
Liridon Hoyhaj, Trubarjeva 21, Izola Isola, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole
- ekonomski tehnik. gnj‑311987
Lukič Dolkas Suzana, Prvomajska
13, Ljubljana, diplomo Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdana leta
1990, št. 588. gne‑312017
Maček Marino, Potrčeva ulica 6,
Ljubljana, indeks, št. 41052272, izdala
Fakulteta za organizacijske vede Kranj.
gns‑312003
Medeot Klemen, Ivana Regenta 4, Nova
Gorica, spričevalo 3. letnika Zdravstvene
šole Nova Gorica. gnh‑311964
Novak Janez, Branoslavci 14, Ljutomer,
spričevalo o končani OŠ Janka Ribiča
Cezanjevci, izdano leta 1961. gnr‑312004
Pahor Mateja, Čepovan 131/a, Čepovan,
diplomo št. 1588/09, izdano leta 2009.
gnm‑311984
Peteh Peter, Čebelarska ulica 7,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2007. gnv‑311979
Požru Klavdij, Kortina 3, Pobegi,
spričevalo o zaključnem izpitu PKAŠ Koper
- Poklicna kovinarska in avtomehanična šola
Koper, izdano leta 1974. gni‑311988
Robnik Jožica, Krnica 34, Luče,
spričevalo 8. razreda OŠ Blaža Arniča
Luče 1971, izdano leta 1971, izdano na ime
Kumer Jožica. gnl‑311960
Šabec Ana, Landol 34/a, Postojna,
maturitetno spričevalo Šolskega centra
Postojna, izdano leta 2002. gnz‑311971
Tilinger Podobnik Anita, Mlakarjeva 13,
Kranj, spričevalo 3. letnika Gimnazije Kranj,
izdano leta 1980, izdano na ime Podobnik
Anita. gnp‑311956
Tilinger Podobnik Anita, Mlakarjeva 13,
Kranj, spričevalo 4. letnika Gimnazije Kranj,
izdano leta 1981, izdano na ime Podobnik
Anita. gno‑311957
Tilinger Podobnik Anita, Mlakarjeva 13,
Kranj, spričevalo o končani OŠ dr. Josipa
Plemlja Bled, izdano leta 1977, izdano na
ime Podobnik Anita. gnq‑311955
Tonin Urška, Zadobrovška cesta 11A,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
šole za gostinstvo in turizem, izdano leta
2008. gnh‑312014
Vinojčić Tamara, Kardeljev trg 3, Velenje,
maturitetno spričevalo Šolskega centra Velenje PTSŠD, izdano leta 2008. gnx‑311948
Vršič Zinka, Slavšina 52, Vitomarci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne šole Maribor, št. I-TŠ/726-1397,
izdano leta 1998. gnm‑311959

Drugo preklicujejo
Bavčar Igor, Markovec 55, Ljubljana,
orožni
list,
št.
OROO240000253,
216-137/2010, izdala UE Cerknica.
gnb‑312020
Bavčar Igor, Markovec 55, Ljubljana,
orožni list, št. OROO040022939, št.
216-136/2010, izdala UE Cerknica.
gnz‑312021
Bombač Alenka, Postojnska cesta 33,
Rakek, študentsko izkaznico, št. 30015321,
izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo Ljubljana. gnj‑311962
Delić Dejan, Cesta v Prod 9, Ljubljana,
delovno dovoljenje, št. 9928/9818286, z dne
6. 5. 2008. gns‑311978
Dr. Mirko Silvo Tischler odvetnik, Trdinova
5/1, Ljubljana, odvetniške izkaznice št.
420/91, izdana na ime Tischler Mirko Silvo
1. 10. 1991 pri Odvetniški zbornici Slovenije.
gnk‑311986
Držan Albin, Cesta kozjanskega odreda
7, Štore, ribiško čuvajsko izkaznico, št.
0341, izdano 1. 1. 2010 od Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
gnh‑311989
Grmovšek
Andrej,
Ob
žici
5,
Ljubljana, voznikove kartice, številka
1070500025515000. gny‑311997
Hribar Nataša, Cesta pod Tičnico 4,
Rakek, študentsko izkaznico, št. 63050255,
izdala Fakulteta za računalništvo in
informatiko Ljubljana. gnu‑311976
Ilovar Miha, Sp. Pirniče 47/c, Ljubljana
Šmartno,
študentsko
izkaznico,
št.
63020056, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko Ljubljana. gnv‑311975
Komar Aleksander, Bernikova ulica 4,
Domžale, zavarovalne police, št. 10957089,
izdala Adriatic Slovenica in št. 10813636,
izdala Adriatic Slovenica. gnx‑311998
Lebar Vanja, Dolnja Bistrica 4, Črenšovci,
študentsko izkaznico, št. 20040215, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnw‑311974
Levstek Stanko s.p., Rakitnica 10, Dolenja
vas, digitalne kartice voznika na ime Bojan
Kramarić, št. kartice 1070500010499000,
izdal Cetis d.d. gnq‑312005
LO-AL d.o.o., Cesta v Šmartno 015,
Ljubljana, licence Actros 1844 LS, št.
E002334, za vozilo Mercedes - Benz, reg.
št. LJ 11-1HU. gnp‑312006
Maleševič Viktor, Poljanska 66a,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola tehniških strok Šiška. gnr‑311954
Mlinar Klara, Rovte 81, Rovte, vozno
karto, št. 4837, izdal Veolia transport.
gnz‑312000
Naglič Petra, Plešivica 41a, Notranje
Gorice, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Jožeta Plečnika Ljubljana. gnb‑311995
Nastran Vinko s.p., Voglje, Na vasi 10,
Šenčur, potrdilo za voznika, št. 007196/
BGD28-6-1947/2009, izdano na ime Slavko
Đaković, izdano pri Obrtno podjetniški
zbornici Slovenije. gnv‑311950
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Novak Janko, Njivška cesta 12, Radeče,
študentsko izkaznico, št. 11040362,
izdala Zdravstvena fakulteta v Ljubljani.
gns‑311953
Pišek Zdenka, Ulica heroja Staneta
16, Maribor, študentsko izkaznico, št.
21090437, izdala Fakulteta za družbene
vede. gng‑312015
Pozvek Kristina Jelka, Lendavska 25/b,
Murska Sobota, študentsko izkaznico, št.
37001038, izdala Veterinarska fakulteta v
Ljubljani. gnt‑311952
Pungračič Sebastijan, Gerečja vas
87/a, Hajdina, študentsko izkaznico, št.
19941418, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnq‑311980
Rauter Anja, Mladinska ulica 2, Radenci,
študentsko izkaznico, št. 41210091,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gng‑312019
Redžepi Faton, Pokopališka 15, Ljubljana,
delovno dovoljenje, št. 99289837463.
gnt‑311977
Stalin Tomaž, Nušičeva ulica 4, Domžale,
voznikove kartice, št. 1070500013681000,
izdal Cetis d.d. gni‑312013
Stopar Dejan, Bezovica 16, Črni Kal,
študentsko izkaznico, št. 63020144, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana. gnc‑311994
T.L.S. d.o.o., Sokolska ulica 5, Ivančna
Gorica, dovolilnico za Hrvaško z oznako
191/11, št. 0002699. gno‑312007
T.L.S. d.o.o., Sokolska ulica 5, Ivančna
Gorica, dovolilnico za Hrvaško z oznako
191/11, št. 0003246. gnn‑312008
Tavčar Anže, Kamniška 26c, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 23060321,
izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnu‑311951
Toš Anton, Zagorci 50, Juršinci, potrdilo
o opravljenem izpitu za varno delo s traktorji
in traktorskimi priključki. gnt‑312002
Turšič Anja, Župeča vas 55, Brežice,
študentsko izkaznico, št. 41020125,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnh‑312018
VDC Polž Maribor, Park mladih 4,
Maribor, štampiljko okrogle oblike z napisom
»Varstveno delovni center Maribor«.
V sredini je odtis polža, mad tekstom
»POLŽ« in »MARIBOR«, odtis številke 1.
gnb‑311970
Veronek Mitja, Kraigherjeva 6, Celje,
orožni list, št. OO030000602, izdala UE
Celje. gnn‑311983
Vujanović Milorad, Ulica Rudija Papeža
30, Kranj, digitalne kartice voznika, št.
1070500004149000, izdal Cetis d.d.
gne‑311992
Zobec Valentina, Sergeja Mašere 1,
Koper - Capodistria, dijaško izkaznico,
izdala Srednja zdravstvena šola Izola.
gnl‑312010
Zootrans d.o.o., Spodnja Hajdina 37A,
Hajdina, licenco, št. GE003910/0047/002,
za vozilo Renault Magnum 440, reg. št. MB
R0 - 540. gnd‑311968
Zootrans d.o.o., Spodnja Hajdina 37A,
Hajdina, licenco, št. GE03910/00474/003,
za vozilo Renault Magnum 480, z reg. št.
MB S6-41K. gnc‑311969
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