Digitally signed by Spela Munih Stanic
DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=Government,
serialNumber=1235444814013, cn=Spela Munih Stanic
Reason: Direktorica Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2010.05.07 12:12:52 +02'00'

Uradni
list
Republike Slovenije

Razglasni del

Internet: www.uradni-list.si

Št.

37

e-pošta: info@uradni-list.si

Ljubljana, petek

7. 5. 2010

ISSN 1318-9182

Leto XX

Javni razpisi
Št. 4301-26/2010/2
Ob-3132/10
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2010 (Uradni list RS, št. 99/09),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list
RS, št. 99/09 in 29/10), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP,
14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni
list RS, št. 2/04), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09),
Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem
(Uradni list RS, št. 132/06, 23/07, 107/08
in 36/09), mnenja Ministrstva za finance
o shemi »de minimis« pomoči »Razvojne
spodbude za dvig kakovosti v turizmu in promocijo, št. priglasitve: M001-5715334-2007
in mnenja Ministrstva za finance o shemi
»de minimis« pomoči »Razvojne spodbude
za dvig kakovosti v turizmu in promocijo,
št. priglasitve: M001-5715334-2007/I, Razvojnega načrta in usmeritev slovenskega
turizma 2007–2011 in Turistične politike za
leto 2010 z usmeritvami za 2011, Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje akcij izvedbe izbora
najboljšega turističnega ponudnika
v različnih segmentih turističnih pro
izvodov v letu 2010
1. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je promocija kakovostnih turističnih pro
izvodov na domačem trgu in dvig kakovosti
slovenske turistične ponudbe.
2. Namen javnega razpisa: namen razpisa je spodbujanje izvedbe vse-slovenskih
akcij izbora najboljšega turističnega ponudnika v posameznih segmentih turističnih
proizvodov v letu 2010. Ministrstvo za gospodarstvo želi s pomočjo tega javnega
razpisa spodbuditi tovrstne izbore, katerih
rezultat je promocija kakovostnih turističnih
proizvodov in hkrati dvig kakovosti turistične
ponudbe.
3. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov izvedbe izborov najboljših turističnih
ponudnikov v posameznih segmentih v letu
2010. Sofinancirani bodo stroški izvedbe
izborov v naslednjih segmentih turističnih
proizvodov:
– izbor najboljšega smučišča,
– izbor najboljšega wellness centra,
– izbor najboljšega kopališča,
– izbor najboljšega hotela.

4. Pogoji za kandidiranje
Na javni razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in podjetniki posamezniki,
zavodi, društva in druge pravne osebe, ki
delujejo na področju turizma.
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji,
– ni v stečaju, prisilni poravnavi ali likvidaciji,
– ni dolgoročno plačilno nesposoben po
tretjem odstavku 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list
RS, št. 126/07) (ta pogoj velja le za gospodarske družbe in samostojne podjetnike
posameznike),
– ni v težavah in ne prejema, pa tudi ni
v postopku pridobivanja, finančne pomoči
države po programu za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. Mala in
srednje velika podjetja, ki delujejo manj
kakor tri leta od registracije, se ne obravnavajo kot podjetja v težavah, razen če
izpolnjujejo merila za stečajni postopek po
predpisih, ki urejajo finančno poslovanje
podjetij,
– nima neporavnanih obveznosti do države,
– ni za isti namen, ki vsebuje elemente
državnih pomoči, že sofinanciran iz drugih
javnih virov, oziroma skupna višina prejetih
sredstev iz tega naslova ne presega najvišje
dovoljene višine sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči.
Ostali pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za
kandidiranje
Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje za kandidiranje:
1. skladnost vloge s predmetom in
namenom javnega razpisa ter pripravljenost vloge v skladu z razpisno dokumentacijo;
2. izbor mora biti nacionalnega pomena (pokrivati mora več kot polovico vseh
razvojnih regij),
3. izbor mora zajemati izbor najboljših
ponudnikov v vsaj treh segmentih,
4. v okviru izbora morajo biti izdelani kriteriji za izbor najboljšega turističnega
proizvoda, ki morajo vključevati glasovanje
obiskovalcev in/ali strokovne javnosti.
Strokovna komisija bo prijavitelje, ki bodo
podali formalno nepopolne vloge, pozvala
k dopolnitvi le-teh. Dopolnitev vlog je mogoča v roku 8 delovnih dni od prejema poziva
k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene
v določenem roku, bodo zavržene.

Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev
za kandidiranje in vloge, ki ne bodo skladne
z nameni razpisa, se zavrnejo.
5. Upravičeni stroški
Predmet sofinanciranja so upravičeni
stroški, ki so skladni z Uredbo o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni list št.
132/06, 23/07, 107/08 in 36/09). Sofinanciranje se dodeljuje po pravilu de minimis
(shema št. M001-5715334-2007).
Kot upravičeni bodo upoštevani naslednji stroški:
– stroški oblikovanja in izdelave promocijskega materiala,
– stroški zakupa medijskega in oglaševalskega prostora,
– stroški izvajanja odnosov z javnostmi,
– stroški izvedbe zaključne prireditve
(najem prostora, stroški storitev moderatorjev in drugih nastopajočih, stroški najema
tehnične opreme za izvedbo aktivnosti),
– stroški oblikovanja spletnih strani.
Neupravičeni stroški:
– davek na dodano vrednost,
– stroški dela zaposlenih pri prijavitelju,
– stroški pogostitve.
6. Obdobje upravičenosti stroškov: kot
upravičeni bodo šteli stroški, nastali med
1. 1. 2010 in 15. 11. 2010.
7. Višina sofinanciranja: sofinanciranih
bo do 60% upravičenih stroškov izvedenih
izborov najboljšega turističnega ponudnika
v posameznih segmentih v letu 2010.
8. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago prejemnikom
Okvirna višina nepovratnih sredstev po
tem razpisu znaša: 20.000 EUR. Sredstva
so na razpolago v letu 2010.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1732.
9. Način ocenjevanja in sofinanciranja
projekta
Vloge bo ocenjevala strokovna komisija,
ki jo imenuje predstojnik ministrstva. Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila dva člana
strokovne komisije. V primeru, da se bosta
oceni razlikovali za 15 odstotnih točk ali
manj, se bo končna ocena oblikovala na
osnovi povprečja obeh ocen. Kolikor se bosta oceni razlikovali za več kot 15 odstotnih
točk, bo vlogo ocenil še tretji ocenjevalec po
izboru komisije. Ocena se bo oblikovala na
osnovi povprečja najbližjih dveh ocen.
10. Izplačilo sredstev
Sredstva za sofinanciranje posameznih
projektov bodo prejemnikom nakazana na
osnovi izstavljenih zahtevkov za izplačilo, po
realizaciji projekta in predloženih dokazilih
o upravičenih stroških. Prejemnik bo upra-
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vičen do izstavitve enega zahtevka v letu
2010 (predloženega najkasneje do 15. 11.
2010).
Zahtevku za izplačilo mora prejemnik
predložiti:
– originalne račune za izvedbo aktivnosti, ki se morajo glasiti na prijavitelja,
– originalna dokazila o plačilu aktivnosti,
– poročilo o izvedenih aktivnosti s priloženimi dokazili, ki bo moralo vsebovati vsaj
naslednje točke:
– opis izvedbe projekta,
– podroben opis izvedenih aktivnosti,
– izvedene aktivnosti in primerjava leteh s planiranimi,
– doseženi rezultati (število sodelujočih ponudnikov po segmentih, število glasovalcev, št. obiskovalcev, medijska pokritost
dogodka, najboljši ponudniki po segmentih
itd.),
– dokazila: fotokopije objav v tiskanih
medijih, CD-ji s posnetki objav radijskih postajah ali TV, vzorci publikacij, fotografije iz
predstavitev, drugo ustrezno gradivo.
11. Merila za dodelitev sredstev za sofinanciranje:

Merilo
1.
a)

b)

c)

d)
2.

3.

4.

KVALITETA PROJEKTA
Tradicija izbora
Izbor se bo odvijal že 5. leto ali več (v vsaj dveh segmentih)
Izbor se bo odvijal že 3. leto ali več (v vsaj dveh segmentih)
Izbor se v vsaj dveh segmentih ne bo odvijal več kot 3. leto
Promocijske aktivnosti
Promocijske aktivnosti bodo izvedene v vsaj 10-ih medijih oziroma vsaj 10 medijev bo spremljalo
izbor
Promocijske aktivnosti bodo izvedene v vsaj 7-ih medijih oziroma vsaj 7 medijev bo spremljalo
izbor
Promocijske aktivnosti bodo izvedene v manj kot 7-ih medijih oziroma manj kot 7 medijev bo
spremljalo izbor
Število sodelujočih v posameznem segmentu
V izboru sodeluje vsaj 15 turističnih proizvodov (podjetij) v posameznem segmentu (kolikor je
segmentov več)
V izboru sodeluje vsaj 10 turističnih proizvodov (podjetij) v posameznem segmentu (kolikor je
segmentov več)
V izboru sodeluje manj kot 10 turističnih proizvodov (podjetij) v posameznem segmentu (kolikor je
segmentov več)
Načrtovano skupno število glasovalcev
Vsaj 5.000
Vsaj 3.000
Pod 3.000
URESNIČEVANJE NACIONALNIH CILJEV
Skladnost s cilji politike razvoja kakovosti v RNUST
Skladnost z vsemi cilji, navedenimi v obrazcu št.
Skladnost s šestimi cilji, navedenimi v obrazcu št.
Skladnost z manj kot šestimi cilji, navedenim v obrazcu št.
REALNOST IZVEDBE
Navedeni pričakovani rezultati so realni
Navedeni pričakovani rezultati so dvomljivi oziroma nerealni
POZITIVNI UČINKI NA PREPOZNAVNOST SLOVENSKE TURISTIČNE PONUDBE
Izvedene aktivnosti bodo pozitivno vplivale na prepoznavnost turistične ponudbe v turistični
destinaciji
Izvedene aktivnosti ne bodo pozitivno vplivale na prepoznavnost turistične ponudbe v turistični
destinaciji
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Št. točk

SKLADNOST Z RAZVOJNIMI DOKUMENTI TURISTIČNE DESTINACIJE
Skladnost z Regionalnim razvojnim programom
Skladnost z RRP (razvidno iz predloženega izvlečka RRP-ja)
Ni skladnosti z RRP (razvidno iz predloženega izvlečka RRP-ja)
SKUPAJ

Skupno število možnih točk je 70.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje je 42 točk. Kolikor se
bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da
skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila
točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo
sredstva razdeljena glede na višino doseženih točk, prednost pri dodelitvi bodo imeli
projekti z višjim številom točk. V primeru,
da bo več projektov z enako oceno, se bo
upoštevala višina točk pri merilu kvaliteta
projekta. V primeru, da bodo projekti tudi
pri tem merilu dosegli enako oceno, se bo
upoštevala višina točk pri pod-merilu Število
sodelujočih v posameznem segmentu.
12. Varovanje podatkov in poslovna
skrivnost
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja
razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi
kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost
se ne more nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo za
poslovno skrivnost, v svoji vlogi tako tudi
označiti. Kot poslovna skrivnost se lahko
označi posamezni podatek ali del vloge, ne
more pa se nanašati na celotno vlogo in na
podatke, potrebne za oceno vloge po merilih
javnega razpisa.
Rezultati razpisa so informativnega javnega značaja in bodo objavljeni.
13. Odločanje o potrditvi sofinanciranja:
sklep o izbiri projekta z odobreno višino
sredstev posreduje Ministrstvo za gospodarstvo prijavitelju najkasneje v roku 30 dni
po izbiri. Pritožba na sklep ni mogoča, kolikor se prijavitelj s sklepom ne strinja, lahko
sproži upravni spor.
14. Odpiranje vlog in način prijave
Odpiranje vlog bo 20. 5. 2010. Odpiranje
ni javno.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vse vloge, ki bodo pravočasno priporočeno oddane
po pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, dva dni
pred odpiranjem (do vključno 18. 5. 2010)
oziroma vloge, ki jih bodo vlagatelji osebno
dostavili v vložišče ministrstva dva dni pred
odpiranjem najkasneje do 14. ure.
Vloga mora biti v zaprti ovojnici in označena z naslednjim besedilom: Ne odpiraj –
vloga – sofinanciranje akcij izvedbe izbora
najboljšega turističnega ponudnika v različnih segmentih v letu 2010 – ter s polnim naslovom pošiljatelja. Vlog, ki ne bodo
ustrezno opremljene, komisija ne bo obravnavala. Vrnjene bodo prijavitelju.
Vloge, ki bodo prispele po posameznem
navedenem roku, se prenesejo v naslednje
odpiranje. Prijavitelj bo o tem pisno obveščen s strani ministrstva.
15. Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Ministr-

Št.

stvu za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, vsak delovni dan od 8. do 16. ure,
kontakt Suzana Turk, suzana.turk@gov.si,
01/400-33-20 in na spletni strani ministrstva
(www.mg.gov.si).
Odgovori na vprašanja prijaviteljev bodo
objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za
gospodarstvo in bodo predstavljali del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 495/6584
Ob-3117/10
Na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09,
64/09 in 65/09), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08 in
49/09), Zakona o izvrševanju proračunov
RS za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št.
99/09 in 29/10), Proračuna RS za leto 2010
(Uradni list RS, št. 99/09), in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07,
61/08 in 99/09), Zavod RS za šolstvo objavlja
razpis
za sofinanciranje mednarodne
dejavnosti v vzgoji in izobraževanju
v Republiki Sloveniji
1. Naziv in sedež razpisovalca: Zavod
RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljub
ljana
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih dejavnosti vrtcev, osnovnih, srednjih,
višjih strokovnih in glasbenih šol, dijaških
domov ter šol za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji.
Kot mednarodna dejavnost v tem razpisu
štejejo zlasti:
– mednarodna srečanja, festivali in seminarji, ki jih šole v Sloveniji organizirajo
v sodelovanju s tujimi partnerji ali z mednarodno udeležbo;
– udeležba strokovnih delavcev in predšolskih otrok, učencev, dijakov in vajencev
na podobnih srečanjih, festivalih in seminarjih v tujini;
– šolski projekti izmenjav in partnerstev,
za katere financiranje ali sofinanciranje ni
predvideno s programom Vseživljenjsko
učenje.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje: za
sredstva razpisana po tem razpisu lahko
kandidirajo pravne osebe s področja vzgoje
in izobraževanja – vrtci, osnovne, srednje,
višje strokovne in glasbene šole, dijaški domovi ter šole za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, ki so organizirani
v javni mreži ali so za izvajanje dejavnosti
(so)financirani iz državnega proračuna.
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Šole v sestavi šolskih centrov, ki niso samostojne pravne osebe, se smejo na razpis
prijaviti kot posamični prijavitelj. V prijavi
in v razpisnih dokumentih za imenom šole
obvezno navedejo tudi naziv šolskega centra. Šolski center se kot samostojen subjekt
ne more prijaviti na razpis. V nadaljevanju
pojem »zavod« označuje pravne osebe iz
prvega odstavka te točke in posamične šole
v sestavi šolskih centrov.
Vsak zavod lahko prijavi na javni razpis samo en projekt. V primeru kršitve tega
pogoja bo Zavod RS za šolstvo vse vloge
zavoda izločil iz nadaljnje obravnave.
Pogoj za prijavo k projektu je, da kot partner v projektu sodeluje tuja institucija.
4. Namen, cilji in vsebina razpisa: namen, cilji in vsebina razpisa so sestavni del
razpisne dokumentacije (Priloga A).
5. Merila in postopek za izbor: merila in
postopek za izbor projektov so sestavni del
razpisne dokumentacije (Priloga B).
6. Višina razpoložljivih sredstev
V okviru finančnih sredstev je za leto
2010 na voljo 30.000,00 EUR.
Način izplačila sredstev, nadzor namenskosti uporabe in druga določila so opredeljeni v vzorcu pogodbe, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije (priloga št. 3).
Izbranim prijaviteljem bodo upravičeni
stroški projekta sofinancirani največ do višine 5.000,00 EUR. Izbrani prijavitelj mora
zagotoviti sofinanciranje projekta najmanj
v deležu 20% celotne vrednosti projekta.
Razpisana sredstva bodo dodeljena najbolje ocenjenim projektom, ki so ocenjeni
najmanj s 75 točkami. Strokovna komisija
lahko odloči, da ne dodeli vseh razpisanih
sredstev.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v času od dokončnosti sklepov o izbiri do 31. 12. 2010.
8. Vloga za javni razpis
Popolna vloga za javni razpis mora vsebovati:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec –
priloga št. 1,
– pravilno izpolnjeno potrdilo o sodelovanju tuje institucije – priloga št. 2,
– pravilno in ustrezno izpolnjeno(a)
potrdilo(a) o sofinanciranju s strani sponzorjev – priloga št. 6
– vzorec pogodbe (priloga št. 3), ki mora
biti opremljen z žigom prijavitelja in podpisan s strani odgovorne osebe zavoda in
koordinatorja projekta. S podpisom se prijavitelj strinja s pravicami in obveznostmi,
določene v pogodbi.
9. Rok za predložitev vlog in način pošiljanja:
Vloge morajo prispeti v vložišče Zavoda RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana,
ne glede na način dostave, najkasneje do
25. 5. 2010 do 12. ure.
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Predloge posameznih projektov predlagatelji dostavijo v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na naslov: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana, s pripisom:
»Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje mednarodne dejavnosti«.
Nepravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in vloge, ki niso prejete v roku, bo Komisija za izvedbo javnega
razpisa zavrnila v postopku odpiranja vlog in
jih vrnila predlagatelju.
10. Datum odpiranja vlog: postopek javnega razpisa in odpiranje vlog, prispelih na
razpis, vodi Komisija za izvedbo javnega
razpisa. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem
redu, v katerem so bile prejete. Odpiranje
vlog za dodelitev sredstev bo dne 26. 5.
2010 ob 9. uri. Odpiranje ni javno, saj se
pričakuje veliko število vlog.
11. Rok za obveščanje potencialnih prejemnikov o izidu razpisa: prijavitelji projektov
bodo obveščeni o izbiri v roku 45 dni od
dneva odpiranja vlog.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– priloga A: namen, cilji in vsebina razpisa,
– priloga B: postopek in merila za izbor
projektov,
– priloga št. 1: prijavni obrazec za projekt,
– priloga št. 2: potrdilo o sodelovanju
tuje institucije,
– priloga št. 3: vzorec pogodbe za projekt,
– priloga št. 4: potrdilo o sodelovanju
z lokalnim okoljem,
– priloga št. 5: potrdilo o sodelovanju
predstavništva tuje države v Sloveniji,
– priloga št. 6: potrdilo o sofinanciranju
s strani sponzorjev.
13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpis in razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani dobijo v vložišču Zavoda RS
za šolstvo (pritličje), Poljanska 28, Ljub
ljana pri Katarini Porenta, vsak delovnik od
9. do 11. ure. Razpis in razpisna dokumentacija bosta od 7. 5. 2010 na voljo tudi na
spletni strani ZRSŠ, http://www.zrss.si/razpis2010
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Zavodu RS za
šolstvo pri Mirku Zormanu, tel. 01/30-05-166
(mirko.zorman@zrss.si) in Almi Ahmetovič,
tel. 01/30-05-134 (alma.ahmetovic@zrss.si).
Za dodatne informacije lahko zainteresirani
zaprosijo po elektronski pošti od dne 7. 5.
2010.
Zavod RS za šolstvo
Št. 11/10
Ob-3135/10
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme, Pravilnika o delovanju Garancijske sheme, priglasitve Garancijske sheme po pravilu de minimis (št. priglasitve:
M001-5868696-2007) Regionalni razvojni
center Koper – Garancijska shema (v nadaljevanju RRC GS), v sodelovanju z občinami Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola,
MO Koper, Piran, Sežana, Območno obrtno
zbornico Izola, Območno obrtno zbornico
Koper, Območno obrtno zbornico Piran in
bankami Banko Koper d.d., Abanko VIPA
d.d. Ljubljana-PE Koper, SKB Banko d.d.
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Ljubljana-PE Koper ter v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom, objavlja
razpis
za dolgoročna posojila ter garancije
namenjene pospeševanju razvoja
podjetništva v Obalno-kraški regiji in
Občini Ilirska Bistrica
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih posojil v skupni višini
1.231.000,00 EUR, za katere bo RRC GS
dodeljeval garancije v višini od 50% do 80%
skupne vrednosti posojil, kar znaša največ
984.800,00 EUR.
Garancije so, za leto 2010, delno zavarovane s pogarancijo Slovenskega podjetniškega sklada ob podpori Ministrstva za
gospodarstvo.
Razpisana sredstva po občinah so:
EUR
Mestna občina
Koper

593.000,00

Občina Izola

152.000,00

Občina Piran

345.000,00

Občina Sežana

117.000,00

OOZ Sežana*
Občina
Hrpelje-Kozina
Občina Ilirska
Bistrica
SKUPAJ

10.000,00
0
14.000,00
1.231.000,00

* Sredstva lahko koristijo tudi člani Obrtne
zbornice Sežana iz Komna in Divače.

2. Pogoji dodeljevanja
2.1. Dolgoročna posojila
– prosilec lahko vloži vlogo za posojilo
v višini od najmanj 5.000,00 EUR do največ
85.000,00 EUR;
– nominalna fiksna obrestna mera na
letni ravni za posojila znaša 3%;
– za posojila svojim članom Občina
Ilirska Bistrica regresira posojilojemalcem
2,5 odstotne točke do višine 55% vrednosti
investicije;
– doba vračanja posojila znaša od najmanj 3 leta do največ 5 let;
– moratorij na vračanje posojila znaša do
največ 6 mesecev;
– prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih
sredstev;
– prosilec zavaruje prejeto posojilo pri
banki z garancijo RRC GS v višini od 50%
do 80%, preostanek pa v skladu s pogoji
banke;
– garancije RRC GS, so za leto 2010,
pozavarovane 50% s strani Javnega sklada
RS za podjetništvo Maribor;
– bančni stroški vodenja kredita lahko
znašajo do 0,8% od zneska posojila- najmanj 41,73 EUR pri Banki Koper d.d. in
Abanki Vipa d.d. Ljubljana-PE Koper ter
0,8% od zneska posojila-minimalno 146,00
EUR pri SKB Banki d.d. Ljubljana-PE Koper.
2.2. Garancija Garancijske sheme
– vloga za posojilo je hkrati vloga za
garancijo;

– garancija znaša od 50% do 80% posojila, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.;
– prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRC GS z eno menico podjetja in z eno menico podjetnika, za posamezne primere pa
s poroki na podlagi notarskega sporazuma
(odvisno od bonitete kreditojemalca);
– prosilec mora plačati za izdano garancijo 1% od odobrenega posojila;
– investicija prosilca uživa ugodnosti
jamstva, ki je bilo izdano v okviru Okvirnega
programa za konkurenčnost in inovativnost
Evropske skupnosti;
– garancije se izdajajo do 31. 3. 2011.
Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo stare kredite.
3. Upravičeni stroški investicije
– Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški
gradnje in nakupa objekta.
– Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa
patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja.
– Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
– člani Garancijske sheme pri Regionalnem razvojnem centru (izpolnjena vloga
za včlanitev ter plačilo enkratne pristopnine
v znesku 110,00 EUR);
– gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki spadajo glede na velikost
podjetja med mikro, mala in srednje velika
podjetja;
– tisti, ki imajo sedež podjetja in lokacijo
naložbe na območju občine, ki je sofinancirala ustanovitev Garancijske sheme (Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Koper,
Piran, Sežana).
Na razpis se ne morejo prijavit podjetja, ki:
– opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in
Uradni list RS, št. 17/08):
– področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– oddelek 05 – Pridobivanje premoga,
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma podjetja v težavah skladno
z opredelitvijo 2. člena Zakona o pomoči za
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2 – uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št.
44/07).
V skladu s Pravilnikom delovanja Garancijske sheme, članstvo ne predstavlja avtomatično obveznosti RRC GS pri odobritvi
posojila in garancije.
5. Prednostni kriteriji za dodelitev posojila in garancije
Pri obravnavanju vlog bosta upoštevani
predvsem:
– načelo ohranjanja realne vrednosti dodeljenih sredstev;
– načelo donosnosti projekta.
Prednost pri dodelitvi posojila in garancij
bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja bo višja;
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani (uvajanje novih
tehnologij, inovacije, nastop na tujih trgih,
odpiranje novih delovnih mest);
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– ekološko naravnani.
6. Vsebina vloge
Vsebina vloge za dodelitev sredstev je
razvidna iz Obrazca: Vloga za posojilo in
garancijo, ki ga lahko člani sheme dobijo na
naslednjih mestih:
– na spletnih straneh: www.rrc-kp.si pod
rubriko Garancijska shema;
– Regionalni razvojni center Koper, Župančičeva 18, Koper, tel. 05/663-75-82 (Irena Cergol);
– Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Partizanska 4, Sežana, tel.
05/734-43-62 (Vlasta Sluban) ali na www.
ora.si;
– Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14,
Ilirska Bistrica, tel. 05/714-13-61 (Nevenka
Tomšič);
Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se lahko oddajo na zgoraj navedenih mestih.
Obravnavale se bodo le vloge oddane na
izvirnih obrazcih.
7. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od dneva objave
razpisa do dneva porabe sredstev. RRC GS
bo javno objavil zaprtje razpisa.
8. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije;
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 4. točke tega razpisa).
9. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bo obravnaval
kreditni odbor RRC GS in izbrane banke
enkrat mesečno.
RRC GS bo prosilca pisno seznanil z odločitvijo pristojnih organov v najkasneje 30
dneh po sprejemu odločitve.
10. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci
na mestih, naštetih v 6. točki tega razpisa.
Regionalni razvojni center Koper
Garancijska shema
Ob-3025/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 – UPB1, 56/08, 4/10), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št.
16/08), v skladu z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2010 (Uradni list RS, št.
15/10) in Pravilnikom o postopkih in merilih
za vrednotenje javnih kulturnih programov
in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz
proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS,
št. 22/06, 37/09), Občina Trebnje objavlja
javni razpis
za izbor javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2010
sofinancirala Občina Trebnje
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel.
07/348-11-00, faks 07/348-11-31.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
I. javni kulturni programi (JKP) in
II. javni kulturni projekti:
A – investicije in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so označeni kot javna infrastruktura na področju kulture ter objektov,
ki se pretežno uporabljajo za kulturne namene,
B – varstvo kulturne dediščine,
C – javne kulturne prireditve,
D – založništvo,
E – nakup opreme in osnovnih sredstev,

F – izobraževanje,
G – materialni stroški zvez ter izvajalcev
kulturnih dejavnosti, ki delujejo v interesu
večine kulturnih društev.
3. Na javni razpis lahko oddajo vloge:
– za področja: javni kulturni programi
(JKP), C, D, E in F se lahko prijavijo društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi,
gospodarske družbe in druge organizacije,
registrirane oziroma ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti (izjemoma izvajalci
lahko tudi niso registrirani za opravljanje
kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni
projekti v javnem interesu Občine Trebnje);
posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za kulturo;
javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju
kulture, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz
ustanovitvenega akta javnega zavoda,
– za področje A: društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske
družbe in druge organizacije, registrirane
oziroma ustanovljene za izvajanje kulturne
dejavnosti (izjemoma izvajalci lahko tudi
niso registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni projekti v javnem interesu Občine Trebnje), ki so lastniki
ali upravljalci javne infrastrukture na področju kulture in objektov, ki se pretežno uporabljajo za kulturne dejavnosti,
– za področje B: lastniki ali upravljalci
nepremične kulturne dediščine, ki se nahaja na območju Občine Trebnje in ima status
kulturnega spomenika,
– za področje G: zveze kulturnih društev
in izvajalci kulturnih dejavnosti, ki delujejo
v interesu večine kulturnih društev.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
– da izkažejo na predpisanih obrazcih
zaprto finančno konstrukcijo za prijavljen
javni kulturni program ali kulturni projekt,
– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Trebnje (izjemoma se lahko sofinancira tudi kulturne projekte izvajalca, ki nima sedeža v Občini Trebnje, če so
kulturni projekti v javnem interesu Občine
Trebnje),
– delujejo na področju kulture najmanj
eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za izvedbo javnega kulturnega programa ali
kulturnega projekta,
– da so v preteklih letih redno izpolnjevali
pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Trebnje,
– za posameznike, ki so vpisani v razvid
samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za
kulturo Republike Slovenije, je pogoj, da
imajo stalno prebivališče v Občini Trebnje,
– da izkažejo nepridobitni značaj javnega
kulturnega programa ali kulturnega projekta,
s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz
javnih sredstev.
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje javnih kulturnih programov bodo upoštevana naslednja merila in
kriteriji: vrednotenje kulturnih izvajalcev glede na posamezno vrsto kulturne dejavnosti,
glede na kakovost izvedbe programa, glede
na število sekcij, število aktivnih članov in
glede na število nastopov na javnih prireditvah.
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Za ocenjevanje investicijskih projektov
bodo uporabljena sledeča merila: izkoriščenost objekta za izvajanje kulturnih dejavnosti, pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju na področju kulture v Občini
Trebnje, razlogi za investicijo, zagotovljena
lastna finančna sredstva, pridobljena sredstva iz državnih in evropskih virov.
Za ocenjevanje projektov s področja varstva kulturne dediščine bodo upoštevana
sledeča merila: ovrednotenje kulturnega
spomenika, stopnja ogroženosti spomenika zaradi človeških ali drugih zunanjih vplivov, izdelana izvedbena dokumentacija,
pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju in za popularizacijo spomenika, zagotovljena lastna finančna sredstva, projekt
je sofinanciran iz državnih in evropskih virov.
Sofinancirajo se izredni stroški, ki presegajo gospodarsko korist in običajne stroške
vzdrževanja: stroški konservatorsko-restavratorskih posegov na kulturnih spomenikih, stroški gradbeno-obrtniških posegov,
kakor jih zahtevajo kulturnovarstveni pogoji
(stroški sanacije temeljev, stroški sanacije
sten – zidov, stroški sanacije stropov, stroški
sanacije stopnišč, stroški sanacije strešnih
konstrukcij in streh – kritin, stroški sanacije stavbnega pohištva-okna, vrata, stroški
sanacije stavbno-kleparskih del, stroški sanacije tlakov).
Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev
bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: raven prireditve, število nastopajočih,
delež zagotovljenih lastnih sredstev, število
obiskovalcev, tradicionalnost, pomen prireditve za širši kulturni prostor, vzpostavitev
vzvodov za partnerstvo.
Na področju založništva bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: vsebinska
tematika, število izvodov, obseg edicije, delež zagotovljenih lastnih sredstev, izvirnost
avtorskega dela, umetniška in kakovostna
vrednost.
Projekti s področja nakup opreme in
osnovnih sredstev bodo ocenjevani po sledečih elementih: delež zagotovljenih lastnih
sredstev, kvalitetni nivo izvedbe programov,
število uporabnikov, vrsta kulturne dejavnosti in namen opreme, število članov oziroma
sekcij izvajalca.
Pri izobraževanju se bodo sofinancirali
stroški kotizacije za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in članov kulturnih društev.
Pri materialnih stroških zvez ter izvajalcev kulturnih dejavnosti, ki delujejo v interesu večine kulturnih društev, se bodo sofinancirali materialni stroški, nastali v zvezi
z administrativnimi, finančnimi in računovodskimi deli, stroški strokovne literature in promocijskega materiala.
Podrobnejše ocenjevanje po navedenih
merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom
o postopkih in merilih za vrednotenje javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov, ki
se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06, 37/09).
6. Skupna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Trebnje za leto
2010 za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa znaša 145.379 EUR,
oziroma po posameznih vsebinah javnega
razpisa:
– javni kulturni programi (JKP), okvirno
40.000 EUR,
– investicije in investicijsko vzdrževanje
objektov, ki so označeni kot javna infrastruktura na področju kulture ter objektov, ki se
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pretežno uporabljajo za kulturne namene
(A), okvirno 3.100 EUR,
– varstvo kulturne dediščine (B), okvirno
32.000 EUR,
– javne kulturne prireditve (C), okvirno
48.154 EUR,
– založništvo (D), okvirno 5.610 EUR,
– nakup opreme in osnovnih sredstev
(E), okvirno 12.515 EUR,
– izobraževanje (F), okvirno 2.000
EUR,
– materialni stroški zvez ter izvajalcev
kulturnih dejavnosti, ki delujejo v interesu
večine kulturnih društev (G), okvirno 2.000
EUR.
7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2010,
v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
8. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo takoj po
objavi tega razpisa. Prevzamete jo lahko
osebno – v sprejemni pisarni Občine Trebnje ali na internetni strani Občine Trebnje:
http://www.trebnje.si.
9. Rok in način predložitve vlog: vloge
na javni razpis morajo biti predložene najkasneje v roku 30 dni po objavi tega javnega
razpisa v Uradnem listu RS oziroma najkasneje zadnji dan tega roka oddane na pošti
kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se
bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina Trebnje,
Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloge, izpolnjene
na razpisnih obrazcih morajo biti z vsemi
zahtevanimi prilogami dostavljene v zaprti
kuverti, s pripisom »Vloga na JR Kultura
2010, področje: ________________« (navedba osnovnega razpisnega področja, kot
npr.: varstvo kulturne dediščine). Na hrbtni
strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po
roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene
prijavitelju. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.
10. Postopek dodelitve in rok, v katerem
bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:
prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne
bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo
s sklepom zavržene. S strani strokovne
komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega
razpisa. Strokovna komisija bo v roku 45
dni po zaključku javnega razpisa izdala
prijaviteljem obvestila o predvideni višini
sofinanciranja oziroma o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih programov in kulturnih
projektov. V 8 dneh od prejema obvestila
se bodo lahko prijavitelji izjavili o predlogu
strokovne komisije. Na podlagi predloga
strokovne komisije bo župan izdal izvajalcem odločbo o izboru oziroma o zavrnitvi
posameznih javnih kulturnih programov in
projektov. Na izdano odločbo ne bo pritožbe, možen bo upravni spor. Z izbranimi
izvajalci javnih kulturnih programov in projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih
bodo opredeljene medsebojne pravice in
obveznosti glede izvedbe programov in
projektov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo
porabo proračunskih sredstev.
11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Irena Žužek, tel. 07/348-11-26, faks
07/348-11-31, e-pošta: irena.zuzek@trebnje.si.
Občina Trebnje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-3026/10
Občina Trebnje objavlja na podlagi 99.
člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07, 23/07 – popr., 41/07 –
popr.), Odloka o proračunu Občine Trebnje
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 15/10), in 5.
člena Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini
Trebnje (Uradni list RS, št. 58/07, 16/08,
33/10)
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja
socialnega varstva v Občini Trebnje
za leto 2010
I. Naročnik javnega razpisa: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel.
07/348-11-00, faks 07/348-11-31.
II. Predmet javnega razpisa
Javna sredstva se zagotovijo za sofinanciranje naslednjih programskih sklopov:
1. Programi socialnega varstva drugih
ranljivih skupin:
a) Programi na področju humanitarne
dejavnosti, in sicer:
– programi, ki omogočajo vključitev
v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami
v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči
invalidom;
– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim
posameznikom in družinam;
– programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti;
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje osebam s posebnimi potrebami ter
drugi programi pomoči osebam s posebnimi
potrebami ter njihovim družinam;
– programi za kronične bolnike, ki s svojo
dejavnostjo skrbijo za enakopravno vključevanje kroničnih bolnikov v življenje z zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje kakovosti
življenja s kronično boleznijo ter za preprečevanje napredovanja kronične bolezni v invalidnost.
b) Programi za delo z zasvojenimi, in
sicer:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko
delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija);
– preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov
tveganja ter preprečevanju zasvojenosti.
c) Preventivni programi, in sicer:
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje
socialne izključenosti starostnikov;
– preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov;
– preventivni programi za preprečevanje
nasilja v družinah;
– programi za usposabljanje in razvoj
mreže prostovoljcev;
– preventivni programi za družine;
– drugi programi, ki so utemeljeni na
podlagi analiz in izraženih socialnih težavah;
– projekt ˝Trebnje zdrava občina – občina dobrih medčloveških odnosov˝.
2. Programi društev upokojencev s sedežem v Občini Trebnje:
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,

ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje
socialne izključenosti starostnikov;
– program obdaritve starejših ob novem
letu in jubilantov;
– drugi programi, ki so utemeljeni na
podlagi analiz in izraženih socialnih težavah.
III. Na razpis se lahko prijavijo:
a) javni socialno varstveni zavodi;
b) dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave občanov Občine Trebnje, ustanovijo
posamezniki v skladu z zakonom, ali verske
skupnosti;
c) humanitarne organizacije, zavodi,
ustanove in druge fizične ali pravne osebe
ter verske skupnosti, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega
varstva;
d) organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih
v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali
socialne potrebe svojih občanov;
e) invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo
invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne
programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj
invalidov – občanov Občine Trebnje,
f) druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale ali občinske programe za izboljšanje kvalitete življenja za
občane Občine Trebnje, ob pogoju, da so
registrirani za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva, kar dokazujejo
s šifro podrazreda 85.3 po Uredbi o uvedbi
in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02). V primeru,
da nimajo šifre podrazreda 85.3 pa priložijo
statut oziroma ustanovitveni akt iz katerega
je razvidno, da so registrirani za opravljanje
glavne dejavnosti na področju socialnega
varstva,
ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini in delujejo na
območju Občine Trebnje za občane Občine Trebnje, razen invalidskih in dobrodelnih organizacij, ki so zasnovane tako, da
združujejo člane na področju regije (v tem
primeru se upošteva število članov iz Občine Trebnje);
b) so registrirani in delujejo na področju
socialno varstvenih dejavnosti. Kolikor prijavitelji ne delujejo najmanj eno leto na področju socialno varstvenih dejavnosti, o njihovi
vključitvi na javni razpis, na podlagi strokovne presoje programa, odloča pristojna
komisija za področje socialnega varstva,
imenovana s strani župana;
c) imajo urejeno evidenco članstva;
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih programov;
e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem
področju;
f) v svojih aktih imajo jasno opredeljeno
delovanje na področju, na katerega se prijavljajo v okviru socialno varstvenega razpisa;
g) prijavljajo program socialnega varstva
ali projekt, ki je predmet javnega razpisa
in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz
katere so razvidni prihodki in odhodki za
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izvedbo programa, delež lastnih sredstev,
delež uporabnikov in sredstva, pridobljena
iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, voluntersko delo ...).
Na programski sklop Programi društev
upokojencev s sedežem v Občini Trebnje
se lahko prijavijo le:
– društva upokojencev, ki imajo sedež
v Občini Trebnje.
Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu prijavijo največ pet različnih
programov naenkrat, ki pa jih lahko strokovna služba združi, če meni, da je to smotrno.
Odstopanja v številu programov so možna
le za tiste programe, ki so v posebnem interesu Občine Trebnje.
IV. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago v letu 2010
Skupna višina sredstev je 80.500,00 €,
in sicer:
– za programe socialnega varstva drugih ranljivih skupin (Programi na področju humanitarne dejavnosti, Programi za
delo z zasvojenimi, Preventivni programi):
74.000,00 €,
– za programe društev upokojencev
s sedežem v Občini Trebnje: 6.500,00 €.
Posamezni programi lahko s strani Občine Trebnje prejmejo sredstva v višini največ
50% vseh predvidenih odhodkov programa,
razen programov društev upokojencev, kjer
lahko sofinanciranje znaša do 100%.
Sredstva, ki se razdelijo, so namenjena
za sofinanciranje:
– stroškov izvedbe programov in projektov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot
razvojne in dopolnilne programe ter programe rehabilitacij, ki so pomembni za lokalno
skupnost. Pri tem se upoštevajo stroški dela
in materialni stroški, ki so nujni za izvajanje
programa oziroma projekta in sicer: stroški
dela, stroški dodatnega usposabljanja, stroški supervizije za strokovne delavce, stroški
nagrade ter materialni stroški v zvezi z delom prostovoljcev, stroški uporabe objekta
za izvedbo programa, stroški administracije
v zvezi z izvedbo prijavljenega programa.
V primeru dvoma, ali gre za upravičene stroške, odloča pristojna komisija za področje
socialnega varstva, imenovana s strani župana;
– tistih programov in projektov, za katere
se finančna sredstva ne morejo pridobiti iz
drugih naslovov.
Strokovna služba bo pri pripravi predloga
sofinanciranja izbranih izvajalcev oziroma
programov, upoštevala upravičenost posameznega stroška za izvajanje ter primerjavo višine stroškov na uporabnika med posameznimi istovrstnimi programi oziroma
projekti.
Strokovna služba pri pripravi predloga
sofinanciranja izbranih izvajalcev oziroma
programov, ne bo upoštevala tistih odhodkov, ki jih Občina Trebnje v skladu s svojo
usmeritvijo ne more sofinancirati. Odhodki
bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in
glede na njihov pomen za izvajanje.
Sredstva se razdelijo glede na:
– doseženo število točk,
– višino razpoložljivih sredstev,
– realno prikazano finančno konstrukcijo.
Pri financiranju upokojenskih društev
s sedežem v Občini Trebnje, se sredstva
razdelijo še glede na:
– število jubilantov in obdarovancev
v letu 2010,
– število članov posameznega društva,

imenovani s strani župana. Pristojna komisija najkasneje v 45 dneh po roku, določenim
za odpiranje vlog, prispelih na javni razpis,
odloči o razdelitvi razpoložljivih finančnih
sredstvih, ki so za sofinanciranje programov
in investicij socialnega varstva zagotovljeni v proračunu Občine Trebnje. Izvajalcem
letnega programa socialnega varstva izda
direktor občinske uprave sklepe o izbranih
programih, ki se bodo sofinancirali in o višini
sofinanciranja, ter o neizbranih programih.
Zoper izdane sklepe je dopustna pritožba
županu občine v roku 15 dni. O vloženi pritožbi župan ravna po Zakonu o splošnem
upravnem postopku. Župan z vsemi izbranimi izvajalci vsebin programov in investicij
socialnega varstva sklene pogodbe za tekoče koledarsko leto. Če izbrani izvajalec
ne podpiše pogodbe v 15 dneh od prejema
pogodbe v podpis, se šteje, da je odstopil od
svoje zahteve za sofinanciranje.
X. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo od dneva objave na Oddelku za
družbene dejavnosti Občine Trebnje, pri Valeriji Jarm (e-mail: valerija.jarm@trebnje.si,
tel. 07/34-81-133).
Občina Trebnje

– število udeležencev posameznega programa.
Način financiranja je podrobneje opredeljen v Pravilniku o postopku za izbiro in
merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 58/07, 16/08,
33/10).
V. Rok izvedbe
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010, v skladu s predpisi, ki urejajo
porabo proračunskih sredstev.
VI. Merila za izbor programov/projektov
Za ocenjevanje posameznih programov
in projektov bodo uporabljena naslednja
merila:
1. Splošna merila, ki so za vse prijavitelje enaka:
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu,
– finančna konstrukcija programa,
– posebni interes Občine Trebnje.
2. Dodatna merila, ki so opredeljena po
posameznih programskih sklopih.
3. Merila za sofinanciranje programov
društev, ki nimajo sedeža v Občini Trebnje.
Merila so podrobneje opredeljena v Pravilniku o postopku za izbiro in merilih za
sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje
(Uradni list RS, št. 58/07, 16/08, 33/10).
VII. Razpisna dokumentacija
Prijavitelji morajo vlogo na razpis posredovati v zapečatenem ovitku, z navedbo
javnega razpisa, na katerega se nanaša, po
pošti kot priporočeno pošiljko ali oddati na
vložišču Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje na obrazcih, ki so sestavni del razpisane dokumentacije. Razpisno dokumentacijo
lahko prevzamete osebno – sprejemni pisarni Občine Trebnje, ali na internetni strani
Občine Trebnje: http://www.trebnje.si/.
Obrazec SPL se nanaša na prijavitelja
programov in se izpolni za vsakega prijavitelja enkrat, obrazec A pa se nanaša na
posamezen program, zato se izpolni v celoti
za vsak program posebej.
VIII. Rok do katerega morajo biti predložene vloge
Vloga mora biti dostavljena v roku 30 dni
po objavi javnega razpisa v Uradnem listu
RS na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg
5, Trebnje, s pripisom: Ne odpiraj – Javni
razpis – socialno varstvo.
Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in
se zapečatena vrne prijavitelju. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene
in oddane na predpisanih obrazcih.
Prijavitelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi vloge. Vloge, ki ne bodo
dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu,
se s sklepom zavržejo.
IX. Izid razpisa
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna
služba. Odpirajo se samo v roku predložene
in pravilno označene vloge po vrstnem redu,
v katerem so bile predložene. O odpiranju
vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi ugotovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi vlog.
Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo
naveden v pozivu za dopolnitev, se s sklepom zavržejo.
Na podlagi ocene vlog strokovna služba
pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev in ga predloži v obravnavo pristojni komisiji za področje socialnega varstva,
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Ob-3027/10
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Trebnje za leto 2010 (Uradni list RS, št.
15/10) in Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06),
Občina Trebnje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih programov
in projektov ter stroškov delovanja
izvajalcev mladinskih programov in
projektov v Občini Trebnje za leto 2010
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel.
07/348-11-00, faks 07/348-11-31.
2. Predmet razpisa
Predmet sofinanciranja so sledeče vsebine:
– mladinski programi (dejavnost) – kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih
aktivnosti skozi celo leto – vsaj enkrat tedensko, devet mesecev v letu, ob zaključku
obvezna predstavitev dejavnosti širši javnosti (prireditev, razstava, delavnica, življenje
z naravo, ipd.),
– mladinski projekti (posamična aktivnost
izvajalca) – posamični zaključen enkratni
dogodek (predavanje, okrogla miza, ipd.),
– stroški delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov – neprogramski
stalni stroški za izvedbo njihove dejavnosti
(stroški najemnine, telekomunikacij, komunalnih storitev, energije, vode, pisarniškega
materiala, stroški dela).
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis lahko oddajo vloge prijavitelji,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo oziroma so njihovi
programi in projekti po presoji strokovne komisije v javnem interesu Občine Trebnje,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– programi in projekti se izvajajo za mladino v Občini Trebnje (mladi od 15 do 29
let),
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– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz
katere so razvidni prihodki in odhodki, delež
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež
sredstev uporabnikov in delež sredstev iz
drugih virov,
– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto ter redno izpolnjujejo
pogodbene obveznosti.
Pravico do sofinanciranja mladinskih programov in projektov imajo neprofitne organizacije, zavodi, društva, zveze, zasebniki in
druge organizacije, ki so nosilci programov
in projektov, namenjenih mladim med 15. in
29. letom starosti. Pravico do sofinanciranja
stroškov delovanja mladinskih programov in
projektov pa imajo tisti izvajalci, ki izvajajo
izključno programe in projekte za mlade,
njihovo delovanje pa je širšega javnega pomena v občini.
4. Vrednost razpisanih sredstev
Za sofinanciranje mladinske dejavnosti
je v proračunu Občine Trebnje za leto 2010
zagotovljenih 8.500,00 EUR, od tega za:
– mladinske programe in projekte, sredstva do 6.500,00 EUR,
– za sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov,
do 2.000,00 EUR.
5. Merila in kriteriji za vrednotenje
Za vrednotenje vlog za sofinanciranje
mladinskih programov in projektov bodo
upoštevana naslednja merila in kriteriji: preglednost, število vključenih članov v mladinskih programih in projektih, delež lastnih
sredstev za izvedbo mladinskih programov
in projektov, ciljna populacija, dostopnost,
ekonomičnost, primerljivost.
Podrobnejše ocenjevanje vlog po navedenih merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov
delovanja izvajalcev mladinskih programov
in projektov iz proračuna Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 20/06).
6. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2010,
v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
7. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacije je na voljo takoj po objavi tega razpisa. Prevzamete jo lahko osebno v sprejemni pisarni Občine Trebnje ali na
internetni strani Občine Trebnje: http://www.
trebnje.si, do roka za oddajo vlog.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način predložitve vlog: vloge
na javni razpis morajo biti predložene najkasneje v roku 30 dni po objavi tega javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma
najkasneje zadnji dan tega roka oddane na
pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do
roka prispele na sedež naročnika: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloge,
izpolnjene na razpisnih obrazcih in z vsemi zahtevanimi prilogami, dostavite v zaprti
kuverti, s pripisom »Prijava na javni razpis
– mladinski programi 2010«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov
prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku,
se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.
9. Postopek dodelitve in rok, v katerem
bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne
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bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo
s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih
vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa.
Občinska uprava Občine Trebnje bo v 45
dneh po zaključku javnega razpisa izdala
odločbe o izboru, višini in namenu odobrenih sredstev izvajalcem mladinskih programov in projektov. V 8 dneh od prejema
odločbe bodo prijavitelji lahko vložili pritožbo pri županu Občine Trebnje. Po pravnomočnosti odločb bodo z izbranimi izvajalci
programov in projektov sklenjene pogodbe,
v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov
in projektov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo
porabo proračunskih sredstev.
10. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Irena Žužek, tel. 07/348-11-26, faks
07/348-11-31, e-pošta: irena.zuzek@trebnje.si.
Občina Trebnje
Ob-3028/10
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega
programa športa v RS (Uradni list RS, št.
24/00), Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2010 (Uradni list RS, št. 15/10)
in Pravilnika o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Trebnje
(Uradni list RS, št. 33/10), Občina Trebnje
objavlja
javni razpis
za izbor in sofinanciranje izvajalcev
letnega programa športa v letu 2010
I. Naročnik javnega razpisa: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
II. Predmet javnega razpisa: izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa v Občini Trebnje za leto 2010, v skupni vrednosti 171.809,00 EUR, od tega:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, v višini 74.573,00 EUR, in sicer za
izvedbo interesnih programov 29.829,00
EUR in za izvedbo programov, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport 44.744,00
EUR
1.1 Športna vzgoja predšolskih otrok
– 1.1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:
– Zlati sonček (sofinancira se gradivo
za izvajanje programa);
– Naučimo se plavati (sofinancira se
strokovni kader in uporaba bazena, izven
redne dejavnosti vrtca);
– Ciciban planinec (sofinancira se strokovni kader in gradivo, izven redne dejavnosti vrtca);
– Drugi programi redne vadbe, izven
redne dejavnosti vrtca (sofinancira se strokovni kader in uporaba objekta).
1.2 Športna vzgoja šoloobveznih otrok
– 1.2.1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:
– Zlati sonček (sofinancira se gradivo
za izvajanje programa; za 10-urni plavalni
tečaj v 1. razredu 9-letke, ki se izvaja izven
redne dejavnosti šole, se dodatno sofinancira strokovni kader in uporaba bazena);
– Krpan (sofinancira se gradivo za izvajanje programa);
– Drugi 80-urni programi, izven redne
dejavnosti šole (sofinancira se strokovni kader in stroški uporabe objekta, če to ni šolski
objekt);

– Šolska športna tekmovanja (sofinancira se občinska, regijska in državna tekmovanja);
– Programi v počitnicah (za tečaje in
krajše šole se sofinancira strokovni kader in
uporaba objekta, če to ni šolski objekt).
– 1.2.2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport (sofinancira
se objekt, strokovni kader in materialne stroške programa).
– 1.2.3 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami (za 80-urne programe izven
redne dejavnosti se sofinancira strokovni
kader in uporaba objekta).
1.3 Športna vzgoja mladine
– 1.3.1 Interesna športna vzgoja mladine
(za 80-urne programe se sofinancira strokovni kader in uporaba objekta).
– 1.3.2 Športna vzgoja mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (sofinancira se strokovni kader in uporaba objekta).
– 1.3.3 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami (za 80-urne programe
se sofinancira strokovni kader in uporaba
objekta).
1.4 Športna dejavnost študentov
– 1.4.1 Interesna športna dejavnost študentov (za 80-urne programe se sofinancira
strokovni kader in uporaba objekta).
2. A/ Kakovostni šport, v višini 10.000,00
EUR:
– kakovostni šport (sofinancira se najemnina objekta za 320 ur programa)
B/ Vrhunski šport, v višini 45.000,00
EUR:
– vrhunski šport (sofinancira se največ
1200 ur programa)
3. Športna rekreacija, v višini 10.000,00
EUR:
– za 80-urne programe se sofinancira
uporaba objekta,
– za socialno in zdravstveno ogrožene
ter za občane, starejše od 65 let se dodatno
sofinancira strokovni kader.
4. Šport invalidov, višini 1.500,00 EUR:
– sofinancira se 80-urne programe.
5. Razvojne in strokovne naloge v športu
v višini 30.736,00 EUR, in sicer za:
– 5.1 Izobraževanje, usposabljanje in
spopolnjevanje strokovnih kadrov, v višini
2.200,00 EUR (sofinancirajo se stroški plačanih kotizacij),
– 5.2 Športne prireditve, v višini 1.700,00
EUR (sofinancirajo se neposredni materialni
stroški organizacije prireditve),
– 5.3 Športni objekti, v višini 20.000,00
EUR (sofinancira se vzdrževanje javnih
športnih objektov in športnih naprav ter
vzdrževanje oziroma nakup športne opreme
objektov, adaptacije in tehnološke posodobitve športnih objektov in športnih naprav,
načrtovanje in gradnja novih javnih športnih
objektov in športnih naprav, ob upoštevanju
meril in pogojev v skladu s pravilnikom),
– 5.4 Delovanje občinske športne zveze
in športnih društev, v višini 6.836,00 EUR
(sofinancirajo se materialni stroški za delovanje zveze, ob pogoju, da opravlja strokovne in razvojne naloge vsaj za 10 športnih
društev, ki so njeni člani, in profesionalizacija strokovnega dela ter delovanje športnih
društev).
III. Merila, ki bodo uporabljena za vrednotenje razpisanih programov in vsebin:
– merilo razširjenosti,
– merilo uspešnosti,
– za športne objekte: finančni kriterij, izkoriščenost objekta, razlogi za investicijo,
status objekta,
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– višina sofinanciranja se izračuna na
podlagi točkovnega sistema iz meril,
– podrobnejša merila, za vsebine in
programe, ki so predmet sofinanciranja,
so določena s Pravilnik o sofinanciranju in
vrednotenju športnih programov v Občini
Trebnje (Uradni list RS, št. 33/10) in so tudi
sestavni del razpisne dokumentacije.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci letnih programov
Za izvajalce letnih programov se lahko
prijavijo:
– športna društva,
– zveza športnih društev, ki jo ustanovijo
društva za posamezno območje,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne,
– vrtci, osnovne šole;
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani najmanj eno leto in izvajajo program javnega interesa – nacionalni
program športa v RS;
– imajo sedež v občini, razen invalidskih
društev oziroma invalidskih organizacij, ki
so zasnovane tako, da združujejo člane na
področju regije (v tem primeru se upošteva
število članov iz Občine Trebnje);
– imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje
načrtovanih programov športa;
– prijavljajo program športa ali projekt, ki
je predmet javnega razpisa in imajo izdelano
finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni
prihodki in odhodki za izvedbo programa,
delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in
sredstva, pridobljena iz drugih virov;
– športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa in občinskega
programa.
V. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo po objavi
tega razpisa do roka za oddajo vloge, na
internetni strani Občine Trebnje: http://www.
trebnje.si/ ali v Sprejemni pisarni Občine
Trebnje.
VI. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge na javni razpis morajo
biti predložene v roku 30 dni po objavi tega
razpisa v Uradnem listu RS. Za pravočasne
se bodo štele vloge, ki bodo do roka, navedenega v razpisni dokumentaciji, prispele
na sedež naročnika, z oznako na ovojnici
»ne odpiraj – vloga na javni razpis za šport
2010« in navedbo naslova vlagatelja na
ovojnici, na naslov: Občina Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje. Vloga, ki prispe po roku,
se ne odpira in se vrne vlagatelju.
VII. Postopek za dodelitev sredstev
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna
služba. Odpirajo se samo v roku predložene in pravilno označene vloge po vrstnem
redu, v katerem so bile predložene. O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi
ugotovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi
vlog. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku,
ki bo naveden v pozivu za dopolnitev, se
s sklepom zavržejo. Strokovna komisija,
imenovana s strani župana, najkasneje
v petinštiridesetih dneh po roku, določenim
za odpiranje vlog, prispelih na javni razpis,
na podlagi meril, ki so sestavni del tega
pravilnika, odloči o razdelitvi razpoložljivih
finančnih sredstev, ki so za sofinanciranje

predlagatelj v navedenem roku ne dopolni,
se zavržejo.
Merila za izbor najboljšega ponudnika so
sestavni del razpisne dokumentacije.
Dodatne informacije lahko zainteresirani
prijavitelji dobijo na tel. 05/71-12-315, kontaktna oseba: Tanja Šajina ali po elektronski
pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica

športnih programov zagotovljeni iz proračuna Občine Trebnje. Izvajalcem športnih
programov izda direktor občinske uprave
sklepe o izbranih programih, ki se bodo sofinancirali in o višini sofinanciranja, ter o neizbranih programih. Zoper izdane sklepe je
dopustna pritožba županu občine v roku 15
dni. O vloženi pritožbi župan ravna po Zakonu o splošnem upravnem postopku. Župan
z vsemi izbranimi izvajalci vsebin športnih
programov sklene pogodbe za tekoče koledarsko leto.
Če izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe v petnajstih dneh od prejema pogodbe
v podpis, se šteje, da je odstopil od svoje
zahteve za sofinanciranje.
VIII. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010, v skladu s predpisi, ki
urejajo porabo proračunskih sredstev.
IX. Dodatne informacije: Valerija Jarm
(e-mail:
valerija.jarm@trebnje.si,
tel.
07/34-81-133).
Občina Trebnje
Št. 410-129/2010
Ob-3029/10
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja na podlagi
določil Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2010 (Uradni list RS, št. 1/09,
z dne 9. 1. 2009) in določil Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za
leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/10, z dne
29. 1. 2010)
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in
izvedbe prireditve »Mala južna 2010«
v Občini Ilirska Bistrica
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »Mala
južna 2010« v Občini Ilirska Bistrica.
Občina Ilirska Bistrica sofinancira prireditev v višini do 3.400,00 evrov.
Na razpis se lahko prijavijo neprofitne
organizacije in društva ter pravne in fizične
osebe s sedežem v Občini Ilirska Bistrica.
Rok za izvedbo prireditve je v času med
15. 8. 2010 in 31. 8. 2010.
Prijave morajo biti oddane na razpisni
dokumentaciji, ki je od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega razpisa na
razpolago v sprejemni pisarni Občine Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska
Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).
Prijava mora biti oddana v zapečateni
ovojnici in ustrezno označena. Na prednji
strani ovojnice mora biti izpisano: »Ne odpiraj – Mala južna 2010«.
Obravnavane bodo tiste pisne prijave, ki
bodo prispele do petka, dne 14. 5. 2010, do
9. ure, priporočeno po pošti na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, ali bodo vložene neposredno
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
pritličje levo.
Prijave bo ocenila tričlanska komisija, ki
jo je imenoval župan Občine Ilirska Bistrica.
Odpiranje prijav bo v petek, dne 14. 5. 2010,
ob 10. uri. Odpiranje prijav ni javno. Predlagatelji bodo o izbiri predvidoma obveščeni
v roku 30 dni od odpiranja prijav.
Nepravočasne vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja
nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni.
Rok dopolnitve je 5 dni od dneva prejema
poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih
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Št. 407-124/2010
Ob-3093/10
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B,
127/06 – ZJPT, 14/07 – ZSPDPO, 109/08),
določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08) in Odloka o proračunu
Občine Brežice za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 5/10), objavlja Občina Brežice, CPB 18,
8250 Brežice
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti povezanih
s promocijo Bizeljčana PTP v letu 2010
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti
povezanih s promocijo Bizeljčana PTP v letu
2010, katerih cilj je povečanje prepoznavnosti zaščitenega vina Bizeljčan PTP in so
se promocijske aktivnosti izvajale oziroma
se bodo izvajale v času od 1. 1. 2010 do
30. 10. 2010.
III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so vinogradniška društva in društva, ki
se ukvarjajo s promocijo vin iz Bizeljsko-sremiškega vinorodnega okoliša in izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Brežice,
– delujejo najmanj 2 leti,
– so registrirana in poslujejo v skladu
z Zakonom o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
realizacijo aktivnosti na področju turizma,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo
določa zakonodaja,
– izvajajo organizirano redno dejavnost
s ciljem pospeševanja promocije vin iz Bizeljsko-sremiškega vinorodnega okoliša,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tista društva, ki prijavljajo iste aktivnosti, ki so sofinancirane iz drugih virov
občinskega proračuna Občine Brežice.
3. Na javnem razpisu bodo upoštevani
projekti oziroma aktivnosti, ki so povezane
z promocijo zaščitenega vina Bizeljčan PTP,
katerih cilj je povečanje prepoznavnosti tega
vina na domačem trgu.
4. Upravičeni stroški so: stroški povezani z izdelavo spletnih strani, izdelavo propagandnega materiala, stroški povezani
s predstavitvami po Sloveniji, stroški izdelave reklamnih rekvizitov, stroški oglaševanje
v medijih.
5. Občina Brežice bo sofinancirala aktivnosti povezanih s promocijo Bizeljčana
PTP do 100% celotne vrednosti aktivnosti
na osnovi dokazil o izvedenih delih (kopije
računov in poročilo o izvedeni aktivnosti).
Osnova za dodelitev sredstev je višina upravičenih stroškov in predstavitev promocijskih
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aktivnostih, ki morajo vsebovati naslednja
področja: predstavitev na spletnih straneh,
predstavitev znotraj Občine Brežice, predstavitev v drugih krajih Slovenije.
IV. Višina razpoložljivih sredstev:
Okvirna višina sredstev namenjenih za
sofinanciranje je 5.000 EUR na proračunski postavki: 1310 – Bizeljsko-sremiška in
Podgorjanska VTC. Sredstva se delijo na
podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del
tega javnega razpisa. Kolikor bo, glede na
število vlog in odobreno višino upravičenih
stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem prejemnikom
sredstva sorazmerno znižala.
V. Vsebina vloge:
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1. Prijavni obrazec;
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami;
3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega je razvidna dejavnost društva (statut
oziroma pravila o delu);
4. Vsebinska in finančna predstavitev- za
vsako prijavljeno aktivnost posebej:
– podroben vsebinski opis aktivnosti promocije, način izvedbe, datum izvedbe, predvideno število udeležencev,
– finančna vrednost celotne prireditve
s podrobno stroškovno razdelano konstrukcijo posameznih odhodkov in način zagotovitve pokrivanja stroškov prireditve (prihodki);
5. Finančna dokazila o izvedenih delih
(kopije računov, itd. ter kopije dokazil o plačilu računov -bančni izpis prometa na transakcijskem računu iz katerega je razvidno in
označeno na kateri račun se nanaša). Dokazila pod to točko se dostavijo za aktivnosti,
ki so že bile izvedene do razpisa. V primeru,
da aktivnost še ni bila izvedena, se dokumentacija pod to točko dostavi z zahtevkom
za črpanje sredstev;
6. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in
sprejemanju pogojev javnega razpisa;
7. Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano
dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji.
VI. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do četrtka, 20. 5. 2010 na naslov:
Občina Brežice, Oddelek za gospodarske
javne službe in gospodarske zadeve. Šteje
se, da je prijava prispela pravočasno, če je
bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana
na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum
poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v sprejemni pisarni Občine Brežice.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni
razpis za promocijo Bizeljčana PTP.«
VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter
pripravila predlog prejemnikov sredstev
strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje
župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila
strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po
razpisnem roku na Občini Brežice. Odpiranje vlog ne bo javno.
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3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih
dopolnijo v roku 5 dni od prejema obvestila.
Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar
neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del
tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov
sredstev, ki ga pripravi komisija, direktor
občinske uprave s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini
dodeljenih sredstev.
7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva
nakazana v letu 2010. Prejemniki sredstev
morajo dostaviti najkasneje do 30. 10. 2010
pisni zahtevek za izplačilo, kopije računov
ter poročilo o opravljenem delu.
VIII. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev
direktor občinske uprave Občine Brežice
s sklepom v roku 30 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani
tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku
osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo
za pridobitev sredstev.
Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje
pogoje in merila iz javnega razpisa in mu
razpisana sredstva neupravičeno niso bila
dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno
opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba
se pošlje priporočeno po pošti na Občino
Brežice. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji
vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
IX. Informacije: razpisna dokumentacija
je od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS dosegljiva na spletni strani Občine
Brežice, www.brezice.si ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na
Oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve Občine Brežice. Dodatne
informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Roman Matjašič, tel. 07/49-91-516,
e-mail:roman.matjasic@brezice.si, v času
uradnih ur.
Občina Brežice
Št. 611-01/2010
Ob-3094/10
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
kulturnih programov in projektov v Občini
Bovec (Uradno glasilo št. 1/05), Občina Bovec objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov kulture
v Občini Bovec za leto 2010
1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– društva, njihove sekcije in združenja,
ki so registrirana za izvajanje programov in
projektov na področju kulture,

– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v kulturi,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid
samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo.
2. Izvajalci kulturne dejavnosti morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Bovec,
– da so registrirani najmanj šest mesecev,
– da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
kolikor so organizirani v skladu z Zakonom
o društvih,
– imajo do občine poravnane vse obveznosti iz preteklega leta.
3. Sofinancirali bomo naslednje vsebine: redno dejavnost v društvih, stimulacijo za delo v preteklem letu, izobraževanje,
nabavo in vzdrževanje opreme za izvedbo
programov ter posamezne projekte oziroma
programe društev.
4. Višina sredstev, namenjena za sofinanciranje izvajalcev kulturnih programov
v letu 2010, znaša 7.600,00 EUR, od tega
je namenjenih 10% sredstev za stimulacijo
dela društva v preteklem letu, 5% sredstev
pa predstavlja rezervo, o kateri odloča župan.
5. Razpisna dokumentacija je na voljo
na spletni strani Občine Bovec, www.obcina.bovec.si oziroma jo izvajalci programov
lahko dvignejo na Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, v času uradnih ur.
6. Izvajalci programov kulture morajo dodeljena sredstva porabiti do 31. 12. 2010.
7. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi meril opredeljenih v Pravilniku
o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Bovec.
8. Rok za prijavo na javni razpis je 21. 5.
2010.
9. Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti, na naslov Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec,
kot je določeno z razpisno dokumentacijo.
10. Odpiranje prijav bo 24. 5. 2010 in ne
bo javno.
11. Prejete vloge bo obdelala komisija
in pripravila predlog delitve razpoložljivih
proračunskih sredstev za kulturo. Občinska
uprava prijavljene izvajalce obvesti s predlogom odobritve oziroma zavrnitve in doseženim številom točk za prijavljene projekte, na
katerega bo možno podati izjavo.
12. Odločbo o delitvi sredstev bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po poteku
razpisnega roka.
13. Dodatne informacije lahko dobite na
Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec pri Jožici Kavs, tel. 05/384-19-09 oziroma elektronska pošta: obcina.neg@bovec.si.
Občina Bovec
Št. 478-9/2010
Ob-3106/10
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi 19.
in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09), Sklepa
o 1. spremembi in dopolnitvi Sklepa o letnem
načrtu razpolaganj z nepremičnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2010
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kot sestavnega dela 1. rebalansa proračuna
Občine Zagorje ob Savi za leto 2010, ki ga
je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi
sprejel dne 22. 3. 2010 in Posamičnega
programa ravnanja s stvarnim premoženjem
občine z dne 30. 3. 2010, št. 479-9/2010, ki
ga je sprejel župan, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5,1411 Zagorje ob Savi.
II. Predmet prodaje:
– zasedeno neprofitno stanovanje v lasti
Občine Zagorje ob Savi z identifikatorjem
112. E v večstanovanjski stavbi, na naslovu
Ulica talcev 34 v Zagorju ob Savi, št. stanovanja 112 v V. nadstropju s pripadajočo kletjo št. 112 v I. nadstropju, v izmeri 69,40 m2,
vpisano v z.k. vl. št. 1439/30, k.o. Zagorjemesto, izhodiščna cena je 36.823,80 €.
Predmetna nepremičnina je zasedena
in obremenjena z najemnim razmerjem za
nedoločen čas z neprofitno najemnino. Najemnik ima predkupno pravico.
V izhodiščno vrednost nepremičnine davek na promet nepremičnin in stroški izvedbe kupoprodajne pogodbe niso vključeni in
jih plača kupec.
III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne
napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora najkasneje do vključno dne 24. maja 2010 plačati varščino za
resnost ponudbe v višini 10% od navedene izhodiščne cene nepremičnine, kar
znaša 3.682,38 EUR. Varščino je potrebno vplačati na račun proračuna občine,
št. 01342-0100018358, ki je odprt pri UJP
Ljubljana in fotokopijo dokazila o plačilu priložiti k prijavi na razpis. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali
zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 8 dni
po končani izbiri.
3. Pri nakupu ima dosedanji najemnik
pod enakimi pogoji predkupno pravico. Kupec, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca iz obstoječega sklenjenega
najemnega razmerja z najemnikom, položaj
najemnika pa se po izrecni zakonski določbi
ne sme poslabšati.
4. Uspeli ponudnik-kupec nosi vse stroške kupoprodajne pogodbe (davek, overitev
prodajalčevega podpisa, takse za vpis v zemljiško knjigo).
5. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
nepremičnine je 15 dni po odločitvi o izbiri
najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
Če izbrani ponudnik v tem roku pogodbe ne
sklene, se šteje, da je odstopil od namere
za sklenitev pogodbe, vplačano varščino pa
zadrži prodajalec.
Kupnino je kupec – izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Rok
plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Neupoštevanje pogodbenega
roka plačila je razlog za takojšnjo razvezo
kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži vplačano varščino.
Skladno z 37. člen om Uredbe se kupnina lahko plača v več obrokih, vendar
mora kupec neplačani del kupnine zavarovati z nepreklicno bančno garancijo na prvi
poziv brez ugovora.
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6. Obravnavane bodo le pravočasne in
popolne ponudbe. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe bodo izločene, ponudnik, ki
je podal takšno ponudbo pa bo o izločitvi
obveščen.
7. Ponudba mora biti praviloma izdelana
na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je
na voljo brezplačno vsak delovni dan med
8. in 12. uro na Oddelku za splošne zadeve
občinske uprave Občine Zagorje ob Savi.
Ponudnik lahko tudi sam izdela obrazce,
vendar pa morajo vsebinsko povsem ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije.
8. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki v roku predložijo ponudbo.
Da se bo ponudba štela kot popolna, mora
vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1) z navedbo
nepremičnine,
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2),
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe,
oziroma fotokopijo izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik
predloži fotokopijo registracije (dokumenti,
ki dokazujejo registracijo pravne osebe ali
s.p. ne smejo biti starejši od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za DDV
za pravne osebe oziroma s.p.,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
predložitve ponudbe (velja le za pravno osebo in s.p.),
– dokazilo o pravočasnem vplačilu varščine za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne cene,
– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
9. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno.
Najnižji znesek višanja izhodiščne cene
v oddani ponudbi je 500,00 EUR.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo enako ceno, si prodajalec pridržuje
pravico, da s temi enakovrednimi ponudniki
izvrši javno dražbo – najnižji znesek višanja
je 500,00 EUR.
10. Postopek javnega razpisa se bo vodil
na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 100/09).
11. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji
nepremičnine najugodnejšemu ponudniku
in je takšna obveznost prodajalca vnaprej
izključena. Prodajalec tudi lahko že začeti
postopek prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti,
dolžan pa je v tem primeru vrniti varščino
brez obresti.
12. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik.
IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami
naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici do
dne 25. 5. 2010, do 10. ure ne glede na vrsto prenosa, na naslov Občina Zagorje ob
Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob
Savi z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba na
javni razpis – stanovanje Ulica talcev 34«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
polni naslov pošiljatelja.
Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo
prispele do prej navedenega roka. Nepravo-
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časne in nepravilno označene ponudbe se
neodprte vrnejo pošiljatelju.
Ponudba mora biti praviloma izdelana
na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je
zainteresiranim ponudnikom brezplačno na
voljo, vsak delovni dan med 8. in 12. uro,
v Občinski upravi Občine Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi. Ponudnik lahko tudi sam izdela obrazce, vendar pa morajo vsebinsko povsem ustrezati
obrazcem iz razpisne dokumentacije.
Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi, dne
25. 5. 2010 ob 11. uri.
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom, lahko interesenti dobijo v občinski upravi,
vsak delovni dan, na tel. 03/565-57-02 ali
565-57-14.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 33101-2/2010
Ob-3149/10
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja
v Mestni občini Novo mesto za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št.
51/07) (v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka
o proračunu Mestne občine Novo mesto za
leto 2010 (Uradni list RS, št. 22/10) Občinska uprava Mestne občine Novo mesto
objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Mestni občini Novo mesto
v letu 2010
I. Predmet javnega razpisa: Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: občina)
razpisuje nepovratna finančna sredstva za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
za leto 2010, v okvirni višini 70.000 EUR po
shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in
Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku)

Višina sredstev

1. Investicije v kmetijska gospodarstva (ukrep 1)

67.000 EUR

2. Zaokrožitve zemljišč (ukrep 4)

3.000 EUR.

III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sredstev
Za navedena ukrepa v tč. II. tega razpisa (investicije v kmetijska gospodarstva,
zaokrožitve zemljišč) so do sredstev upravičeni:
– nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo
sedež na območju občine, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma zakupu kmetijska zemljišča, ki
ležijo na območju občine (v nadaljevanju:
nosilci kmetijskih gospodarstev).
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi
dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni
pri posameznem ukrepu v poglavju IV. tega
razpisa.
IV. Ukrepi
1. Investicije v kmetijska gospodarstva
– ukrep 1

Okvirna višina razpisanih sredstev je
67.000 EUR (PP 14042114).
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja in izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali.
Predmet podpore:
– nakup strojev in opreme,
– izdelava projektne dokumentacije in
študije izvedljivosti,
– agromelioracijska dela: manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo poseg v prostor
(za površine nad 0,3 ha) in ureditev poljskih
poti,
– postavitev večletnih nasadov: za nakup
sadilnega materiala, pripravo zemljišča in
postavitev opore in ograje, postavitev proti
točne zaščite (za trajne nasade nad 0,3 ha
površine),
– nakup kmetijskih zemljišč do višine
10% upravičenih stroškov investicije, če je
nakup zemljišča sestavni del celotne investicije.
Upravičenci
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– nakupe traktorjev,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije povezane z namakanjem in
drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– samostojen nakup živali in samostojen
nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in
– nakup proizvodnih pravic.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2010 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba; v primeru, da je investicija
večja od 50.000 EUR, je potrebno predložiti
poslovni načrt,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov: ustrezno prostorsko dokumentacijo,
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo
katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospo-
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darstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišja stopnja pomoči znaša do 40%
upravičenih stroškov investicije,
– predmet pomoči so investicije do predračunske vrednosti 30.000 EUR brez DDV;
za investicije nad to višino mora upravičenec sam zagotavljati sredstva,
– najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000
EUR v obdobju treh proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.

s strani župana Mestne občine Novo mesto.
Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obravnavanju
vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2010,
– zaradi večjega števila zahtevkov kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od
direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na podlagi zahtevka za izplačilo finančnih sredstev s poročilom o izvedenih aktivnostih. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti: originalni
računi, situacije in druga potrdila o plačilu
računov s katerimi se uveljavlja pomoč,
– poročilo o izvedenih aktivnostih.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Mestne občine Novo mesto za
leto 2010.
VII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge sprejemamo najkasneje do 16. 6.
2010, oziroma do porabe sredstev na posameznih postavkah. Vloge bo sprejemala in
obravnavala strokovna služba Mestne občine Novo mesto. V primeru porabe sredstev pred tem datumom, bo zaprtje razpisa
objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto.
Prepozne, nedovoljene ali po pozivu na
dopolnitev nepopolne vloge bodo izločene iz
nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem
posebej obveščeni. Vlagatelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni s sklepom.
Zahtevke za izplačilo finančnih sredstev je potrebno oddati najkasneje do 1. 9.
2010.
VIII. Mesto oddaje vlog in informacije
Vloge sprejemamo v uradnih delovnih
dnevih oziroma v času uradnih ur na naslednjem naslovu: Mestna občina Novo mesto,
Oddelek za komunalne zadeve, krajevne
skupnosti in kmetijstvo, Služba za kmetijstvo, Seidlova cesta 1, Novo mesto.
V primeru oddaje vloge po pošti je potrebno vlogo poslati v zaprti kuverti na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto s pripisom »Za
javni razpis kmetijstvo 2010«.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
so na voljo na tel. 07/39-39-262 (Vera Vesely) ali na elektronskem naslovu: vera.vesely@novomesto.si.
Informacije o razpisu so objavljene tudi
na spletnih straneh Mestne občine Novo
mesto, www.novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto

2. Pomoč za zaokrožitev zemljišč –
ukrep 4
Okvirna višina razpisanih sredstev: 3.000
EUR (PP 14042114).
Predmet podpore:
– stroški pravnih in upravnih postopkov,
– stroški geodetskih storitev.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2010 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– kopijo katastrskega načrta,
– posestni list,
– mnenje pristojne strokovne službe, da
predlagani promet s kmetijskimi zemljišči
prispeva k zaokroževanju zemljišč kmetijskega gospodarstva,
– notarsko overjeno pogodbo,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi
pravnega posla.
Upravičenci
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih površin,
– najmanjša velikost zemljišč, ki se zaokrožujejo znaša 0,3 ha,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev do 100% dejansko nastalih upravičenih stroškov.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
V. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– izpolnjen prijavni obrazec: »Vloga za
dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto v letu 2010« (obrazci bodo
na razpolago na prijavnem mestu in spletnih
straneh Mestne občine Novo mesto),
– fotokopijo zbirne vloge za leto 2010
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– druge obvezne priloge k vlogi kot dokazilo k posameznemu ukrepu – predračuni
oziroma ponudbe, mnenje kmetijske svetovalne službe (zahtevana dokumentacija je
navedena pri posameznem ukrepu).
VI. Obravnava vlog
Popolne in pravočasno prispele vloge bo
obravnavala strokovna komisija, imenovana
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Javne dražbe
Št. 31/2010
Ob-3024/10
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, na
podlagi Odloka o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem
(MUV, št. 10/09) in Posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem št.:
35210-57/2010 z dne 26. 3. 2010, objavlja
javno dražbo
najemnine za oddajo poslovnega
prostora v najem
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
II. Predmet oddaje v najem je nezaseden
poslovni prostor v Mariboru:
– Glavni trg 14 – 15 (Rotovška klet),
v skupni korigirani izmeri 581,20 m2, v pritličju in kleti;
a) dejavnost: 56.101-Restavracije in gostilne (Standardna klasifikaciji dejavnosti),
b) ogled poslovnega prostora bo dne
17. 5. 2010, od 9. do 9.30,
c) izklicna mesečna najemnina: 4.661,25
EUR,
d) znesek višanja: 30,00 EUR,
e) varščina: 27.967,48 EUR,
f) rok usposobitve je 2 meseca od podpisa najemne pogodbe,
g) zaseden z uporabnikom v postopku
izpraznitve, ki ponuja v odkup opremo.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: pravni posel je najemna pogodba, ki se za poslovni prostor sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po končani
javni dražbi. Če najugodnejši dražitelj v določenem roku ne podpiše najemne pogodbe,
se šteje, da je odstopil od najema.
IV. Osnovni pogoji najema, dejavnost in
čas oddaje v najem:
– Najemnik brez soglasja najemodajalca
ne sme poslovnega prostora oddati v podnajem.
– Najemnik je poleg najemnine dolžan
za poslovni prostor plačevati tudi druge
stroške, ki zajemajo: obratovalne stroške
v zvezi z dobavami in storitvami, potrebnimi
za zagotovitev pogojev za poslovanje v poslovnem prostoru (individualni obratovalni
stroški) in v stavbi kot celoti (skupni obratovalni stroški), stroške rednega vzdrževanja,
stroške uporabe stavbnega zemljišča ter
morebitne ostale stroške v zvezi z uporabo
poslovnega prostora in skupnih delov stavbe, za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo.
– Poslovni prostor se oddaja v najem
v stanju kakršnem je. Najemnik je dolžan
v roku usposobitve (ne plačuje najemnine),
ki prične teči od dneva začetka najemnega
razmerja, v poslovnem prostoru na lastne
stroške opraviti usposobitvena, obnovitvena
ali preureditvena dela (če so potrebna) ter
pričeti z dejavnostjo, če ni drugače določeno. Opravi lahko le tista dela za katera si
predhodno pridobi pisno soglasje najemodajalca in ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli stroškov vlaganj ter z vlaganji ne
pridobi lastninske ali druge stvarne pravice
na najemodajalčevi nepremičnini.

– Najemnik odgovarja za pridobitev vseh
soglasij, dovoljenj in podobnih dokumentov,
ki so potrebni za izvajanje njegove poslovne
dejavnosti v najetem poslovnem prostoru.
– Poslovni prostor se kot zaključena celota in izključno za opravljanje dejavnosti
(navedena pod črko a) II. točke te objave),
oddaja v najem za določen čas 5 let. Najemno razmerje se lahko po poteku petih let
izjemoma podaljša ponovno za določen čas
nadaljnjih pet let, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.
V. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 25. 5.
2010 s pričetkom ob 10.30, v prostorih Mestne občine Maribor (sejna soba 215/II –
Dvorana generala Rudolfa Maistra), Ulica
heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
VI. Izklicna mesečna najemnina in najnižji znesek višanja: izklicna mesečna najemnina za poslovni prostor, v kateri so upoštevani stroški zavarovanja in upravljanja,
je določena na podlagi Odloka o oddajanju
poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem (MUV, št. 10/09). Najemnina (tudi dražena, ki se ne more znižati)
se usklajuje enkrat letno z indeksom rasti
cen življenjskih potrebščin v RS v preteklem
letu in je po veljavnih predpisih oproščena
plačila davka, v primeru spremembe pa je
najemnik dolžan davek plačevati v skladu
z vsakokratnimi veljavnimi predpisi. Znesek
višanja najemnine je naveden pod črko d)
v II. točki te objave.
VII. Višina varščine: dražitelji morajo
do vključno 21. 5. 2010, plačati varščino
v višini šestkratne izklicne mesečne najemnine (znesek varščine je posebej naveden pod črko e) v II. točki te objave), na
transakcijski račun Mestne občine Maribor,
št. 01270-0100008403, sklic na št. 2003,
pri UJP Urad Slovenska Bistrica z navedbo
»plačilo varščine za javno dražbo najemnine« za poslovni prostor Rotovška klet.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
varščine ter način in rok plačila najemnine
Plačana varščina se najugodnejšemu
dražitelju (najemniku) poračuna z najemnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena na
transakcijski račun brez obresti v roku 10 dni
po končani javni dražbi.
Najugodnejši dražitelj mora pred podpisom najemne pogodbe na TRR Mestne
občine Maribor, plačati najemnino do višine
šestmesečne izdražene najemnine (razliko),
ki se začne poračunavati po roku usposobitve.
Najemodajalec bo za poslovni prostor redno mesečno izstavljal račune za najemnino
za tekoči mesec.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS
oziroma na območju države članice EU in
fizične osebe, ki so državljani RS oziroma
državljani države članice EU.
Pravne osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti še potrjen izpisek iz
sodnega registra (ne sme biti starejši od 30
dni), potrdilo o plačanih davkih in prispevkih od DURS-a (ne sme biti starejše od 30
dni), potrdilo banke, da TRR ni blokiran (ne

sme biti starejše od 30 dni), kratko poročilo
o dosedanjih aktivnostih s predstavitvijo programa-opisom dejavnosti ter navedbo šifre
z opisom dejavnosti po Uredbi o standardni
klasifikaciji dejavnosti-SKD 2008 (Uradni
list RS, št. 69/07 in 17/08). Fizična oseba,
ki na dražbi zastopa pravno osebo, mora
predložiti izvirnik osebnega dokumenta (na
vpogled).
Fizične osebe pa morajo predložiti kar
morajo predložiti pravne osebe, razen izpiska iz sodnega registra, dodatno pa še potrjen izpisek iz Poslovnega registra Slovenije
pri AJPES (ne sme biti starejši od 30 dni),
dokazilo o državljanstvu in izvirnik osebnega
dokumenta (na vpogled).
Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in osebnim dokumentom (na
vpogled).
Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno
pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne
dražbe.
Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti listine in
dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih
državah, ki so enakovredne institucijam od
katerih se zahtevajo listine in dokazila za
slovenske državljane oziroma pravne osebe.
Kolikor takšnih dokazil – potrdila o poravnanih davčnih obveznostih ali potrdila o neblokiranem računu ne morejo pridobiti, pa
morajo predložiti lastno izjavo overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavijo, da imajo poravnane
davčne obveznosti in nimajo blokiranega računa. Vse listine in dokazila oziroma potrdila, razen osebnega dokumenta, morajo biti
predložena v slovenskem jeziku.
Če niso izpolnjeni prej navedeni pogoji,
interesent ne more dražiti na javni dražbi.
X. Pravila javne dražbe in drugi pogoji
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo mesečno najemnino.
– Javna dražba najemnine za poslovni
prostor je končana, ko voditelj dražbe trikrat
ponovi isto najvišjo ponudbo in je noben od
udeležencev ne zviša pred tretjo ponovitvijo.
Po končani dražbi voditelj dražbe razglasi doseženo najemnino in najugodnejšega
ponudnika, ki ga pozove na podpis najemne
pogodbe.
– Ugovor zoper opravljeni dražbeni postopek je mogoče podati dokler ni zaključen
zapisnik o poteku javne dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
izvedbo javne dražbe in javnega zbiranja
ponudb za oddajo poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem, ki so last
Mestne občine Maribor.
– Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
najemna pogodba v 15 dneh po končani
javni dražbi, najemodajalec pa lahko ta rok
podaljša vendar ne za več kot 15 dni, ali pa
zadrži plačano varščino.
– Najugodnejši dražitelj mora, kot je že
navedeno tudi v VIII. točki te objave, pred
podpisom najemne pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Maribor, plačati
najemnino do višine šestmesečne izdražene najemnine. Plačilo najemnine do višine
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6 mesečne izdražene najemnine in je bistvena sestavina najemne pogodbe ter pogoj za njeno sklenitev.
– Če najugodnejši dražitelj (najemnik)
odstopi od svoje ponudbe, najemodajalec
zadrži plačano varščino.
– Če najugodnejši dražitelj (najemnik)
ne podpiše najemne pogodbe v določenem
roku ali če pred podpisom ne plača najemnino do višine šestmesečne izdražene najemnine, se šteje, da je odstopil od najema
in najemodajalec prav tako zadrži plačano
varščino.
XI. Informacije
Interesenti lahko dodatne informacije
o pogojih javne dražbe in o poslovnem prostoru dobijo v Sektorju za gospodarjenje
s poslovnimi in upravnimi prostori Mestne
občine Maribor ali po tel. 02/22-01-410 ali
22-01-405.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Mestne občine Maribor,
www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave – podrubrika Javni razpisi.
XII. Ustavitev postopka: župan ali komisija s soglasjem župana, lahko do sklenitve
pravnega posla-najemne pogodbe postopek
oddaje v najem ustavi.
Mestna občina Maribor

ri 471 m2, ZKV 185, k.o. Gorenja Straža,
parc. št. 2094/12, pašnik, v izmeri 567 m2,
ZKV 185, k.o. Gorenja Straža. Objekti na
zemljiški parceli 2095/12, k.o. Gorenja Straža so porušeni.
Navedene nepremičnine se prodajajo
skupaj. Izklicna cena nepremičnin parc. št.
2095/12 in 2095/18, 2094/11 in 2094/12,
vse k.o. Gorenja Straža, znaša 425.000,00
EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00
EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV.
V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu
Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02) zemljiške parcele parc. št. 2095/12 in 2095/18,
2094/11 in 2094/12, vse k.o. Gorenja Straža, predstavljajo del gradbene parcele (T3),
ki je namenjena gradnji objektov za obrtno
proizvodne in storitvene dejavnosti, trgovine ipd.
2.1.4. parc. št. 2095/17, gozd, v izmeri
2828 m2, ZKV 1000, k.o. Gorenja Straža,
izklicna cena zemljišča znaša 287.000,00
EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00
EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV.
V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu
Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02) zemljiške parcele parc. št. 2095/17, k.o. Gorenja
Straža, predstavljajo del gradbene parcele
(T5), ki je namenjena gradnji objektov za
obrtno proizvodne in storitvene dejavnosti,
trgovine ipd.
2.1.5. parc. št. 2095/19, gozd, v izmeri
864 m2, ZKV 1000, k.o. Gorenja Straža,
izklicna cena zemljišča znaša 88.000,00
EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00
EUR. Izklicna cena ne vključuje pripadajočega davka – 20% DDV.
V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu
Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02) zemljiška parcela parc. št. 2095/19, k.o. Gorenja
Straža, predstavlja del gradbene parcele
(T7), ki je namenjena gradnji objektov za
obrtno proizvodne in storitvene dejavnosti,
trgovine ipd.
2.2. Nepremičnini v k.o. Stopiče (1486)
Predmet prodaje sta:
2.2.1. parc. št. 488/4, pašnik, v izmeri
474 m2, ZKV 708, k.o. Stopiče, parc. št.
488/6, pašnik, v izmeri 35 m2, ZKV 708,
k.o. Stopiče.
Navedeni nepremičnini se prodajata
skupaj. Izklicna cena nepremičnin parc. št.
488/4 in 488/6, obe k.o. Stopiče znaša
19.600,00 EUR, najnižji znesek višanja je
1.000,00 EUR; Izklicna cena ne vključuje
pripadajočega davka – 20% DDV.
V skladu z določili Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se navedeni
nepremičnini nahajata v območju stavbnih
zemljišč. Nepremičnina parc. št. 488/4, k.o.
Stopiče je na delu obremenjena s komunalnim vodom – vodovodom, ki je v lasti Mestne
občine Novo mesto, zato bo s prodajno pogodbo zagotovljena ustanovitev in vknjižba
neodplačne trajne stvarne služnosti v korist
Mestne občine Novo mesto. Predmetna
nepremičnina je na delu obremenjena tudi
z elektroenergetskim omrežjem.
2.3. Nepremičnine v k.o. Ragovo
(1482):
Predmet prodaje so:
2.3.1. parc. št. 243/149, zelenica, v izmeri 111 m2, ZKV 202, k.o. Ragovo, izklicna
cena znaša 8.200,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 500,00 EUR. Izklicna cena ne
vključuje pripadajočega davka – 20% DDV.

Ob-3116/10
Na podlagi sklepa župana Mestne občine Nova Gorica št. 478-201/2010 z dne
29. 4. 2010 in 55. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 84/07) objavljamo
javno dražbo
za oddajo poslovnega prostora v najem
A. Predmet javne dražbe: poslovni prostor na ulici Gradnikove brigade 33, (trgovina Maksima) v Novi Gorici, s površino
75,34 m2.
Izklicna mesečna najemnina je 753,40
EUR.
Poslovni prostor je zaseden z najemno
pogodbo do 31. 5. 2010.
Najnižji znesek višanja je 30 EUR.
B. Pogoji razpisa
1. Na razpis se lahko prijavijo državljani
RS ali pravne osebe s sedežem v RS.
Zastopniki pravnih oseb se morajo izkazati s pooblastilom za zastopanje. Ponudniki
morajo pred javno dražbo predložiti dokazilo
o plačani varščini.
2. Ponudniki morajo v odprtem razpisnem roku vplačati varščino, v višini 500,00
EUR na TRR Mestne občine Nova Gorica,
št. 01284-0100014022.
3. Izbranemu ponudniku se bo varščina
poračunala z najemnino, ostalim pa bo vrnjena v 10 dneh po javni dražbi. V primeru,
da izbrani ponudnik odstopi od najema ali
ne podpiše najemne pogodbe v roku 15 dni
od odpiranja ponudb, varščina zapade v korist Mestne občine Nova Gorica.
4. Najemnina se bo mesečno revalorizirala v skladu z rastjo cen življenjskih potrebščin v RS.
5. Poslovni prostor se oddaja v najem
za določen čas 5 let, predvidoma od 1. 6.
2010 dalje.
6. Najemodajalec lahko brez kakršnekoli
odškodninske odgovornosti ustavi začeti postopek oddaje v najem do sklenitve najemne
pogodbe brez navedbe razloga oziroma se
odloči, da ne bo izbral nobenega od prijavljenih ponudnikov.

7. Vse informacije v zvezi z javno dražbo lahko dobite v stavbi Mestne občine
Nova Gorica, pisarna št. 13/I ali na tel.
05/335-01-25, GSM 041/391-900.
C. Javna dražba bo v ponedeljek 31. 5.
2010 ob 13. uri, v stekleni dvorani stavbe
Mestne občine Nova Gorica, Trg E. Kardelja
1, Nova Gorica.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 478-24/2010
Ob-3174/10
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto na podlagi 20.
člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09 – odl. US,
100/2009) in Odloka o proračunu Mestne
občine Novo mesto za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 22/10) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Novo mesto
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288, ID za DDV
SI48768111.
2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in
najnižji znesek višanja:
2.1. Nepremične v k.o. Bršljin (1455) in
k.o. Gorenja Straža (1447):
Predmet prodaje so nepremičnine, ki se
nahajajo v območju stavbnih zemljišč in se
urejajo z Odlokom o zazidalnem načrtu Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02):
2.1.1. parc. št. 421/5, gozd, v izmeri
7837 m2, ZKV 564, k.o. Bršljin, izklicna cena
zemljišča znaša 795.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 3.000,00 EUR. Izklicna
cena ne vključuje pripadajočega davka –
20% DDV.
V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu
Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02) zemljiška parcela parc. št. 421/5, k.o. Bršljin, predstavlja gradbeno parcelo (T1a, T1b), namenjeno gradnji objektov za obrtno proizvodne
in storitvene dejavnosti, trgovine ipd.
2.1.2. parc. št. 421/7, gozd, v izmeri
2242 m2, ZKV 564, k.o. Bršljin, parc. št.
1024/6, gozd, v izmeri 363 m2, ZKV 107,
k.o. Bršljin, parc. št. 420/5, gozd, v izmeri
2063 m2, ZKV 564, k.o. Bršljin, parc. št.
2095/13, gozd, v izmeri 81 m2, ZKV 1000,
k.o. Gorenja Straža.
Navedene nepremičnine se prodajajo
skupaj. Izklicna cena nepremičnin parc. št.
421/7, 1024/6, 420/5 vse k.o. Bršljin in
parc. št. 2095/13, k.o. Gorenja Straža, znaša 482.000,00 EUR, najnižji znesek višanja
je 3.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje
pripadajočega davka – 20% DDV.
V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu
Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02) zemljiške parcele parc. št. 421/7, 1024/6, 420/5,
k.o. Bršljin in parc. št. 1095/13, k.o. Gorenja
Straža, predstavljajo del gradbene parcele
(T4), ki je namenjena gradnji objektov za
obrtno proizvodne in storitvene dejavnosti,
trgovine ipd.
2.1.3. parc. št. 2095/12, gozd, v izmeri
1144 m2, dvorišče, v izmeri 1204 m2, gospodarsko poslopje, v izmeri 17 m2, poslovna
stavba, v izmeri 477 m2, ZKV 1000, k.o.
Gorenja Straža, parc. št. 2095/18, gozd,
v izmeri 293 m2, ZKV 1000, k.o. Gorenja
Straža, parc. št. 2094/11, travnik, v izme-
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V skladu z določili Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se navedena nepremičnina nahaja v območju
stavbnih zemljišč. Nepremičnina parc. št.
243/149, k.o. Ragovo je na delu obremenjena z elektroenergetskim omrežjem.
2.3.2. parc. št. 243/154, zelenica, v izmeri 58 m2, ZKV 202, k. o. Ragovo, parc. št.
243/159, zelenica, v izmeri 41 m2, ZKV 64,
k. o. Ragovo,
V skladu z določili Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se navedeni nepremičnini nahajata v območju
stavbnih zemljišč. Navedeni nepremičnini se
prodajata skupaj. Izklicna cena nepremičnin
znaša 6.900,00 EUR, najnižji znesek višanja
je 500,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje
pripadajočega davka – 20% DDV.
Navedeni nepremičnini se nahajata v območju stavbnih zemljišč.
2.4. Nepremičnina v k.o. Gotna vas
(1485):
Predmet prodaje je:
2.4.1. parc. št. 1020/70, travnik, v izmeri
2293 m2, ZKV 516, k.o. Gotna vas, izklicna
cena znaša 210.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje pripadajočega
davka – 20% DDV. V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.
101/09) se navedena nepremičnina nahaja
v območju stavbnih zemljišč.
2.5. Nepremičnine v k.o. Smolenja vas
(1481):
Predmet prodaje so:
2.5.1. parc. št. 2160/28, gozd, v izmeri
467 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 28.020,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna
cena ne vključuje pripadajočega davka –
20% DDV. V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se
navedena nepremičnina nahaja v območju
stavbnih zemljišč.
2.5.2. parc. št. 2160/29, gozd, v izmeri
1086 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 65.160,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna
cena ne vključuje pripadajočega davka –
20% DDV. V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se
navedena nepremičnina nahaja v območju
stavbnih zemljišč.
2.5.3. parc. št. 2160/30, gozd, v izmeri
854 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 51.240,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna
cena ne vključuje pripadajočega davka –
20% DDV. V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se
navedena nepremičnina nahaja v območju
stavbnih zemljišč. Nepremičnina parc. št.
2160/30, k.o. Smolenja vas je na delu obremenjena z elektroenergetskim omrežjem.
Zemljiška parcela 2160/30, k.o. Smolenja
vas je oddana v najem.
2.5.4. parc. št. 2160/31, gozd, v izmeri
1114 m2, ZKV 1177, k.o. Smolenja vas, izklicna cena znaša 66.840,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR. Izklicna
cena ne vključuje pripadajočega davka –
20% DDV. V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine
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Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se
navedena nepremičnina nahaja v območju
stavbnih zemljišč.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za katerega bo Komisija za vodenje
javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim
premoženjem Mestne občine Novo mesto
ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje
v roku 15 dni po končani javni dražbi s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. Kolikor
prodajna pogodba v navedenem roku ne
bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na
strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je
od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel
pravico zadržati vplačano varščino.
Kupec mora plačati celotno kupnino
v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe.
Plačilo kupnine je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne poravna
kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni prodajni pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa
bo vplačano varščino zadržal.
Po plačilu celotne kupnine in po plačilu
vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest ter izstavilo zemljiško
knjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na kupljeni nepremičnini.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec plačal na podračun
EZR Mestne občine Novo mesto, številka:
01285-0100015234, v 30 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem
znesku, na podlagi izstavljenega računa.
Varščina se všteva v kupnino.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoč davek (20% davek
na dodano vrednost oziroma 2% davek na
promet nepremičnin) in vse ostale stroške
v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča).
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila v prostorih Mestne občine Novo
mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, v sejni sobi v II. nadstropju, dne 24. 5. 2010:
6.1. za nepremičnine v k.o. Bršljin in k.o.
Gorenja Straža:
– za parc. št. 421/5, k.o. Bršljin, ob 8.00
– za parc. št. 421/7, 1024/6, 420/5, k.o.
Bršljin in parc. št. 2095/13, k.o. Gorenja
Straža, ob 8.15
– za parc. št. 2095/12 in 2095/18,
2094/11, 2094/12, k.o. Gorenja Straža, ob
8.30
– za parc. št. 2095/17, k.o. Gorenja Straža, ob 8.45
– za parc. št. 2095/19, k.o. Gorenja Straža, ob 9.00
6.2. za nepremičnini v k.o. Stopiče:
– za parc. št. 488/4 in 488/6, ob 9.15
6.3. za nepremičnine v k.o. Ragovo:
– za parc. št. 243/149, ob 9.30
– za parc. št. 243/154 in 243/159, ob
9.45
6.4. za nepremičnino v k.o. Gotna vas:
– za parc. št. 1020/70, ob 10.00
6.5. za nepremičnine v k.o. Smolenja
vas:
– za parc. št. 2160/28, ob 10.15
– za parc. št. 2160/29, ob 10.30
– za parc. št. 2160/30, ob 10.45
– za parc. št. 2160/31, ob 11.00

Dražitelji se bodo morali pol ure pred
začetkom javne dražbe, za posamezno nepremičnino, izkazati z dokazili iz 7. točke
te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu dražitelja javne dražbe
udeleži pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta,
če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev, če se prijavi samostojni
podjetnik;
– predloži številko TRR za primer vračila varščine, davčno številko oziroma ID za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
– vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine in podatke iz prejšnje alineje) je
potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo
listine, ki je overjena.
Organizator javne dražbe bo potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave.
8. Višina varščine
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene,
na podračun EZR Mestne občine Novo mesto, št. 01285-0100015234, s sklici:
– 47820-27-2010 za nepremičnine
parc. št. 421/5, 421/7, 1024/6, 420/5, k.o.
Bršljin in nepremičnin parc. št. 2094/11,
2094/12, 2095/12, 2095/13, 2095/17,
2095/18, 2095/19, k. o. Gorenja Straža,
z navedbo namena nakazila: Javna dražba
– Podbreznik;
– 47820-37-2010 za nepremičnini parc.
št. 488/4 in 488/6, Stopiče, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Stopiče;
– 47820-56-2010 za nepremičnine parc.
št. 243/149, 243/154 in 243/159, k.o. Ragovo, z navedbo namena nakazila: Javna
dražba – Ragovo;
– 47820-35-2010 za nepremičnino parc.
št. 1020/70, k.o. Gotna vas, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Gotna vas;
– 47820-31-2010 za parc. št. 2160/28,
2160/29, 2160/30, 2160/31, k.o. Smolenja
vas, z navedbo namena nakazila: Javna
dražba – Smolenja vas;
Izbranemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
Vplačana varščina se šteje za sprejem
ponudbe po izklicni ceni za nepremičnino,
za katero je varščina vplačana. Vplačana
varščina veže dražitelja k sklenitvi pogodbe,
kolikor ni na dražbi dosežena višja cena od
izklicne oziroma ni na dražbi drug dražitelj pristopil k sklenitvi pogodbe po izklicni
ceni.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetnih nepremičninah in informacije
za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Novo mesto, Občinska uprava, Oddelek za razvoj, Služba
za premoženjske zadeve, tel. 07/393-92-93,
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kontaktna oseba je Tatjana Kužnik in tel.
07/393-92-30, kontaktna oseba je Vera
Ocvirk.
Ogled nepremičnin in dokumentacije
v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za namensko rabo nepremičnin.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno
ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku javne dražbe.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo
mesto 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 in 55/09 – odl.
US, 100/2009).
Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Novo mesto,
http://www.novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
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Razpisi delovnih mest
Ob-3023/10
Svet centra za socialno delo Cerknica,
razpisuje na podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
3/07 – UPB2) ter 27. člena Statuta Centra
za socialno delo Cerknica in sprememb in
dopolnitev z dne 15. 6. 2006 in sklepa 6.
seje Sveta zavoda z dne, 25. 2. 2010, prosto
delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Cerknica.
Za direktorja/direktorico centra je lahko
izbran/izbrana kandidat/kandidatka, ki poleg splošnih pogojev, izpolnjuje še pogoje
določene v 56., 57., in 58. členu Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– UPB), in sicer:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj ter
opravljen strokovni izpit iz področja socialnega varstva ali
– da ima višjo strokovno izobrazbo iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu, 20
let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih
na področju socialnega varstva ter opravljen strokovni izpit iz področja socialnega
varstva,
– da ima opravljen program za vodenje
socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju
s strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz tretje alineje je
lahko za direktorja/direktorico imenovan/a
kandidat/ka, ki nima opravljenega programa
za vodenje socialno varstvenega zavoda,
mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu

od začetka opravljanja nalog direktorja/direktorice.
Mandat direktorja/direktorice traja 5 let
in začne teči po tem, ko bo podano soglasje
ustanovitelja k imenovanju. Nastop mandata
je z 8. 12. 2010.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in kratek opis poklicne kariere
z morebitnimi referencami pošljejo kandidati/ke na naslov: Svet Centra za socialno
delo Cerknica, Partizanska cesta 2 a, 1380
Cerknica, z oznako »Ne odpiraj – razpis
za direktorja/direktorico«, v roku 10 dni od
dneva objave.
O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni
v zakonitem roku.
Svet Centra za socialno delo Cerknica
Ob-3134/10
V skladu z določili 32., 33., 34. in 35.
člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06),
56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 03/07 – UPB2)
ter 29. in 30. člena Statuta Varstveno delovnega centra Polž Maribor, Svet zavoda na
podlagi sklepov z dne 12. 3. 2010 in 20. 4.
2010 razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/ice Varstveno delovnega
centra Polž Maribor.
Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba (VII. stopnja) iz 69. člena Zakona
o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj; ali
– višja strokovna izobrazba (VI. stopnja)
iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in

dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva;
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva;
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno
izobraževanje;
– za direktorja/ico je lahko imenovan/a
tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje iz prejšnje alineje, mora
pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu/ji
mandat na podlagi zakona preneha;
– predložiti mora program dela za obdobje do leta 2015, z vizijo razvoja Varstveno
delovnega centra Polž Maribor.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
mandatno dobo pet let. Mandat prične teči
z dnem, ko k imenovanju izda soglasje minister za delo, družino in socialne zadeve,
po predhodnem mnenju pristojnega organa
Mestne občine Maribor.
Pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter kratek življenjepis s podatki o strokovnih delovnih
izkušnjah, morajo kandidati poslati priporočeno po pošti, na naslov Varstveno delovni
center Polž Maribor, Park mladih 4, 2000
Maribor, ali oddati v tajništvu zavoda najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa v Uradnem
listu RS, in sicer v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – Prijava na razpis«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po zaključenem izbirnem postopku in sprejemu sklepa o izbiri.
Svet zavoda VDC Polž Maribor
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Druge objave
Ob-3175/10
Popravek
V objavi javnega zbiranja ponudb za nakup delnic, naročnika 3sigma d.o.o., Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana, objavljeni v
Uradnem listu RS, št. 34 z dne 30. 4. 2010,
pod Ob-2979/10, na strani 1004, se prvi stavek pravilno glasi: Predmet dajanja ponudb
je nakup: 222 474 delnic družbe CIMOS,
avtomobilska industrija, d.d., Cesta Marežganskega upora 2, 6000 Koper, matična
številka 5040302, z oznako CIMR, kar predstavlja 1,34% osnovnega kapitala družbe.
Uredništvo
Št. 430-41/2010-2
Ob-3143/10
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta
30, Ljubljana, na podlagi 9. člena Pravilnika
o postopku (so)financiranja in spremljanja
izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 23/09), v zvezi z 12. členom Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1
in 112/07), na podlagi Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni
list RS, št. 24/06, 5/07, 39/07, 23/09, 68/09
in 90/09), na podlagi Usmeritev Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
za dodelitev proračunskih sredstev za (so)
financiranje mladih raziskovalcev v okviru
poziva v letu 2010 ter na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav za (so)financiranje
raziskovalne dejavnosti v letu 2011 (razpisi
v letu 2010), št. 6319-1/2010-1, z dne 31. 3.
2010, objavlja
javni poziv
za predlaganje kandidatov za mentorje
novim mladim raziskovalcem
za leto 2011 – poziv 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 poziva: predmet javnega poziva za predlaganje kandidatov za
mentorje novim mladim raziskovalcem za
leto 2011 (v nadaljnjem besedilu: javni poziv) je izbira mentorjev za mlade raziskovalce, ki bodo začeli z usposabljanjem v letu
2011 na posameznih izbranih raziskovalnih
področjih. Okvirni delež (%) mentorjev novih
mladih raziskovalcev po vedah je določen
v Usmeritvah Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za (so)financiranje mladih
raziskovalcev v okviru poziva v letu 2010 (v
nadaljnjem besedilu: usmeritve MVZT).
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv: Agencija poziva raziskovalne organizacije (v nadaljnjem besedilu: RO), ki so
vpisane v evidenco RO na agenciji in imajo
statusno obliko »zavod«, da prijavijo kandidate za mentorje. Na javni poziv se lahko
prijavijo tudi kandidati za mentorje kot posamezniki, ki imajo delovno razmerje sklenjeno v raziskovalni organizaciji iz prejšnjega
stavka te točke.

4. Cilj javnega poziva: cilj javnega poziva za predlaganje kandidatov za mentorje
mladim raziskovalcem je izbrati kakovostne
mentorje mladim raziskovalcem.
5. Pogoji
Pogoji za izbor kandidatov za mentorja
mlademu raziskovalcu so določeni v Pravilniku o usposabljanju in financiranju mladih
raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 24/06, 5/07, 39/07,
23/09, 68/09 in 90/09 – v nadaljnjem besedilu: pravilnik o MR), v Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2011 (razpisi v letu
2010), št. 6319-1/2010-1, z dne 31. 3.
2010, (v nadaljnjem besedilu: metodologija), v Pravilniku o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list
RS, št. 86/09) in v Pravilniku o kriterijih za
ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS,
št. 41/09 – v nadaljnjem besedilu: pravilnik
o kriterijih za vodjo projekta). Vsi navedeni
dokumenti so sestavni del pozivne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani
agencije.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat
za mentorja mlademu raziskovalcu, so:
– da izpolnjuje pogoje za vodjo temeljnega ali aplikativnega raziskovalnega projekta,
– da aktivno sodeluje v raziskovalnem
programu ali vsaj enem raziskovalno-razvojnem projektu, ki ga (so)financira agencija,
– da je v delovnem razmerju v raziskovalni organizaciji,
– da je od zagovora njegovega doktorata
minilo najmanj štiri leta,
– da v preteklem letu ni dobil novega
mladega raziskovalca v usposabljanje, pri
čemer se navedeni pogoj ne upošteva pri
kandidatu za mentorja, ki je bil v preteklem
letu uvrščen na listo mentorjev in po številu
točk sega v zgornjih 10% izbranih mentorjev
v posamezni vedi ter je v vrhu na raziskovalnem področju.
Mentor ne more usposabljati več kot tri
mlade raziskovalce hkrati. V kvoto treh mladih raziskovalcev se ne štejejo tisti, ki jim
status miruje zaradi starševskega dopusta
oziroma so starševski dopust v času trajanja
statusa mladega raziskovalca že izkoristili.
Kvoto treh mladih raziskovalcev v usposabljanju pri posameznem mentorju agencija
preveri ob podpisu pogodbe o financiranju
raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca.
Kandidat za mentorja mora izpolnjevati
pogoje skladno s pravilnikom o kriterijih za
vodjo projekta in z metodologijo, v kateri so
določene mejne vrednosti vsote kvantitativnih ocen A1, A2 in A3 za vsako vedo posebej,
in sicer:
A1 + A2 + A3 = 3,0 naravoslovje,
A1 + A2 + A3 = 3,0 tehnika,
A1 + A2 + A3 = 1,5 medicina, farmacija in
geologija,
A1 + A2 + A3 = 2,5 biotehnika in biologija,
A1 + A2 + A3 = 1,5 družboslovje,
A1 + A2 + A3 = 2,0 humanistika,
A1 + A2 + A3 = 3,0 interdisciplinarno.

Vsi kandidati za mentorje morajo imeti
vsoto kvantitativnih ocen A1 in A2 vsaj 1.
6. Prijava na javni poziv
Prijava na javni poziv se kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-MR-JP-Prijava/2010
izpolnjuje na spletnem portalu ARRS eObrazci
https://www.arrs.gov.si/eObrazci/.
Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani
v evidenco raziskovalcev agencije, skrbniki
spletnega portala eObrazci v RO, zastopniki
RO, pooblaščenci zastopnikov RO in dodatni uporabniki.
Prijava na spletni portal eObrazci je možna na dva načina:
– z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA,
SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),
– z uporabniškim imenom in geslom
(raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev v RO
ali agencija).
Podrobna obrazložitev postopka prijave
in pridobitve gesla je v prilogi poziva.
Prijavni obrazec se izpolnjuje v slovenskem jeziku, točki 6. in 7. pa tudi v angleškem jeziku (navedeni točki morata biti
izpolnjeni v obeh jezikih).
Za posameznega kandidata za mentorja
je lahko vložena le ena prijava ne glede na
to, ali kandidata za mentorja prijavlja RO ali
se kandidat za mentorja prijavlja sam.
7. Merila za ocenjevanje kandidatov za
mentorje
Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci in merila za ocenjevanje kandidatov za mentorje
so definirana v pravilniku o MR in pravilniku
o kriterijih za vodjo projekta, metoda ocenjevanja pa v metodologiji, poglavja A, B,
C in D.
Merila za ocenjevanje kandidatov za
mentorje so:
– znanstvena kakovost kandidata za
mentorja;
– povezanost raziskovalnega dela kandidata za mentorja z domačimi in tujimi uporabniki;
– vpetost v mednarodni prostor.
Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (oceni A1 in A2) in za
posamezno znanstveno vedo, ki so opredeljene v metodologiji, pridobi in izračuna
agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah
agencije na dan zaključka javnega poziva
(oceni A1 in A2).
Podatke za izračun sredstev drugih uporabnikov na podlagi metodologije (ocena A3)
je agencija pridobila neposredno od RO za
vse tiste kandidate za mentorje, ki so člani
programskih raziskovalnih skupin. Agencija
bo za člane programskih skupin upoštevala samo podatke, ki so vpisani v obrazce ARRS-RPROG-VPETOST-A-B/2010 in
ARRS-RPROG-VPETOST-C/2010, na katerih so odgovorne osebe s podpisom jamčile
za točnost podatkov.
Kandidati za mentorje, ki niso člani nobene programske skupine, vpišejo podatke
o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec
ARRS-RPROG-VPETOST-D/2010, obja-
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vljen na spletni strani agencije in ga do 3. 6.
2010 do 12. ure oddajo po elektronski pošti
na naslov vpetostprogram@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec oddajo tudi po
običajni pošti na naslov: Javna agencija za
raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta
30, 1000 Ljubljana, ravno tako do 3. 6. 2010
do 12. ure. Agencija bo upoštevala podatke
iz teh obrazcev samo v primeru, če kandidat
ni član programske skupine.
Za izračun kvantitativne ocene kandidata
za mentorja agencija upošteva podatke, ki
so dosegljivi v bazah COBISS, SICRIS in
evidencah agencije na dan zaključka javnega poziva.
8. Okvirna višina sredstev javnega poziva
Realizacija tega poziva za leto 2011 je
predvidena v okvirnem obsegu 250 mentorskih mest, kar okvirno letno pomeni
8.300.000 EUR. Poziv bo realiziran skladno
s proračunskimi možnostmi.
Okvirni razrez mest mentorjev oziroma
mladih raziskovalcev po znanstvenih vedah
za financiranje mladih raziskovalcev v letu
2011 je definiran v usmeritvah MVZT.
9. Izbor mentorjev
Prijave bodo ocenjene po postopku in
na način, kot ga določata pravilnik o MR in
metodologija. Strokovno telo pripravi predlog prednostnega seznama mentorjev in
ga posreduje Znanstvenemu svetu agencije
(v nadaljnjem besedilu: ZSA). Na podlagi
predloga prednostnega seznama mentorjev
za leto 2011, ki ga pripravi ZSA, bo agencija
obvestila prijavitelje, ki so navedeni v predlogu prednostnega seznama mentorjev za
leto 2011, da lahko predlagajo zamenjavo
kandidata iz prednostnega seznama mentorjev za leto 2011 z odobrenim mentorjem
za leto 2010, ki bo pričel usposabljati mladega raziskovalca v letu 2010, pri čemer
kandidata nista nujno iz iste RO. Predlog
RO mora biti podpisan tudi s strani obeh
kandidatov za mentorja. ZSA bo predloge
zamenjav obravnaval in z upoštevanjem
odobrenih zamenjav sprejel predlog seznama mentorjev za leto 2011. Sklep o izboru
mentorjev sprejme Upravni odbor agencije
na predlog ZSA. V primeru zamenjav mentorjev iz seznama za leto 2011 z mentorji
iz liste za leto 2010 Upravni odbor sprejme
sklep o spremembi Sklepa o izboru mentorjev za leto 2010, št. 430-68/2009-514, z dne
23. 12. 2009 in št. 430-68/2009-597, z dne
22. 1. 2010.
Upravni odbor agencije odloči tudi o pritožbi zoper sklep o izboru mentorjev.
10. Doba usposabljanja mladih raziskovalcev
Doba usposabljanja mladih raziskovalcev bo skladna z določili pravilnika o MR.
Predvideni začetek financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev je oktober 2011.
V primeru zamenjav med izbranimi mentorji za leto 2011 z odobrenimi mentorji za
leto 2010 pa je predvideni začetek oktober
2010.
11. Način, oblika in rok za predložitev
prijav
11.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom
Prijava na javni poziv se izpolni in odda
kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-MRJP-Prijava/2010 na spletni portal ARRS
eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je
opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in kandidat za mentorja). Prijave
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morajo biti oddane do vključno 3. 6. 2010,
do 12. ure.
Če se kandidat za mentorja prijavlja kot
posameznik, odda prijavo skladno s točko
11.2.
Prijaviteljem svetujemo, da prijave ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko
pride do preobremenjenosti strežnika.
11.2. Oddaja prijave brez digitalnega
podpisa
V primeru, ko prijavitelj in/ali kandidat
za mentorja nimata digitalnega potrdila, se
prijava odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal ARRS eObrazci) in
v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma
pooblaščene osebe RO in kandidata za
mentorja in žigom RO. Če se kandidat za
mentorja prijavlja kot posameznik, podpis
zastopnika oziroma pooblaščene osebe ter
žig nista potrebna.
Obe obliki prijave, elektronska in pisna,
morati biti vsebinsko popolnoma enaki.
Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih
ovojnicah z oznako »Ne odpiraj - Poziv
za mentorje 2011« in obvezno oznako prijave (ARRS-MR-JP-PRIJAVA/2010/ ……)
ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na
naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljub
ljana.
Za pravočasne se štejejo prijave, ki so
v roku oddane v pisni ali elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če je
oddana na spletni portal ARRS eObrazci oziroma prispe v glavno pisarno Javne
agencije za raziskovalno dejavnost RS, do
3. 6. 2010 do 12. ure. Kot pravočasne se
štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po
pošti iz Slovenije do 3. 6. 2010 do 12. ure
(poštni žig).
11.3. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 11.1. – oddaja prijave
z digitalnim podpisom – elektronska oblika;
točka 11.2. – oddaja prijave brez digitalnega podpisa – elektronska in pisna oblika;) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot
jih določa ta javni poziv. Nepopolne prijave
bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom
o postopku (so)financiranja in spremljanja
izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 23/09).
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene
prijaviteljem.
12. Datum odpiranja prijav
Komisija za odpiranje prijav bo v torek,
dne 8. 6. 2010, ob 9. uri na sedežu agencije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla
vse v roku dostavljene in pravilno označene
prijave.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega poziva: prijavitelji
bodo obveščeni o izboru mentorjev mladim
raziskovalcem predvidoma do konca julija
2010.
14. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo pozivno dokumentacijo
Pozivna dokumentacija je dostopna
na spletni strani agencije, http://www.
arrs.gov.si/sl/razpisi/).
Vse dodatne informacije v zvezi s pozivom dobijo interesenti na spletnih straneh
agencije, http://www.arrs.gov.si/ oziroma na
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Re-

publike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljub
ljana oziroma na tel. 01/400-5936 – Matejka Ahčin, 01/400-59-34 – Silva Bodanec in
01/400-59-38 – Nataša Dremota.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 110-41/2010-03110
Ob-3142/10
Na podlagi drugega odstavka 71. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 120/08
– odl. US in 91/09), Ministrstvo za pravosodje objavlja
javni poziv
sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev
dveh sodnikov na delo na Ministrstvo za
pravosodje v Center za izobraževanje v pravosodju, s predvidenim časom dodelitve
treh let. Sodnika bosta opravljala delo na
gospodarskem in/ali delovnem področju ter
civilnem in/ali upravnem področju.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-3126/10
Na podlagi Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) in v zvezi
z Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih
se v letu 2011 izdajo priložnostni kovanci
(Uradni list RS, št. 25/10), razpisuje Banka
Slovenije
javni anonimni natečaj
za oblikovanje idejnih osnutkov
priložnostnih kovancev (2011)
V letu 2011 bodo izdani priložnostni kovanci ob naslednjih dogodkih:
– spominski kovanec za 2 € ob 100-letnici rojstva narodnega heroja Franca Rozmana – Staneta (projekt 1)
– zbirateljski kovanci ob 20. obletnici samostojnosti Republike Slovenije (projekt 2)
in
– zbirateljska kovanca ob Svetovnem prvenstvo v veslanju na Bledu (projekt 3).
Rok za oddajo idejnih osnutkov za priložnostne kovance za vse tri dogodke je petek, 11. junija 2010. Za idejne osnutke, oddane po pošti, velja datum poštnega žiga.
Udeleženci dobijo natečajno gradivo na
naslovu: Banka Slovenije, Slovenska 35,
1505 Ljubljana (osebno v vložišču oziroma
po pošti) ali na spletni strani Banke Slovenije, www.bsi.si (Aktualno – Razpisi), informacije pa na e-naslovu: zdenka.plesko@bsi.si
ali po tel. 01/47-19-139.
Idejne osnutke posredujejo udeleženci
natečaja osebno ali po pošti na naslov: Banka Slovenije, Gotovinsko poslovanje, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, v zaprti pošiljki,
označeni le s šifro avtorja in s pripisom »Natečaj: PK – projekt 1«, »Natečaj: PK – projekt 2« oziroma »Natečaj: PK – projekt 3«.
Prejete idejne osnutke bo pregledala strokovna komisija (sestav je naveden
v natečajnem gradivu), ki bo izbrala najustreznejše osnutke oblikovnih rešitev za kovanje priložnostnih kovancev v 15 dneh po
zaključku natečajnega roka. Določila bo največ tri odkupe za vsak projekt v višini: 1. odkup – 3.000 evrov, 2. odkup – 1.500 evrov
in 3. odkup – 1.000 evrov. O rezultatih natečaja bodo udeleženci pisno obveščeni v 15
dneh po izbiri.
Banka Slovenije
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Ob-3022/10
Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314
Braslovče, objavlja na podlagi 44. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 100/09) in sprejetega Letnega načrta
razpolaganja z občinskim nepremičnim premoženjem za leto 2010
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja
1. Prodajalec: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
2. Predmet prodaje je nepremičnina
parc. št. 467/227, travnik, v izmeri 989 m2,
vpisan v vl. št. 1106, k.o. Letuš. Nepremičnina se nahaja v poselitvenem območju in
je namenjena stanovanjski gradnji. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 50.000 €
(brez DDV).
3. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko dajo fizične osebe, pravne osebe s sedežem v državah, ki so članice Evropske
unije in tujci, kot jih opredeljuje Zakon o zagotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo
pogoje veljavne zakonodaje za pridobivanje lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS.
4. Ponudniki za nakup nepremičnine pošljejo svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti
do 17. 5. 2010, do 12. ure, na naslov: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za
nakup nepremičnine«.
5. Ponudbi je potrebno priložiti:
– za samostojne podjetnike izpis iz evidence samostojnih podjetnikov oziroma izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje
dejansko stanje,
– za fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– za pravne osebe izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni,
– dokazilo o vplačani varščini, ki znaša 10% ponujene cene nepremičnine, ki
se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Občine Braslovče, številka
01351-0100004434,
– pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
6. Neuspelemu ponudniku se varščina
brezobrestno vrne v osmih dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb,
uspelemu pa poračuna pri plačilu kupnine. Če uspeli ponudnik brez opravičenega
vzroka odstopi od nakupa, varščina zapade
v korist Občine Braslovče.
7. Kriterij za izbor ponudnika je najvišja ponujena cena, pri čemer si prodajalec
z namenom dosega najvišje ponudbene
cene, dopušča možnost pogajanja z vsemi
ponudniki.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine s ponudnikom,
oziroma lahko začeti postopek, na predlog
komisije ali drugega pristojnega organa do
sklenitve pravnega posla, ustavi.
9. Odpiranje ponudb bo javno, dne 17. 5.
2010 ob 13. uri, na naslovu: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, sejna
soba.
10. Komisija bo obravnavala samo pravočasno prispele, pravilno označene in popolne ponudbe. Nepravočasne in nepravilno
označene ponudbe bo komisija neodprte vrnila pošiljatelju.
11. O izbiri najugodnejšega ponudnika,
oziroma o odločitvi komisije, bodo ponudni-

ki obveščeni s sklepom o izbiri, najkasneje
v roku 10 dni po končanem izboru.
12. Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po
opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Plačilo kupnine se opravi najkasneje
v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe,
oziroma od izstavitve računa. To določilo
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
V primeru, da izbrani ponudnik v roku ne
plača kupnine, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba
razveljavi.
13. Kupec nepremičnine, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati vse pripadajoče stroške, DDV in stroške
zemljiškoknjižnega prenosa.
14. Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno–kupljeno«.
15. Natančnejša pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri prodajalcu, na
tel. 03/703-84-00.
Občina Braslovče
Št. 229/10
Ob-3095/10
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), 43.–47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 55/09 – odl. US, 100/09), Letnega
načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto
2010 in Sklepa Občinskega sveta, sprejetega na 28. redni seji dne 22. 4. 2010
javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Tržič, Trg svobode
18, 4290 Tržič.
2. Opis predmeta prodaje:
nepremičnina – del stavbe, vpisan v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Kranju pri
podvložku št. 924/1, k.o. Tržič, z identifikacijsko št. 64.E – poslovni lokal št. 6 v kleti 1,
SZ s kletno shrambo št. 60 v kleti 2, ki se nahaja v stavbi št. 788, na naslovu Cankarjeva
1, Tržič (v nadaljevanju; poslovni prostor),
skupaj, v izmeri 73,92 m2. Poslovni prostor
je oddan v najem do 4. 9. 2014.
Izhodiščna cena je 54.900,00 EUR.
Cena je navedena brez davščin, ki jih plača
kupec.
3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
4. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika
Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim
ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad
izhodiščno ceno oziroma v primeru, da bo
ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka
izhodiščni ceni. Če bo med prejetimi ponudniki več najugodnejših ponudnikov lahko
Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Tržič (Komisija):
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe,
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah določili
najugodnejši ponudniki.
5. Način in rok plačila kupnine: uspešni
ponudnik oziroma kupec je dolžan kupnino
poravnati v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe. Plačana varščina se
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uspešnemu kupcu všteje v kupnino v prodajni pogodbi.
6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če
kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javnega zbiranja ponudb.
7. Nakup na podlagi tega javnega zbiranja ponudb se prične po poteku najmanj
15 dni od dneva njegove objave v Uradnem
listu Republike Slovenije in na spletni strani
Občine Tržič, www.trzic.si, tako da javno
zbiranje ponudb velja do 27. 5. 2010, do 10.
ure. Pisne ponudbe morajo prispeti do 27. 5.
2010 do 10. ure po pošti oziroma morajo
biti do tega roka vročene osebno na naslov:
Občina Tržič, tajništvo občine, Trg svobode
18, 4290 Tržič, v zapečateni kuverti, na kateri je potrebno navesti: »Ponudba za nakup
poslovnega prostora št. 64.E na Cankarjevi
1 – Ne odpiraj«.
8. Ponudniki so dolžni do 27. 5. 2010
do 10. ure plačati varščino v višini 10% od
ponujene cene. Plačilo varščine pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe. Vplačilo varščine se opravi na
podračun enotnega zakladniškega računa
Občine Tržič, št. 01331-0100006578, ki je
odprt pri Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Kranj, z navedbo: »Varščina
za nakup poslovnega prostora št. 64.E na
Cankarjevi 1«.
9. Javno odpiranje pravočasnih in pravilno označenih pisnih ponudb bo v mali
sejni sobi (1. nadstropje) Občine Tržič, Trg
svobode 18, 4290 Tržič, dne 27. 5. 2010
ob 10. uri.
10. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva
sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je
izključena.
11. Plačana varščina, brez obresti, bo po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo
uspešni, in sicer v roku 15 dni od dneva
odpiranja pisnih ponudb.
12. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji prodaje oziroma dogovorijo za ogled nepremičnine pri Mateju Nagliču, tel. 04/597-15-31.
13. Komisija lahko s soglasjem župana
Občine Tržič postopek brez odškodninske
odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne
pogodbe, pri čemer vrne vplačano varščino
brez obresti.
14. Na javnem zbiranju ponudb lahko
sodelujejo državljani Republike Slovenije in
državljani držav članic EU ter pravne osebe/samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah
članicah EU.
15. Ponudniki so dolžni ponudbi priložiti
naslednje dokumente:
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta – osebne izkaznice ali potnega lista
– (za fizične osebe, samostojne podjetnike
ter pooblaščence oziroma zastopnike),
– številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter davčno številko,
– priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike),
– redni izpisek iz sodnega registra (le za
pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30
dni od dneva vložitve ponudbe,
– notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje v postopku javnega zbiranja ponudb,
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v primeru, da ponudnika zastopa pooblaščenec,
– ponujeno ceno,
– potrdilo o plačilu varščine,
– pisno in podpisano izjavo, da ponudnik
sprejema vse pogoje tega javnega zbiranja
ponudb.
Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno
listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne
bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo
po sklepu Komisije izločeni iz postopka.
16. Ponudbo, ki je prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, Komisija
izloči in o tem obvesti ponudnika. Ne glede
na navedeno, pa lahko ponudnik, ki je oddal
ponudbo, ki vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
17. Vse stroške v zvezi s prodajo nosi
kupec.
18. Izročitev nepremičnin v posest kupcu se opravi po celotnem plačilu kupnine in
stroškov.
19. Z najugodnejšim ponudnikom bo Občina Tržič sklenila prodajno pogodbo v 15
dneh od dneva odpiranja pisnih ponudb. Če
izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so
na strani ponudnika, lahko Občina Tržič podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne
za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše
pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina
Tržič zadrži njegovo varščino. Občina Tržič
ima pravico zadržati varščino tudi v primerih,
ki so določeni v prodajni pogodbi.
20. Za vpis lastninske pravice v zemljiško
knjigo bo poskrbela Občina Tržič.
21. Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po
prejemu celotne kupnine.
22. Nepremičnini se prodajata po načelu
»videno-kupljeno«.
23. To javno zbiranje ponudb se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani Občine Tržič, www.trzic.si.
Občina Tržič
Ob-3118/10
Na podlagi 43. in 63. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/2007, 94/07,
v nadaljevanju: Uredba) ter v skladu s Posamičnim programom št. 711-0001/2010-06
z dne 28. 2. 2010, objavlja Občina Prevalje,
Trg 2a, 2391 Prevalje
namero o ustanovitvi služnosti
in javno zbiranje ponudb
1. Služnostni zavezanec in organizator:
Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb:
postavitev sončne elektrarne na strehah
Osnovne šole Franja Goloba Prevalje, stare
telovadnice in športne dvorane, na ocenjeni
površini 4379,27 m2.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: služnostna pogodba. Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje,
matična številka 1357719, izrecno in nepogojno dovoljuje, da se ustanovi stvarna
služnost postavitve oziroma izgradnje sončne elektrarne na strehah objektov Osnovne
šole Franja Goloba – sklop šolskih prostorov
in telovadnic (parc. št. 158/1, 158/3 in 158/4,
k.o. Farna vas) za dobo 20 let.
4. Pogoji pridobitve služnosti:
4.1. Služnost obsega naslednja upravičenja:
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– pravico zgraditi sončno elektrarno na
zgoraj navedenih objektih in izvesti napeljavo kablov in drugih instalacij, potrebnih
za obratovanje navedenega objekta do TP
ŽAGA;
– pravico vzdrževati objekte iz prejšnje
točke v skladu s tehničnim napredkom in
razvojem;
– pravico imeti dostop do nepremičnin
in prehoda preko njih zaradi obratovanja in
vzdrževanja objektov in napeljave.
4.2. Stvarna služnost se ustanavlja za
dobo 20 let od sklenitve pogodbe.
4.3. Služnostni upravičenec se zavezuje:
– nositi vse stroške v zvezi z izgradnjo in
vzdrževanjem sončne elektrarne na zgoraj
navedenih objektih in izvesti napeljavo kablov in drugih instalacij potrebnih za obratovanje navedenega objekta;
– pridobiti vsa potrebna upravna dovoljenja za izgradnjo sončne elektrarne;
– v celoti realizirati zastavljeni projekt
izgradnje sončne elektrarne skladno s sklenjeno služnostno pogodbo;
– plačati enkratno odškodnino za dano
20-letno služnost ob podpisu služnostne
pogodbe;
– sodelovati oziroma se uskladiti z izbranim izvajalcem, ki bo pred zgraditvijo sončne elektrarne izvedel menjavo strešne kritine na objektu šole;
– izvesti izgradnjo sončne elektrarne
v času letnih šolskih počitnic, najkasneje pa
z deli zaključiti do 25. 8. 2010;
– odpraviti vse napake na strešni kritini,
ki bi bile povzročene z namestitvijo sončne
elektrarne in bi vplivale na uveljavljanje garancije za dobro izvedbo del;
– po prenehanju služnostne pravice na
svoje stroške odstraniti sončno elektrarno
in vzpostaviti na strehah objektov prvotno
stanje;
– skleniti ustrezno zavarovanje za škodne dogodke na sončni elektrarni;
– predvideti tehnično in ekonomsko rešitev za sončno elektrarno v primeru nadzidav oziroma dozidav šolskega objekta, pri
čemer nima pravice uveljavljati odškodnine
za izpad dohodka;
– nositi vse stroške v zvezi s služnostno pogodbo in njenim vpisom v zemljiško
knjigo.
4.4. Rok izvedbe projekta: predvidoma
do 25. 8. 2010. Ponudnik je dolžan rok izvedbe in dinamiko izvedbe sončne elektrarne uskladiti z izvajalcem, ki bo zamenjal
strešno kritino in bo izbran na podlagi javnega razpisa. Izgradnja sončne elektrarne
mora biti opravljena v času letnih šolskih
počitnic.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
naziv in naslov banke za vračilo varščine,
navedbo nepremičnin in površin, na katere
se ponudba nanaša),
– ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% od ponujenega nadomestila, ki jo je potrebno plačati na TRR, št.
01375-0100010242, sklic 00 2010. Plačana
varščina bo vračunana v plačilo nadomestila, neuspelim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v roku 10 dni od dneva izbire
najugodnejšega ponudnika.

Služnostni zavezanec ima pravico zadržati plačano varščino:
– če izbrani ponudnik ne podpiše služnostne pogodbe v roku 8 dni od prejema
obvestila o izbiri,
– če izbrani ponudnik odstopi od pogodbe,
– če izbrani ponudnik ne plača nadomestila za služnost ob podpisu služnostne
pogodbe ter služnostni zavezanec zaradi
tega razdre pogodbo oziroma odstopi od
pogodbe,
– ponujeno nadomestilo za stvarno služnost, ki jo mora služnostni upravičenec plačati ob podpisu služnostne pogodbe,
– priloge iz tč. 5.3.
5.2. Ponudniki oddajo svoje ponudbe
osebno ali po pošti v pisni obliki v zapečateni kuverti s pripisom »Ne odpiraj – ponudba
za sončno elektrarno na OŠ Prevalje«, na
hrbtni strani z naslovom pošiljatelja, najkasneje do 17. 5. 2010 do 12. ure, na naslov:
Občina Prevalje – tajništvo, Trg 2a, 2391
Prevalje.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo
ponudb, to je do 17. 5. 2010, najkasneje
do 12. ure prispela na sedež Občine Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, II. nadstropje,
v tajništvo.
5.3. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe) ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– pisno izjavo o sprejemanju pogojev
javne ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 31. 10. 2010,
– izpolnjeno, na vsaki strani parafirano
in za pravne osebe tudi žigosano pogodbo
(priloga 1).
6. Dodatne informacije:
6.1. Dokumentacija o objektih je na razpolago na Občini Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje (priloga 2) in na spletni strani, informacije v zvezi z vsebino ponudbe, sklenitvijo
pogodbe, plačilom nadomestila in potekom
del je možno dobiti pri tajniku občine, Stanku Kumpreju, tel. 041/761-957.
6.2. Ogled nepremičnin in dokumentacije
je možen po predhodnem dogovoru.
7. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišje ponujeno nadomestilo
za služnost.
Po odpiranju ponudb bo glede na pogoje ponudnikov lahko izveden še postopek
s pogajanji.
8. Izbor najugodnejšega ponudnika
Javno odpiranje ponudb bo dne 18. 5.
2010 ob 12. uri, v prostorih Občine Prevalje,
Trg 2a, Prevalje /II. nadstropje. K javnemu
odpiranju lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki predloži veljavno pooblastilo.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisne pogoje.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 30 dni od poteka roka za zbiranje ponudb.
9. Obveznost služnostnega zavezanca,
da sklene pogodbo, s ponudnikom, ki ponudi najvišjo odškodnino za služnost je izključena. Župan lahko kadarkoli ustavi začeti
postopek razpolaganja.
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Besedilo javnega razpisa in dokumentacija (priloga 1 in 2) je objavljeno tudi na
spletni strani, http://www.prevalje.si.
Občina Prevalje

– V primeru oddaje poslovnega prostora v starem mestnem jedru mora najemnik
zagotoviti obratovanje dejavnosti vse dni
v tednu.
– Izhodiščna najemnina se mesečno
usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS. Najemnik po trenutno veljavni
zakonodaji ne plačuje zneska DDV za najem poslovnih prostorov.
– Najemnik mora začeti z dejavnostjo
v mesecu dni od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni drugače določeno.
– Najemnik bo dolžan plačevati najemnino v roku dvajsetih dni od izstavitve računa
oziroma najkasneje do 25. v mesecu za
tekoči mesec.
– Ponudnik, ki bo izbran kot najugodnejši
ponudnik s strani komisije mora v roku 8 dni
od prejema sklepa o izbiri, nakazati na račun Mestne občine Ljubljana, 3-mesečne izhodiščne najemnine. Nakazan znesek se bo
poračunal z najemnino v prvih treh mesecih
najema. Razliko med plačanim in dejanskim
pogodbenim zneskom treh mesečnih najemnin pa je dolžan naknadno poravnati.
IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za
oddajo ponudbe
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki
priporočeno ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
ravnanje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, z obvezno oznako
na ovojnici »Ponudba za najem poslovnih
prostorov – Ne odpiraj« in »lokacija (naslov
poslovnega prostora) in št. poslovnega prostora ______«. Na zadnji strani ovojnice
mora biti obvezno naveden naziv in naslov
ponudnika.
Rok za oddajo ponudb je do vključno dne
21. 5. 2010. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih
ponudb in ponudb prispelih po razpisnem
roku komisija ne bo obravnavala.
Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.
V. Posebne določbe o postopku javnega
zbiranja ponudb
Ponudbe prispele po razpisnem roku ter
nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih
ne bo obravnavalo.
Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več
najugodnejših ponudb, lahko komisija:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
Župan lahko ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla.
Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogodbe in prevzem ključev poslovnega prostora v 15 dneh po pisnem obvestilu, se šteje, da najemnik odstopa od svoje
ponudbe.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo
v sredo, 26. 5. 2010 ob 13. uri na naslovu:
Adamič - Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljub
ljana, v sejni sobi št. 406.
2. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati s pooblastilom ponudnika.

Ob-3123/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07),
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem
objavljeno na spletni strani http://www.
ljubljana.si/ od dne 7. 5. 2010 do dne 21. 5.
2010.
I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine
Poslovni prostori:
1. Cankarjevo nabrežje 1
Oddajamo poslovni prostor št. P02, površine 186,25 m2, za trgovino z neživili ali
gostinsko dejavnost. Izhodiščna ocenjena
najemnina za poslovni prostor za mesec
maj 2010 znaša 30,00 EUR/m2, kar znaša
5.587,50 EUR/mesec.
Poslovni prostor je najemnik dolžan
usposobiti za obratovanje in pridobiti vsa
po veljavni zakonodaji potrebna dovoljenja z lastnimi sredstvi, najkasneje v treh
mesecih po primopredaji ključev. Vložena
sredstva v obnovo bremenijo najemnika samega, zato bo moral podati pisno izjavo, da
se odreka morebitnemu zahtevku za povrnitev vloženih sredstev. Najemnik mora začeti
z opravljanjem dejavnosti najkasneje v treh
mesecih od dneva prevzema poslovnega
prostora. Najemnik je oproščen plačevanja
najemnine do pričetka opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru, vendar največ za
dobo treh mesecev od zapisniškega prevzema ključev poslovnega prostora.
V primeru, da bo izbran ponudnik, ki bo
v poslovnem prostoru opravljal gostinsko
dejavnost bo moral na lastne stroške pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna, za opravljanje gostinske
dejavnosti v poslovnem prostoru in pričeti
z obratovanjem v šestih mesecih od zapisniškega prevzema ključev. Najemnik je
oproščen plačevanja najemnine do pričetka opravljanja gostinske dejavnosti, vendar
največ za dobo šestih mesecev.
Mestna občina Ljubljana si pridružuje
pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je
50% za višino ponujene najemnine in 50%
za program, ki se bo izvajal v poslovnem
prostoru.
2. Gornji trg 11
Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 38,27 m2 za trgovino z živili, trgovina
z neživili ali storitvena dejavnost. Izhodiščna
ocenjena najemnina za poslovni prostor za
mesec maj 2010 znaša 16,00 EUR/m2, kar
znaša 612,00 EUR/mesec.
II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1 – dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti oziroma
1. za s.p.: priglasitveni list,
2. za gospodarske družbe: izpisek iz
sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje,

3. za društva: odločbo o vpisu v register društev,
4. za druge pravne osebe: izpisek iz
drugega registra,
2 – opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem prostoru in predstavitev sedanje
dejavnosti ponudnika,
3 – pravne osebe (razen neposredni proračunski uporabniki – državni in občinski
organi) in samostojni podjetniki predložijo
dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih,
in sicer:
1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki
vodijo transakcijske račune,
2. izjavo banke o številu blokiranih dni
vseh računov v preteklem letu,
3. bilanco stanja za zadnje leto,
4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe
na obrazcih AJPES.
4 – vsi ponudniki (razen neposredni proračunski uporabniki) morajo predložiti original bančne garancije za resnost ponudbe
v višini šestih izhodiščnih mesečnih najemnin po zahtevanem vzorcu Mestne občine
Ljubljana, ki se ga dobi v času odprtega
razpisa v tajništvu Odseka za razpolaganje
z nepremičninami, pri ga. Gajič v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. in 13. do 15.
ure, sreda od 8. do 12. in 14. do 16. ure ter
petek od 8. do 12. ure). Veljavnost garancije
mora biti vsaj do 7. 5. 2011,
5 – vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno
pogodbo za najem poslovnega prostora za
lokacijo za katero vlagajo ponudbo, ki jo
dobijo v času odprtega razpisa v tajništvu
Odseka za razpolaganje z nepremičninami,
pri ga. Gajič v času uradnih ur. V delu najemne pogodbe, ki se navezuje na poroka, izpolnijo podatke naslednji ponudniki: društva,
zasebni zavodi, ustanove in gospodarske
družbe z omejeno odgovornostjo (zakoniti
zastopnik, ki je porok prej naštetih pravnih
subjektov mora vlogi priložiti fotokopijo obeh
strani veljavne osebne izkaznice oziroma
potnega lista ter fotokopijo obeh strani bančne kartice z razvidno številko osebnega
računa).
6 – neposredni proračunski uporabniki
predložijo izjavo predstojnika organa (ki oddaja ponudbo za najem) o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu za plačilo najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov
za poslovne prostore, ki jih najemajo,
7 – izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
najemnine,
8 – izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do dne 7. 5. 2011,
9 – izjava ponudnika, da bo v primeru
izbire kot najugodnejši ponudnik v roku 8
dni od prejema sklepa o izbiri nakazal na
račun Mestne občine Ljubljana, 3 izhodiščne
najemnine.
III. Pogoji najema
– Poslovni prostori se oddajajo za določen čas petih let, če ni drugače določeno.
– Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja,
stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere
se stranki dogovorita z najemno pogodbo.
– Najemnik ni upravičen do povrnitve
kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti
ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem
prostoru na podlagi vlaganj.
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3. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija za odpiranje ponudb,
ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 15 dneh od
dneva javnega odpiranja ponudb.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina oziroma če ni drugače določeno.
VII. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 7. 5.
2011.
VIII. Informacije: vsa pojasnila z zvezi
z najemom, ogledom poslovnih prostorov,
ter dvigom razpisne dokumentacije dobite
na Odseku za razpolaganje z nepremičninami, Adamič - Lundrovo nabrežje 2, pri g.
Kastelic v času uradnih ur (ponedeljek od 8.
do 12. ure in 13. do 15 ure, sreda od 8. do
12. in 14. do 16. ure ter petek od 8. do 12.
ure ali po tel. 01/306-11-39.
Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov:

Datum
Četrtek 13. 5. 2010

Ura
9.00
10.00

Lokacija
Cankarjevo nabrežje 1
Gornji trg 11

Mestna občina Ljubljana
Ob-3131/10
Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 20. 4.
2010, pod opr. št. Srg 2010/12819 v sodni
register vpisalo sklep o začetku redne likvidacije družbe Umetni kamen Zaključna
dela v gradbeništvu, d.o.o., Tesovnikova
ulica 88A, 1000 Ljubljana, matična številka:
5066999000.
Sklep o pričetku postopka redne likvidacije je bil sprejet na skupščini družbe Umetni kamen Zaključna dela v gradbeništvu,
d.o.o., Tesovnikova ulica 88A, 1000 Ljub
ljana, dne 29. 3. 2010.
Redna likvidacija družbe se izvede zaradi nezmožnosti nadaljnjega pozitivnega
poslovanja družbe. Za likvidacijskega upravitelja se imenuje Josip Kerovec, roj. 26. 10.
1954, stanujoč Grahorjeva ulica 14, 1241
Kamnik.
Rok za prijavo terjatev upnikov je 30 dni
od dneva objave tega sklepa.
Umetni kamen Zaključna dela
v gradbeništvu, d.o.o., v likvidaciji«
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-3031/10
Stranka mladih – Zeleni Evrope, Rimska
cesta 8, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi
Zakona o političnih strankah
Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
na dan 31. 12. 2009
Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
3.
4.

Postavka
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
poslovanja
Druge obveznosti do virov
sredstev
Skupaj viri sredstev

Znesek
v EUR
904

26.143
370
27.417
1.658
6.472
4.313
14.974
27.417

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

Postavka
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
Clotni prihodki
Odhodki
Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Amortizacija
Celotni odhodki
Pesežek prihodkov nad odhodki
Pesežek odhodkov nad prihodki

Znesek
v EUR
63.822
73.309
1.231

297
138.659
3.212
86.758
46.685
528
137.183
1.476

Stranka Mladih – Zeleni Evrope
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Ob-3032/10
Slovenska ljudska stranka, Beethovnova 4, Ljubljana, objavlja na podlagi Zakona
o političnih strankah
Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev na dan
31. 12. 2009

Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
3.
4.
4.a
5.

Znesek
v EUR

Postavka
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
Presežek odhodkov nad
prihodki
Presežek prihodkov nad
odhodki
Druge obveznosti do virov
sredstev
Skupaj viri sredstev

63.151,06
10.750,42
0,00
149.452,35
18.671,00
242.024,83

0,00
0,00
–174.112,80
0,00
416.137,63
242.024,83

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.
V.

Postavka
Prihodki
Prihodki iz državnega
proračuna
Prihodki iz proračuna lokalne
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
Davek od dobička od
pridobitne dejavnosti
Presežek prihodkov nad
odhodki
Presežek odhodkov nad
prihodki

Znesek
v EUR

133.043,41
394.809,01
124.442,65

0,00
77.274,46
729.569,53
99.802,00
803.880,33
903.682,33
0,00

174.112,80

Slovenska ljudska stranka
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Ob-3125/10
Nova Slovenija – N.Si, Cankarjeva 11,
1000 Ljubljana, objavlja na podlagi Zakona
o političnih strankah
Skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
od 1. 1. do 31. 12. 2009
ZŠ

Postavka

I

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

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

III.
IV.

Znesek
v EUR

142.882,08
243.397,65
135.547,89
23.000,00
56.336,99
601.164,61
53.159,75
313.255,69
366.415,44
234.749,17

Skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev v obdobju
od 1. 1. do 31. 12. 2009
ZŠ

Postavka

I.

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

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

Znesek
v EUR

15.455,69
0,00
2.473,47
115.212,51
21.120,89
154.262,56
0,00
0,00
104.465,02
49.797,54
154.262,56

N.Si Nova Slovenija
Krščanska ljudska stranka
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Evidence sindikatov
Št. 10100-6/2010-2
Ob-2430/10
Statut Sindikata severno-primorske
regije, ki ga je sprejel Sindikat severnoprimorske regije, Industrijska cesta 5, Nova
Gorica, se hrani pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 19. 3. 2010, pod zaporedno
številko 196.
Št. 101-1/2010-3
Ob-2695/10
Upravna enota Trebnje z dnem izdaje
te odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan
v evidenco statutov sindikatov dne 26. 2.
2010, pod zap. št. 81, z nazivom Pravila
sindikata Sindikat delavcev v zdravstveni
negi Slovenije, sindikalna enota Dom starejših občanov Trebnje, na naslovu Stari
trg 63, 8210 Trebnje.
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Objave gospodarskih družb
Ob-3096/10
Samostojni podjetnik, Obdelava podatkov na računalniku, Anton Zupančič s.p.,
Medenska cesta 80, 1000 Ljubljana, matična številka: 5410619000, v skladu z določbami 75. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1-UPB3, Uradni list RS, št.
65/09 z dne 14. 8. 2009), obveščam poslovne partnerje in upnike, da bom dne 31. 7.
2010 prenehal s poslovanjem.
Anton Zupančič s.p.

Sklici skupščin
Ob-3030/10
Uprava Banke Volksbank d.d. na podlagi
16. in 17. člena Statuta banke sklicuje
30. redno skupščino
Banke Volksbank d.d.,
ki bo v četrtek, 10. junija 2010, ob 13.
uri, v poslovni stavbi, na naslovu Dunajska
cesta 128a, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa
v skladu s poslovnikom skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila banke za
poslovno leto 2009, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava
in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev s prejemki članov nadzornega sveta in uprave,
ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli
v preteklem poslovnem letu.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2009 in jima podeljuje razrešnico.
3. Letno poročilo o notranjem revidiranju z obrazloženim mnenjem nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme obrazloženo mnenje nadzornega sveta
k letnemu poročilu notranje revizije za leto
2009.
4. Imenovanje finančnega revizorja za
leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina banke imenuje finančnega revizorja za leto 2010, revizijsko hišo KPMG podjetje za revidiranje
d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina po predlogu
sprejme spremembe statuta v predloženem
besedilu in prečiščeno besedilo statuta.
Delničarji bodo na 30. redni skupščini
Banke Volksbank d.d. odločali o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Skupščine Banke Volksbank d.d. se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico vsi delničarji banke, ki so kot
imetniki delnic vpisani v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev konec 4. dne pred zasedanjem skupščine oziroma na dan 6. junij 2010 (presečni dan).

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 se lahko pošlje
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi 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. V istem
roku lahko delničarji tudi podajo predloge
o volitvah revizorjev. Volilnega predloga ni
treba utemeljiti.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti, in sicer, poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe,
če so potrebni za presojo točk dnevnega
reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru.
Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.
Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, predložijo
pred začetkom skupščine veljavno pooblastilo.
Letno poročilo, poročilo nadzornega sveta, letno poročilo o notranjem revidiranju
z obrazloženim mnenjem nadzornega sveta
in drugo gradivo za skupščino banke z utemeljenimi predlogi sklepov, je delničarjem
na vpogled v prostorih Banke Volksbank
d.d., na naslovu Dunajska cesta 128a, Ljub
ljana, vsak delavnik, od 9. do 12. ure.
Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani banke, www.volksbank.si.
Banka Volksbank d.d.
uprava
Ob-3105/10
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 10. člena
Statuta družbe TITAN d.d. sklicuje uprava
družbe
18. sejo skupščine družbe
TITAN d. d., Kovinarska 28, Kamnik,
ki bo v četrtek, 10. 6. 2010, ob 11. uri, na
sedežu družbe, Kovinarska 28, Kamnik.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za
predsednico skupščine se izvoli odvetnico
Marjano Šnuderl. Izvolita se dva preštevalca
glasov: Bojan Frol in Sonja Breznik. Ugotovi
se prisotnost notarja Janeza Novaka.
2. Predložitev letnega poročila družbe za
leto 2009 z mnenjem revizorja in pisnega

poročila nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za leto 2009.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z revidiranimi Letnim poročilom družbe za poslovno
leto 2009 in s poročilom nadzornega sveta
o preveritvi ter potrditvi Letnega poročila.
b) V poslovnem letu 2009 je družba
ustvarila čisto izgubo v višini 1.653.033,71
EUR. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2009,
zmanjšan za navedeno izgubo poslovnega
leta 2009, tako znaša 559.697,47 EUR.
c) Izguba poslovnega leta 2009 se pokrije v breme prenesenih dobičkov iz preteklih poslovnih obdobij. Pri tem se uporabi
preneseni dobiček iz let 2004, 2005 in 2006
v celoti, ter preneseni dobiček poslovnega
leta 2007 v višini 104.175,60 EUR.
Po pokritju čiste izgube poslovnega leta
2009 iz prenesenih čistih dobičkov iz preteklih let, je bilančni dobiček sestavljen iz
preostanka prenesenega dobička leta 2007
v višini 15.259,71 EUR in celotnega prenesenega dobička leta 2008 v višini 544.437,76
EUR, skupaj torej 559.697,47 EUR.
Odločanje o njegovi uporabi se prenese
v naslednja poslovna leta.
d) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za leto 2009.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
izvedbo revizije poslovanja družbe za leto
2010 skupščina imenuje revizijsko družbo
Deloitte & Touche Revizija d.o.o., Dunajska
9, Ljubljana.
Celotno gradivo za sejo skupščine družbe z dnevnim redom in predlogi sklepov bo
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Kamniku, Kovinarska 28, vsak delavnik,
med 11. in 13. uro. Morebitne nasprotne
predloge naj delničarji pošljejo v pisni obliki
in z utemeljitvijo upravi družbe v roku 7 dni
od dneva objave sklica skupščine. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino
osnovnega kapitala, lahko v 7 dneh po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni
predlog sklepa.
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, in ki svojo udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega
dne pred njenim zasedanjem pisno prijavijo
upravi družbe. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki se izkažejo z osebnim dokumentom, overjenim pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki še z izpisom iz
sodnega registra, ki ni starejši od sedem
dni. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti v pisni obliki dana v hrambo
na sedež družbe najkasneje konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine.
Udeleženci se pol ure pred zasedanjem
skupščine prijavijo v za to določenem prostoru, kjer podpišejo seznam prisotnih delničarjev in prevzamejo glasovnice.
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Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skliče nova seja skupščine,
z istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
kapitala.
TITAN d.d.
uprava družbe
Lorenzo Tacchino
Št. 12/21
Ob-3121/10
Na osnovi Statuta delniške družbe Loterija Slovenije, d.d. in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
XIII. skupščino
delniške družbe Loterija Slovenije, d.d.,
ki bo v četrtek, 17. junija 2010, v sejni
sobi na sedežu družbe, Gerbičeva ulica 99,
1000 Ljubljana, s pričetkom ob 12. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: predsednik uprave družbe bo začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodila Nevena Tea
Gorjup kot predsednica ter Bernarda Kotar
in Martina Tomac kot preštevalki glasov. Seji
bo prisostvoval vabljen notar Andrej Škrk iz
Ljubljane.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2009, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička
in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 2.1:
Skupščina se seznani s sprejetim letnim
poročilom družbe za poslovno leto 2009 ter
s poročilom nadzornega sveta družbe o načinu in obsegu preverjanja vodenja v družbi
med poslovnim letom 2009 s stališčem do
revizijskega poročila ter informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora
v letu 2009.
Predlog sklepa št. 2.2:
Uprava in nadzorni svet skupščini delničarjev predlagata, da se bilančni dobiček za
poslovno leto 2009 v višini 8.862.538 EUR
uporabi za:
1. del bilančnega dobička v višini
1.559.880 EUR se uporabi za izplačilo vmesnih dividend delničarjem;
2. del bilančnega dobička v višini
2.896.920 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem;
3. del bilančnega dobička v višini
4.405.738 EUR ostane v prenesenem dobičku.
Dividende se izplačajo delničarjem najkasneje v 90 dneh od dneva zasedanja
skupščine.
Predlog sklepa št. 2.3:
V skladu z Zakonom o gospodarskih
družbah skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2009 in jima podeljuje razrešnico.
3. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta družbe zaradi uskladitve z določbami
ZGD-1C
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-C, Uradni list RS, št. 42/09) kot
izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva
skupščine. Sprememba statuta začne veljati
z dnem vpisa v sodni register.
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4. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe Poslovnika o delu
skupščine kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine ter potrjuje čistopis Poslovnika o delu skupščine.
5. Imenovanje revizorja za revidiranje
računovodskih izkazov za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov in
poslovnega poročila za poslovno leto 2010
imenuje Auditor revizijska družba d.o.o.
Ptuj.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini
tako, da uprava prejme njihovo pisno prijavo najpozneje do konca četrtega dne pred
skupščino, to je do vključno 13. 6. 2010, in
ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 13. 6. 2010.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži
skupščine in uresničuje njegovo glasovalno
pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga
je potrebno predložiti družbi, kjer ostane
shranjeno.
Vljudno prosimo udeležence, da se ob
prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni
pisarni skupščine, in sicer najmanj 15 minut
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev
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.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega
reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305.
člena ZGD-1.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje tudi
revidirano letno poročilo in poročilo nadzornega sveta, besedilo predlogov sprememb
statuta in prečiščeno besedilo statuta, besedilo predlogov sprememb Poslovnika o delu
skupščine in prečiščeno besedilo Poslovnika o delu skupščine ter obrazložene predloge sklepov, bo na vpogled na sedežu
družbe v Ljubljani, Gerbičeva ulica 99, vsak
delavnik, od 9. do 12. ure, in sicer od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine in
spremembe ter dopolnitve statuta in prečiščeno besedilo statuta so objavljeni tudi na
spletni strani družbe www.loterija.si.
Udeležence skupščine prosimo, da svoje
morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih
želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni
vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi, razen predloga
k točki 5 dnevnega reda, morajo biti obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine

istega dne, čez 30 minut. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Loterija Slovenije, d.d.
uprava – predsednik uprave
Tim Kocjan
Ob-3122/10
Na podlagi 16. člena Statuta Delavske
hranilnice d.d., Ljubljana, sklicuje Uprava
Delavske hranilnice d.d., Ljubljana, Miklošičeva 5, Ljubljana,
11. skupščino
Delavske hranilnice d.d., Ljubljana,
ki bo v sredo 9. junija 2010, ob 10. uri,
v veliki sejni dvorani ZSSS, Dalmatinova 4,
v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana potrjuje predsednika
skupščine, komisijo za štetje glasov in ugotavlja prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisnika.
2. Nagovor predsednika uprave.
3. Poročilo nadzornega sveta hranilnice
o preveritvi in potrditvi letnega poročila Delavske hranilnice d.d. in stališče nadzornega
sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za
poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina Delavske
hranilnice d.d. Ljubljana sprejema poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za poslovno leto 2009 in pozitivno
stališče k poročilu revizijske družbe Deloitte revizija d.o.o. Ljubljana, za poslovno
leto 2009.
4. Poročilo o notranjem revidiranju v letu
2009 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina Delavske
hranilnice d.d. Ljubljana sprejema poročilo
o notranjem revidiranju v letu 2009 z mnenjem nadzornega sveta.
5. Predlog ugotovitve in uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2009, s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2009.
Predlogi sklepov:
5.1. Skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana ugotavlja, da:
– čisti dobiček hranilnice za leto 2009
znaša 467.759,47 EUR,
– bilančni dobiček hranilnice na dan
31. 12. 2009 znaša 809.125,40 EUR.
5.2. Skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana sprejema predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto
2009, v višini 809.125,40 EUR za naslednje
namene:
– za izplačilo dividend, v višini 526.335,00
EUR bruto,
– za udeležbo delavcev pri dobičku se
v skladu s pogodbo o udeležbi delavcev pri
dobičku nameni 5% doseženega neto dobička za poslovno leto 2009, v višini 23.387,97
EUR,
– za statutarne rezerve, v višini
259.402,43 EUR.
Dividenda za kosovno delnico znaša
5,00 EUR bruto in se izplača do 15. julija
2010 imetnikom delnic, ki so na dan 9. 6.
2010 vpisani v delniško knjigo pri KDD –
centralni klirinško depotni družbi.
5.3. Skupščina Delavske hranilnice d.d.,
Ljubljana, podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.
6. Predlog plačila nadzornemu svetu za
opravljeno delo v letu 2009.
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Predlog sklepa:
6.1. Skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana sprejema predlog plačila članom nadzornega sveta za opravljeno
delo v letu 2009 v skupni višini: 23.387,97
EUR bruto. Predsednik nadzornega sveta je
upravičen do plačila v višini 3.844,60 EUR
bruto, namestnica predsednika nadzornega sveta je upravičena do plačila v višini
3.524,22 EUR bruto, vsak član nadzornega
sveta pa je upravičen do plačila v višini
3.203,83 EUR bruto.
7. Predlog za imenovanje revizorja za
revidiranje računovodskih izkazov Delavske
hranilnice d.d., Ljubljana, za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa: skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, imenuje za revidiranje
računovodskih izkazov Delavske hranilnice
d.d. Ljubljana za poslovno leto 2010 revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o. Ljub
ljana.
8. Predlog pooblastila upravi za nakup
lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina Delavske hralnilnice d.d.
Ljubljana, pooblašča upravo hranilnice, da
po predhodnem soglasju nadzornega sveta
v roku 36 mesecev, od dneva tega pooblastila, to je do 9. 6. 2013, permanentno
kupuje lastne delnice družbe, po ceni, ki
ne bo nižja od 85,00 EUR in ne bo višja od
dvakratnika knjigovodske vrednosti delnice
v času sklenitve pogodbe o nakupu lastnih
delnic, za delnico.
Prodajna cena delnic, pridobljenih na
podlagi tega sklepa, pri njihovi odsvojitvi
ne sme biti nižja od povprečne nabavne
vrednosti, obstoječih delnic v skladu lastnih
delnic.
Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljub
ljana pooblašča upravo, da lahko kupuje
lastne delnice, katerih delež ne sme presegati 10% osnovnega kapitala (oziroma
10.669 delnic) za namene iz prve in druge
alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1
in z namenom ohranjanja stabilne lastniške
strukture.
Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, ki jih hranilnica pridobi na podlagi tega
pooblastila, je prednostna pravica delničarjev do prodaje in nakupa izključena.
9. Razkritje prejemkov članov uprave in
članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog
v hranilnici prejeli v poslovnem letu 2009.
10. Spremembe statuta zaradi uskladitve
z ZGD-1C
Predlog sklepa:
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.
Predloge sklepov predlagata uprava in
nadzorni svet Delavske hranilnice d.d. Ljub
ljana.
Na 11. skupščini Delavske hranilnice d.d.
Ljubljana, bodo delničarji odločali o objavljenih predlogih za posamezno točko dnevnega reda.
Delničarji bodo sporočilo o sklicu skupščine, prijavnico za udeležbo ter pooblastilo
za udeležbo in glasovanje na skupščini prejeli po pošti.

2. Obravnava letnega poročila za leto
2009, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2009, o podelitvi razrešnice
članoma uprave in članom nadzornega sveta družbe ter seznanitev s prejemki članov
organov vodenja in nadzora družbe.
3. Imenovanje revizorja za leto 2010.
4. Razveljavitev sklepa 15. redne letne
skupščine družbe z dne 12. 6. 2009, sprejetega pod 5. točko dnevnega reda, o prenehanju veljavnosti sklepa skupščine o določitvi plačila za člane nadzornega sveta,
sprejetega na skupščini dne 19. 6. 2007.
5. Spremembe statuta.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
7. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Predlogi sklepov:
1.) Otvoritev skupščine in izvolitev članov
delovnega predsedstva.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme sklep o imenovanju
članov delovnega predsedstva:
Za predsednika skupščine se imenuje
odvetnik Stojan Zdolšek.
Za člana delovnega predsedstva se imenujeta mag. Miloš Čas in Andrej Urbas.
2.) Obravnava letnega poročila za leto
2009, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2009, o podelitvi razrešnice
članoma uprave in članom nadzornega sveta družbe ter seznanitev s prejemki članov
organov vodenja in nadzora družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme sklep o uporabi
bilančnega dobička:
1. Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2009, znaša
1.621.326,24 evrov.
2. Bilančni dobiček za poslovno leto
2009 se uporabi za naslednje namene:
a) Za razdelitev med delničarje se uporabi
390.000,00 evrov, tako da dividenda na delnico znaša 750,00 evrov. Izplačilo dividende se
opravi v tridesetih dneh po datumu skupščine
osebam, ki so na dan skupščine vpisane kot
imetniki delnic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev.
b) O uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 1.231.326,24 evrov bo
odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
sklep o podelitvi razrešnice:
Članoma uprave in članom nadzornega
sveta družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2009.
3.) Imenovanje revizorja za leto 2010.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme sklep o imenovanju revizorja za
leto 2010:
Za revizorja, ki bo revidiral letno poročilo
družbe za leto 2010, se imenuje revizijska
družba Constantia Plus, svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska cesta 160.
4.) Razveljavitev sklepa 15. redne letne
skupščine družbe z dne 12. 6. 2009, sprejetega pod 5. točko dnevnega reda, o prenehanju veljavnosti sklepa skupščine o določitvi plačila za člane nadzornega sveta,
sprejetega na skupščini dne 19. 6. 2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme sklep o razveljavitvi sklepa 15. redne letne skupščine z dne
12. 6. 2009, sprejetega pod 5. točko dnevnega reda:
Razveljavi se sklep skupščine z dne
12. 6. 2009, sprejet pod 5. točko dnevnega
reda, ki se glasi:

Letno poročilo Delavske hranilnice d.d.
Ljubljana, za poslovno leto 2009 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila ter gradivo, ki bo obravnavano na
skupščini, je delničarjem na vpogled na sedežu hranilnice v Ljubljani, Miklošičeva 5,
v tajništvu uprave hranilnice.
Navodilo za glasovanje
Delničarji uresničujejo svojo glasovalno
pravico na skupščini hranilnice osebno, po
pooblaščencu ali po zastopniku, glede na
delež njihovih delnic v osnovnem kapitalu,
v skladu s statutom hranilnice.
Za glasovanje na skupščini so upravičeni delničarji hranilnice, imetniki delnic
na ime z glasovalno pravico, ki so vpisani
v delniško knjigo konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je na dan 5. 6.
2010 in prijavijo svojo udeležbo najkasneje
3 delovne dni pred skupščino, tj. najkasneje
do vključno 4. junija 2010.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa,
o katerem naj skupščina odloča.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov,
najkasneje v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
Vsak delničar, ki se udeleži skupščine,
ima pravico od uprave hranilnice na skupščini zahtevati zanesljive podatke o zadevah hranilnice, če so potrebni za presojo
točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava hranilnice da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna
in poslovna razmerja družbe s povezanimi
družbami.
Udeležence skupščine prosimo, da se
najmanj pol ure pred pričetkom seje skupščine hranilnice prijavijo na prijavnem mestu (predverje dvorane) zaradi vzpostavitve
evidence o udeležbi in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.
Če skupščina hranilnice ne bo sklepčna
ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje skupščine isti dan, v istih prostorih ob
12. uri. V tem primeru bo skupščina hranilnice veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Uprava Hranilnice
Žan Wostner, član
Jože Stegne, predsednik
Št. 10/2010
Ob-3146/10
Uprava in nadzorni svet KDD − Centralne klirinško depotne družbe delniške
družbe, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana
v skladu z drugim odstavkom 295. člena
ZGD-1 objavljata vabilo na
16. redno letno zasedanje
skupščine
Delničarje družbe vabimo, da se udeležijo rednega letnega zasedanja skupščine, ki
bo dne 9. junija 2010 ob 12. uri, v veliki konferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe
Trg republike 3, Ljubljana.
Če ob prvem sklicu ne bo dosežena
sklepčnost skupščine, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri na istem
mestu.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev članov
delovnega predsedstva.
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»Z dnem 12. 6. 2009 se preneha uporabljati sklep o določitvi plačila za člane nadzornega sveta, ki je bil sprejet na skupščini dne 19. 6. 2007. Prenehanje veljavnosti
sklepa ne posega v prejemke za poslovno leto 2009, ki so bili članom nadzornega
sveta do dneva sprejema tega sklepa že
izplačani«.
Prejemki, ki članom nadzornega sveta
zaradi prenehanja uporabe sklepa, sprejetega 19. 6. 2007, niso bili izplačani, se
članom nadzornega sveta izplačajo v enkratnem znesku.
5.) Spremembe statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme sklep o spremembah statuta:
Sprejmejo se naslednje spremembe statuta:
– 23. člen se spremeni tako, da se odslej glasi:
Sestava nadzornega sveta
23. člen
Nadzorni svet ima 5 članov.
– V tretjem odstavku 24. člena se številka »5« nadomesti s številko »3«.
– V prvem odstavku 26. člena se številka
»4« nadomesti s številko »3«.
– 33. člen se spremeni tako, da se odslej glasi:
Sklic skupščine na zahtevo delničarjev
33. člen
(1) Skupščino delničarjev je treba sklicati, če delničarji, katerih skupni deleži dosegajo najmanj dvajsetino osnovnega kapitala
družbe, pisno zahtevajo sklic skupščine delničarjev. Zahtevi morajo 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 sprejema
sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka
mora skupščina zasedati čim prej, vendar
najpozneje v dveh mesecih od prejema zahteve, sicer lahko sodišče delničarje, ki so
poslali zahtevo, ali njihove pooblaščence,
pooblasti za sklic skupščine. V objavi sklica
skupščine mora biti opozorjeno na dano pooblastilo sodišča.
– 34. člen se spremeni tako, da se odslej glasi:
Rok za sklic skupščine, zagotovitev
informacij in prijava na skupščino
34. člen
(1) Skupščina delničarjev se skliče vsaj
30 dni pred zasedanjem.
(2) Sklic skupščine se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije ter na spletni strani družbe.
(3) Uprava mora od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine na sedežu družbe omogočiti delničarjem
brezplačni vpogled v predloge sklepov, ki
so na dnevnem redu zasedanja skupščine,
z njihovimi obrazložitvami in v ostalo gradivo
za skupščino.
(4) Predlagani dnevni red skupščine delničarjev mora biti delničarjem posredovan
najkasneje dvajset dni pred predvidenim
dnem zasedanja.
(5) Delničarji morajo svojo udeležbo na
skupščini delničarjev prijaviti najkasneje konec četrtega dne pred predvidenim dnem
zasedanja.
– V 3. točki drugega odstavka 42. člena
se črta besedilo: »oziroma članom nadzornega sveta«.
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6.) Imenovanje članov nadzornega
sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep o imenovanju članov
nadzornega sveta.
Ker je vsem dosedanjim članom nadzornega sveta z dnem zasedanja te skupščine
potekel mandat, se z današnjim dnem za
čas do konca zasedanja skupščine družbe,
ki sprejema odločitve v zvezi z letnim poročilom za četrto poslovno leto od njihove
izvolitve, izvolijo:
1. Andrej Urbas,
2. Anton Zobec,
3. Boris Peric,
4. Matjaž Titan,
5. Miloš Čas.
7.) Zmanjšanje osnovnega kapitala
z umikom lastnih delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih
delnic:
1. Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1 skupščina pooblašča upravo družbe, da zaradi umika lastnih
delnic in zmanjšanja osnovnega kapitala
lahko odkupi lastne delnice (delnice KDD
d.d.) od delničarjev. Število pridobljenih lastnih delnic lahko znaša največ 129. Lastne
delnice se odkupijo v breme virov po tretjem
odstavku 381. člena ZGD-1. Skupščina pooblašča upravo in nadzorni svet družbe, da
določita postopek in način, po katerem se
izvede odkup lastnih delnic zaradi njihovega umika.
2. Ko družba pridobi lastne delnice
v skladu s prejšnjim odstavkom tega sklepa, se glede na število pridobljenih lastnih
delnic osnovni kapital družbe, ki znaša
1.084.960,77 evrov, zmanjša za največ
269.153,73 evrov, tako da bo po izvedbi
zmanjšanja osnovnega kapitala znašal najmanj 815.807,04 evrov.
3. Osnovni kapital družbe se zmanjša
z namenom, da se omogoči izstop tistim delničarjem, ki ne želijo biti dolgoročni lastniki
družbe, ne da bi hkrati v delniški strukturi
družbe prišlo do dodatnih kvalificiranih imetništev.
4. Uprava po pridobitvi lastnih delnic te
delnice umakne in razveljavi pravice iz delnic.
5. Po vsakem umiku delnic iz 4. točke
tega sklepa se vloži poseben predlog za
vpis zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni
register, ki obsega umik do takrat pridobljenih in umaknjenih lastnih delnic.
6. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da po vsakem umiku lastnih delnic na podlagi tega sklepa, uskladi določbe statuta
o višini osnovnega kapitala in številu delnic
z izvedenim umikom delnic.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda
Gradivo k točki 2:
– letno poročilo za leto 2009, ki ga je dne
5. 3. 2010 sestavila uprava družbe, in ki ga
je potrdil nadzorni svet,
– revizorjevo poročilo revizijske družbe
Constantia Plus, svetovanje, d.o.o., Ljub
ljana z dne 5. 3. 2010,
– poročilo nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za leto 2009.
Gradivo k točki 3:
– obrazložitev predloga za imenovanje
revizorja.
Gradivo k točki 4:

– obrazložitev predloga za razveljavitev
sklepa,
– rezultat glasovanja,
– kopija izjave delničarja.
Gradivo k točki 5:
– obrazložitev predloga sprememb statuta.
Gradivo k točki 6:
– obrazložitev predloga za imenovanje
članov nadzornega sveta.
Gradivo k točki 7:
– obrazložitev predloga za zmanjšanje
osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Dostopnost gradiva
Gradivo bodo delničarji prejeli z vabilom za sklic skupščine. Od dneva objave
tega sklica pa so vse listine, ki predstavljajo
gradivo, v popolnem besedilu delničarjem
dostopne tudi v poslovnih prostorih družbe
na Tivolski cesti 48 v Ljubljani, vsak dan od
9. do 12. ure pri Ivanki Hozjak.
Pogoji za udeležbo na skupščini
V skladu z drugim in tretjim odstavkom
297. člena ZGD-1 se skupščine lahko udeležijo delničarji, ki svojo udeležbo prijavijo
družbi najkasneje konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine in so kot delničarji
vpisani v delniško knjigo družbe konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine
(presečni dan).
Pooblaščenci delničarjev oziroma njihovi
zakoniti zastopniki morajo pooblastilo oziroma drug ustrezen dokaz o upravičenosti za
zastopanje predložiti pred začetkom zasedanja skupščine.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko najkasneje 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti
predlog sklepa, o katerem naj skupščina
odloča ali, če skupščina pri posamezni točki
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Objava nasprotnega predloga
Če delničar v 7 dneh po objavi sklica
skupščine pošlje družbi v pisni obliki razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da
bo na skupščini ugovarjal predlogu organa
vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov predlog, ga bo družba objavila na
enak način kot sklic skupščine.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
KDD d.d.
predsednik uprave
Boris Tomaž Šnuderl
član uprave
Davor Pavić
namestnik predsednika
nadzornega sveta
mag. Miloš Čas
Ob-3150/10
Na podlagi 19. člena Statuta Banke Celje
d.d. ter skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1, uprava banke
sklicuje
25. redno skupščino
delničarjev Banke Celje d.d.,
ki bo v torek, dne 8. junija 2010 ob 10.
uri, v veliki dvorani Narodnega doma v Celju, Trg celjskih knezov 9.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev banke,
ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalk glasov ter predstavitev
notarke.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Banke Celje d.d.
izvoli:
– predsednika: Stojana Zdolška,
– preštevalki glasov: Irmo Lukman in Simono Cilenšek.
2. Letno poročilo o notranjem revidiranju
Banke Celje d.d. z mnenjem nadzornega
sveta Banke Celje d.d.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. sprejme Letno poročilo
o notranjem revidiranju Banke Celje d.d. za
leto 2009 s pozitivnim mnenjem nadzornega
sveta Banke Celje d.d.
3. Poročilo nadzornega sveta Banke Celje d.d.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. se seznani s Poročilom
nadzornega sveta Banke Celje d.d. o preveritvi letnih poročil Banke Celje d.d. in Skupine Banke Celje za leto 2009 in pozitivnimi
mnenji nadzornega sveta Banke Celje d.d.
k poročiloma pooblaščenega revizorja PricewaterhouseCoopers d.o.o. Ljubljana.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2009 ter podelitve razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Banke Celje d.d.
– sprejme predlog uporabe bilančnega
dobička za leto 2009, v višini 3.385.391,07
EUR:
– za dividende, ki pripadajo delničarjem banke, v višini 2.796.079,00 EUR.
Delničarjem banke se izplača dividenda
v višini 5,50 EUR na navadno in prednostno
delnico. Banka bo dividendo izplačevala od
9. septembra 2010 naprej. Do izplačila dividende so upravičeni delničarji banke, vpisani v delniško knjigo na dan 10. junija 2010, in
delničarji, imetniki materializiranih navadnih
delnic na prinosnika, po opravljeni zamenjavi za nematerializirane navadne delnice na
ime. Zapadlost izplačila dividende za leto
2009 je tri leta od dneva sprejema sklepa na skupščini delničarjev banke, to je do
vključno 8. junija 2013, ko bo banka znesek
neizplačane dividende prenesla med druge
rezerve iz dobička;
– za prenos v druge rezerve iz dobička,
v višini 589.312,07 EUR;
– se seznani z informacijo o prejemkih
članov uprave in nadzornega sveta v letu
2009,
– ter podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu Banke Celje d.d. za poslovno
leto 2009.

enak način kot ta sklic skupščine, objavila
tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani
banki v sedmih dneh po objavi tega sklica
skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in
za katere bo delničar – predlagatelj pri tem
sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo
druge delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog.
Delničarji lahko nasprotne predloge in
zahteve za dodatne točke dnevnega reda
pošljejo banki tudi po elektronski pošti na
naslov: skupscina@banka-celje.si.
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do
obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in njihovo obrazložitvijo je skupaj z letnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta
od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, na vpogled
v Banki Celje d.d., Vodnikova 2, v tajništvu Sektorja finančnih trgov, soba 308/III,
od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro.
V tem času je gradivo dostopno tudi na
spletni strani banke, www.banka-celje.si,
kjer so dostopne tudi vse ostale informacije
iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 in
informacije o pravicah delničarjev iz prvega
odstavka 298. člena, prvega odstavka 300.,
301. in 305. člena ZGD-1.
Osnovni kapital Banke Celje d.d. je razdeljen na 406.904 navadnih in 101.725 prednostnih imenskih delnic. Glasovalno pravico
na 25. skupščini imajo pri vseh točkah dnevnega reda samo navadne nematerializirane
imenske delnice. Na dan objave sklica te
skupščine glasovalnih pravic nima 416 lastnih navadnih imenskih delnic in 1.067 navadnih materializiranih prinosniških delnic,
za katere še ni bila opravljena zamenjava
po 68. členu Zakona o nematerializiranih
vrednostnih papirjih.
Registracija udeležencev se bo začela
eno uro pred najavljenim začetkom skupščine. Ob registraciji se mora prijavljeni
udeleženec na zahtevo izkazati z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopnik pa z izpisom iz poslovno – sodnega registra oziroma drugo ustrezno listino iz
katere izhaja pravica za zastopanje, nakar
prejme potrdilo o prisotnosti in enoto za elektronsko glasovanje.
Če skupščina delničarjev banke ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 8. junija
2010 ob 11. uri na istem kraju in bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Banka Celje d.d.
Uprava banke

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. imenuje za revidiranje
Letnega poročila Banke Celje d.d. za poslovno leto 2010 pooblaščeno revizijsko
družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o.,
Ljubljana.
6. Plačilo za delo članom nadzornega
sveta Banke Celje d.d.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Banke Celje d.d.
določi višino mesečnega plačila za delo članom nadzornega sveta s tekočim poslovnim
letom:
– predsedniku nadzornega sveta 700,00
EUR neto,
– podpredsedniku nadzornega sveta
650,00 EUR neto,
– ostalim članom 550,00 EUR neto,
– ter povračilo stroškov udeležbe posameznega člana na seji v višini dejanskih
stroškov.
Predloge sklepov pod 1., 2., 4. in 6. točko
predlagata uprava in nadzorni svet Banke
Celje d.d., predloge sklepov pod 3. in 5. točko pa nadzorni svet Banke Celje d.d.
Skupščine delničarjev banke se lahko
udeležijo delničarji banke, ki svojo udeležbo
pisno prijavijo banki najpozneje do vključno
5. junija 2010. Prijavo opravijo z izpolnjeno
prijavnico, kateri, v primeru, da se skupščine ne bodo udeležili osebno, priložijo
pisno pooblastilo pooblaščencu za zastopanje. Prijavnica in pooblastilo sta poleg
sklica skupščine priložena pisnemu vabilu
za skupščino, katerega delničarji prejmejo
po pošti, dosegljiva pa sta tudi na spletni
strani banke, www.banka-celje.si.
Glasovalno pravico imajo delničarji, imetniki navadnih nematerializiranih imenskih
delnic, ki so vpisani v delniški knjigi banke,
ki jo vodi Klirinško depotna družba, d.d.,
Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 4. junija 2010 (presečni dan).
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
sedem dni po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava banke
bo, v skladu s tretjim odstavkom 298. člena
ZGD-1, takoj po poteku sedem dnevnega
roka objavila prejete dodatne točke dnevnega reda.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava banke bo, na
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Zavarovanja terjatev
SV 164/10
Ob-3035/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Staše Lepej iz Zagorja
ob Savi, opr. št. SV 164/10, z dne 23. 4. 2010,
je nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo stanovanje z ID št. 1886-446-102.E,
številka 2, ki se nahaja v I. nadstropju večstanovanjske hiše, z naslovom Zagorje
ob Savi, Farčnikova kolonija 47, v izmeri
56,40 m2, ID stavbe 1886-446, stoječe na
parc. št. 415, k.o. Zagorje – mesto, katerega solastnika sta vsak do ½ Mateja Remic
in Alojz Zakonjšek, oba stanujoča Zagorje
ob Savi, Farčnikova kolonija 47, zastavljeno
s hipoteko na podlagi hipotekarno kreditne
pogodbe št. 987201-001, z dne 20. 4. 2010
za zavarovanje terjatve v višini 32.490,00
EUR, dobo vračanja 180 mesecev in končno zapadlostjo zadnjega obroka v plačilo
dne 18. 5. 2025, z nominalno obrestno mero
kredita 3-mesečni EURIBOR + 2,60% letno,
ki je spremenljiva in znaša na dan odobritve
kredita dne 20. 4. 2010 3,244% in efektivno
obrestno mero 3,46% letno, z zamudnimi
obrestmi ter vsemi stroški, pripadki in event.
stroški, ki bi jih imel upnik z uveljavljanjem
vračila terjatve, z možnostjo odpoklica terjatve in z zaznambo neposredne izvršljivosti
terjatve, vse v korist: SKB BANKA, d. d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, MŠ 5026237000.
SV 413/2010
Ob-3036/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 413/2010 z dne
28. 4. 2010, je stanovanje številka 2, v izmeri 49,99 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe, na naslovu Murkova ulica
003, 2000 Maribor, ki stoji na parceli številka
510/1, pripisani pri zemljiškoknjižnem vložku 1916 katastrska občina Tabor in je last
Pisanec Dušanke, EMŠO 1812962505110,
stanujoče Murkova ulica 003, 2000 Maribor,
do 4/6 od celote, Pisanec Gregorja, EMŠO
2608981500275, stanujočega Murkova ulica 003, 2000 Maribor, do 1/4 od celote in
Pisanec Miha, EMŠO 1102984500220 stanujočega Murkova ulica 003, 2000 Maribor,
do 1/4 od celote, na podlagi originalne overjene kupoprodajne pogodbe št. 9130-33/91,
z dne 18. 11. 1991, z dodatkom h kupoprodajni pogodbi z dne 10. 12. 1991, sklenjene s prodajalko družbo Tovarna vozil in
toplotne tehnike »Boris Kidrič« p.o. Maribor
ter Pisanec Milanom in Pisanec Dušanko
kot kupcema in Sklepa o dedovanju opr.
št. II D 462/2009, z dne 12. 10. 2009 po
pokojnem Pisanec Milanu, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja
4, Maribor, matična številka 5860580000,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve
v znesku 43.000,00 EUR s pp.
SV 333/2010
Ob-3037/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa SV 333/2010 z dne 28. 4.
2010, sta bili nepremičnini stanovanje št.
6, s površino 48,36 m2, in stanovanje št.
5, s površino 61,28 m2, ki se nahajata na
podstrešju v stanovanjski hiši Trg celjskih
knezov 3, Celje, na parc. št. 2406, vpisani
pri vl. št. 2243, k.o. Celje, zastavljeni v korist

upnice BKS BANK AG, Bančna podružnica, s sedežem Dunajska cesta 161, 1000
Ljubljana, matična številka 2013649000,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
50.000,00 EUR, s pripadki, z zapadlostjo
18. 4. 2025, z možnostjo odpoklica.
SV 343/2010
Ob-3038/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Aleksandra Mraza
iz Celja, opr. št. SV 343/2010 z dne 29. 4.
2010, je bila nepremičnina, ki še ni vpisana
v zemljiško knjigo kot etažna lastnina in sicer: nepremičnina, del stavbe – stanovanje
v mansardnem delu stavbe, ki obsega 2
sobi, kuhinjo, WC, predsobo in klet v približni izmeri 54,00 m2, na naslovu Gosposka ulica 18, 3000 Celje, stoječi na parceli št. 2394, k.o. Celje, last Gajšek Jureta,
stanujoč Gotovlje 173c, pošta 3310 Žalec,
zastavljena v korist imetnice Banke Sparkasse d.d., s sedežem v Ljubljani, Cesta
v Kleče 15, matična številka 2211254000,
za zavarovanje denarne terjatve po pogodbi o potrošniškem hipotekarnem kreditu
št. 5067/0068720-00, v znesku 50.500,00
EUR, z zapadlostjo zadnje anuitete kredita
1. 5. 2035, z obrestno mero: 3-mesečni EURIBOR in pribitek 2,900% odstotne točke,
kar za prvo obrestno obdobje skupaj znaša
3,534% letno, z efektivno obrestno mero
3,670%, z možnostjo predčasne zapadlosti kredita določene v 11. členu pogodbe
o potrošniškem hipotekarnem kreditu št.
5067/0068720-00, v primeru zamude z zamudnimi obrestmi in stroški, vključno s stroški, ki bi jih banka imela z uveljavljanjem
vračila terjatve.
SV 352/10
Ob-3039/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič
iz Kranja opr. št. SV 352/10 z dne 29. 4.
2010, je stanovanje št. 1, v neto tlorisni
površini 47,38 m2, ki se nahaja v drugi etaži stanovanjske stavbe Kebetova ulica 20,
4000 Kranj, s št. stavbe 303, v k.o. Kranj
(2100-303), stoječe na parc. št. 941/21, k.o.
Kranj, Okrajnega sodišča v Kranju, z ident.
št. dela stavbe 2100-303-1, v lasti Hermana
Uraniča, Hrastje 98, 4000 Kranj, na podlagi prodajne pogodbe z dne 20. 1. 2010,
sklenjene s prodajalcema Igorjem in Vesno
Praća, obema Kebetova ulica 20, Kranj, zastavljena v korist upnice Banke Sparkasse
d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, MŠ:
2211254000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000,00 EUR, s spremenljivo
letno pogodbeno obrestno mero 3-mesečni
EURIBOR + 2,350%, z ostalimi pp., z zapadlostjo zadnje anuitete 1. 5. 2018 in z možnostjo odpoklica zavarovane terjatve.
SV 714/2010
Ob-3113/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 714/2010 z dne 28. 4.
2010, je stanovanje št. 6, v 2. nadstropju,
v V. etaži – del stavbe št. 77, v izmeri 110,37
m² in kletni prostor št. 64 v 1. kletni etaži, v izmeri 13,70 m² ter kletna shramba
št. 64, v 2. kletni etaži, v izmeri 10,27 m²,

vse v večstanovanjski stavbi v Mariboru,
Maistrova ul. 12, (št. stavbe 877), ki stoji
na parc. št. 934/2, k.o. 657 Maribor - grad,
last zastaviteljice Gerbec Danice do celote,
na temelju prodajne pogodbe z dne 8. 4.
2010, zastavljeno v korist Nove KBM d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
120.000,00 EUR s pp.
SV 724/2010
Ob-3114/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 724/2010 z dne 29. 4.
2010, je pisarna, v izmeri 43,50 m², v stavbi
v Mariboru, Gregorčičeva ul. 13, k.o. Maribor - Grad, last družbe Abecedarija d.o.o.,
na temelju prodajne pogodbe z dne 3. 2.
1997, zastavljene v korist Banke Koper d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
78.500,00 EUR s pp.
SV 988/10
Ob-3115/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška
iz Ljubljane, opr. št. SV-988/10, DK-85/10
z dne 29. 4. 2010, je bila nepremičnina – stanovanje št. 2, v pritličju, v izmeri
19,30 m2, ki stoji na parc. št. 131/4, vpisani
v vl. št. 689, k.o. Poljansko predmestje, na
naslovu Živinozdravska ulica 2, Ljubljana, ki
je na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 01-9/91, z dne 14. 12.
1991, sklenjene med Gredelj Sajmo, roj.
23. 3. 1957, stanujočo Živinozdravska ulica
2, Ljubljana, kot kupovalko in Onkološkim
inštitutom Ljubljana, kot prodajalcem, last
Gredelj Sajme, roj. 23. 3. 1957, stanujočo Živinozdrasvska ulica 2, Ljubljana, do
celote, zastavljena v korist upnice Volksbank Kärnten Süd, s sedežem Hauptplatz
6, Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 20.000,00 €, s pogodbeno
obrestno mero 6,75% letno, ter z zakonitimi
zamudnimi obrestmi ter drugimi pripadki in
morebitnimi stroški, ki bi jih banka imela
z uveljavljanjem vračila denarne terjatve,
z rokom vračila 20. 3. 2005, vknjiži hipoteka ter zaznamuje neposredna izvršljivost
terjatve, napram dolžnici Gredelj Sajmi, roj.
23. 3. 1957, stanujoči Živinozdravska ulica
2, Ljubljana.
SV 446/2010
Ob-3119/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 446/2010 z dne
29. 4. 2010, so bile nepremičnine, in sicer:
– dve stanovanji v dvoriščnem delu večstanovanjske stavbe v Mariboru, Barvarska
ulica 007, ki stoji na parc. št. 1376, pripisani
pri vl. št. 752, k.o. Maribor – Grad, in sicer enosobno stanovanje v pritličju, v izmeri
36,31 m2, ter enosobno stanovanje v prvem
nadstropju, v izmeri 30,06 m2, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem skupnih
prostorov in naprav, ki služijo stavbi kot celoti ter pripadajočim solastniškim deležem
funkcionalnega zemljišča predmetne stavbe, katerih lastnik je zastavitelj Nadškofija
Maribor, s sedežem Slomškov trg 19, 2000
Maribor, z matično številko 1118552000 do
1/1, na podlagi menjalne pogodbe, skle-
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njene med Stanovanjskim skladom Občine
Maribor in Rimskokatoliško škofijo Maribor,
z dne 1. 12. 1997, in pripadajočim dodatkom
k menjalni pogodbi z dne 20. 4. 1999, ki se
vodi kot glavna nepremičnina,
– šest stanovanj v stanovanjski stavbi
v Mariboru, Barvarska ulica 007, ki stoji na
parc. št. 1376, pripisani pri vl. št. 752, k.o.
Maribor – Grad, in sicer:
– enosobno stanovanje v nadstropju,
v izmeri 41,05 m2,
– dvosobno stanovanje v nadstropju,
v izmeri 47,30 m2,
– dvosobno stanovanje v nadstropju,
v izmeri 41,20 m2,
– enosobno stanovanje v nadstropju,
v izmeri 35,29 m2,
– enosobno stanovanje v pritličju, v izmeri 26,89 m2 ter
– enosobno stanovanje – garsonjera,
v pritličju, v izmeri 24,20 m2,
vse skupaj s pripadajočimi solastninskimi deleži funkcionalnega zemljišča predmetne stavbe, katerih lastnik je zastavitelj
Nadškofija Maribor s sedežem Slomškov
trg 19, 2000 Maribor, z matično številko
1118552000 do 1/1, na podlagi menjalne
pogodbe, sklenjene med Stanovanjskim
skladom Občine Maribor in Rimskokatoliško
škofijo Maribor, z dne 20. 4. 1999,
– dvosobno stanovanje v pritličju stanovanjske stavbe v Mariboru, Barvarska ulica
007, ki stoji na parc. št. 1376, pripisani pri
vl. št. 752, k.o. Maribor - Grad, v izmeri
47,67 m2, skupaj s pripadajočim solastninskim deležem funkcionalnega zemljišča
predmetne stavbe, katerih lastnik je zastavitelj Nadškofija Maribor s sedežem Slomškov trg 19, 2000 Maribor, z matično številko
1118552000 do 1/1, na podlagi menjalne
pogodbe, sklenjene med Stanovanjskim
skladom Občine Maribor in Rimskokatoliško
škofijo Maribor, z dne 15. 3. 2001,
– stanovanje št. 005, v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Barvarska ulica
007, ki stoji na parc. št. 1376/1 in 1376/2,
pripisani pri vl. št. 752, k.o. Maribor - Grad,
v skupni izmeri 52,97 m2, katerih lastnik je
zastavitelj Nadškofija Maribor, s sedežem
Slomškov trg 19, 2000 Maribor, z matično
številko 1118552000 do 1/1, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Žibrat
Jožefo in Rimskokatoliško škofijo Maribor,
z dne 25. 11. 2003,
– stanovanje številka 006, v stanovanjski stavbi v Mariboru, Barvarska ulica 007,
ki stoji na parc. št. 1376, pripisani pri vl. št.
752, k.o. Maribor - Grad, v skupni izmeri
16,45 m2, ter pripadajočimi solastniškimi deleži na skupnih prostorih in delih in napravah
ter funkcionalnem zemljišču omenjene stanovanjske stavbe v Mariboru, katerih lastnik
je zastavitelj Nadškofija Maribor s sedežem
Slomškov trg 19, 2000 Maribor, z matično
številko 1118552000 do 1/1, na podlagi ku-

SV 656/2010
Ob-3124/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. SV 656/2010, z dne 30. 4. 2010,
je bilo zastavljeno štiri sobno stanovanje,
v skupni izmeri 134.31 m2, z identifikacijsko
številko 1721-362-18, v III. nadstropju stanovanjske stavbe v Ljubljani, Rimska ulica 7, ki
stoji na parc. št. 308, k.o. 1721 Gradišče I,
ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku številka 129, k.o. 1721 Gradišče I, ki je v lasti
Tomaža Piriha, na podlagi »Sodne poravnave«, opr. št. III P 4/2009, z dne 22. 5. 2009,
sklenjene med Mestno občino Ljubljana
kot prodajalko in Dejanom Dogandžićem
kot kupcem, »Prodajne pogodbe«, z dne
15. 3. 2010, sklenjene med Dejanom Dogandžićem, kot prodajalcem in Tomažem Pirihom, kot kupcem, »Dogovora o spremembi
Prodajne pogodbe z dne 15. 3. 2010«, z dne
24. 4. 2010, sklenjenega med istima strankama in »Dogovora k dogovoru z dne 24. 4.
2010 «, z dne 28. 4. 2010, sklenjenega med
istima strankama, in sicer v korist upnice
Banka Sparkasse d.d., s sedežem in poslovnim naslovom Ljubljana, Cesta v Kleče
15, matična številka 2211254000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 156.000,00
EUR, s pogodbeno obrestno mero, ki je za
prvo obrestno obdobje 2.834% letno in je
sestavljena iz seštevka 3-mesečnega Euriborja (trenutno 0.634%) in pribitka v višini
2.200% in v primeru zamude z zamudnimi
obrestmi po predpisani obrestni meri zamudnih obresti in ostalimi pripadki v skladu
s Pogodbo o potrošniškem hipotekarnem
kreditu št. 5463/0011887 – 00, sklenjene
dne 29. 4. 2010, ki zapade v plačilo najkasneje dne 1. 5. 2030, z možnostjo predčasne zapadlosti.

poprodajne pogodbe, sklenjene med Mlakar
Simono, ki jo je zastopal Vollmeier Danilo
in Rimskokatoliško škofijo Maribor, z dne
19. 8. 1997 in pripadajočega dodatka h kupoprodajni pogodbi z dne 26. 8. 1997,
– stanovanje številka 14, v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Barvarska ulica 007, ki stoji na parc.
št. 1376, pripisani pri vl. št. 752, k.o. Maribor - Grad, v skupni izmeri 51,66 m2, katerih lastnik je zastavitelj Nadškofija Maribor
s sedežem Slomškov trg 19, 2000 Maribor,
z matično številko 1118552000 do 1/1, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Krstić Dafino in Krstić Zoranom
ter Rimskokatoliško škofijo Maribor, z dne
29. 5. 2000,
– stanovanje številka 002, v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Barvarska
ulica 007, ki stoji na parc. št. 1376, pripisani pri vl. št. 752, k.o. Maribor - Grad,
v skupni izmeri 44,37 m2, katerih lastnik je
zastavitelj Nadškofija Maribor s sedežem
Slomškov trg 19, 2000 Maribor, z matično
številko 1118552000 do 1/1, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja številka 002, na
Barvarski ulici 007, sklenjene med Marković
Svetislav in Rimskokatoliško škofijo Maribor,
z dne 18. 10. 2000,
– stanovanje št. 12, v prvem nadstropju
večstanovanjske stavbe v Mariboru, Barvarska ul. 7, ki stoji na parc. št. 1376, pripisani pri vl. št. 752, k.o. Maribor - Grad,
v skupni izmeri 50,71 m2, katerih lastnik je
zastavitelj Nadškofija Maribor, s sedežem
Slomškov trg 19, 2000 Maribor, z matično številko 1118552000 do 1/1, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Terezijo Medved in Rimskokatoliško škofijo
Maribor, z dne 12. 6. 2001, zastavljena v korist upnice Raiffeisen banka d.d., Zagrebška
cesta 076, 2000 Maribor, matična številka
5706491000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve zoper dolžnika Gospodarstvo
Rast d.o.o., s sedežem Slovenska ulica 017,
2000 Maribor, in zastavitelja Nadškofijo Maribor, s sedežem Slomškov trg 19, 2000
Maribor, do najvišjega zneska 3.000.000,00
EUR.
SV 361/10
Ob-3120/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek
iz Domžal, opr. št. SV 361/10, DK 24/10
z dne 30. 4. 2010, je bilo dvoinpolsobno
stanovanje št. 40, z neto izmero 71,96 m2,
v 7. nadstropju večstanovanjske stavbe, na
naslovu Ulica Matije Tomca 1, Domžale, ki
stoji na parc. št 3894/2, 3897/2, 3898/3 in
3899/3, vse k.o. Domžale, ter last zastavitelja Obid Dušana do 1/1, zastavljeno v korist
UniCredit Banke Slovenije d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka
5446546000, za zavarovanje terjatve, v višini 90.000,00 EUR s pp.

Stran

SV 671/2010
Ob-3145/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. SV 671/2010, z dne 4. 5. 2010,
je bilo zastavljeno stanovanje št. 25, v izmeri
72.88 m2, z ID št. 1734-1533-12, v šestem
nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Ljubljana, Bratovševa ploščad 24, stoječe na parc. št. 1244/44, 1244/45, 1244/46,
1470/10, 1470/11, 1470/12 in 1470/13, vse
k.o. 1734 Ježica, ki kot etažna lastnina v zemljiško knjigo še ni vpisano, s sorazmernim
solastniškim deležem na skupnih delih stavbe, ki je v lasti Zmaga Grošlja, na podlagi
»Prodajne pogodbe«, z dne 29. 7. 1992,
in sicer v korist upnika Volksbank Kärnten
Süd, e. Gen., 9170 Ferlach, Hauptplatz 6,
Avstrija, 1900625, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 35.000,00 EUR s pripadki,
s pogodbeno letno obrestno mero v višini
6.75%, z zapadlostjo zadnjega obroka dne
20. 5. 2025 in z možnostjo predčasnega
odpoklica upnika.

Stran
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Objave sodišč
Izvršbe
In 21/2010
Os-2509/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 166866/2009
z dne 30. 11. 2009, ki je 29. 12. 2009 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr. št.
IZV 40/2010 z dne 2. 2. 2010, nepremičnina,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je gostinski lokal v prvem nadstropju in pritličju večstanovanjsko-poslovne zgradbe, na naslovu
Naselje Slavka Černeta 34, Kranjska Gora,
v skupni izmeri 42 m2, last dolžnika Bora
Radmana, Gobela 37, Gozd Martuljek, zarubljena v korist upnika Akada d.o.o., Bezje
10, Kranjska Gora, zaradi izterjave 80,21
EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 30. 3. 2010
In 47/2010, In 48/2010,
In 49/2010, In 50/2010
Os-2510/10
Na podlagi sklepov o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 180258/2009
z dne 7. 12. 2009, ki je 6. 1. 2010 postal pravnomočen, opr. št. VL 183562/2009
z dne 9. 12. 2009, ki je 9. 1. 2010 postal
pravnomočen, opr. št. VL 185701/2009 z dne
13. 12. 2009, ki je 12. 1. 2010 postal pravnomočen in opr. št. VL 188363/2009 z dne
16. 12. 2009, ki je 15. 1. 2010 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnih zapisnikov
izvršitelja Vita Krevsla, opr. št. IZV 61/2010
z dne 10. 2. 2010, opr. št. IZV 49/2010 z dne
5. 2. 2010, opr. št. IZV 48/2010 z dne 5. 2.
2010 in opr. št. IZV 62/2010 z dne 10. 2.
2010, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je lokal v prvem nadstropju stanovanjsko-poslovne zgradbe na naslovu Naselje Slavka Černeta 34, Kranjska
Gora, v skupni izmeri 115,56 m2, last dolžnika Amancay, d.o.o., Blejska Dobrava 19,
Blejska Dobrava, zarubljena v korist upnika Akada d.o.o., Bezje 10, Kranjska Gora,
zaradi izterjave 10,50 EUR, 151,13 EUR,
157,03 EUR in 48,75 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 30. 3. 2010
VL 2009/197261
Os-2829/10
Izvršitelj Franc Pušenjak je dne 8. 4.
2010, ob 9.30, v izvršilni zadevi, opravilna številka VL 2009/197261, ki se vodi na
Okrajnem sodišču v Murski Soboti, upnice
Komunala d.o.o., Kopališka 2, Murska Sobota, ki jo zastopa odvetnica Tanja KoračinBohar, Slomškova 1, Murska Sobota, proti
dolžniku Lendvaj Štefanu, Lendavska 45b,
Murska Sobota, zaradi izterjave 1.482,76
EUR s pp, v navzočnosti dolžnika, opravil
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje št. 19, v 5.
nadstropju – mansarda večstanovanjske
stavbe, stoječe na parc. št. 272, ki je vpisana pri vl. št. 3903, k.o. Murska Sobota,

identifikator stavbe 1975, na naslovu Lendavska 45b, Murska Sobota, v skupni izmeri
81,88 m2, kar predstavlja kuhinjo, tri sobe,
hodnik, kopalnico in teraso.
Opravi se zaznamba navedenega rubeža nepremičnine tudi v izvršilni zadevi istega
upnika in dolžnika, ki se vodi na Okrajnem
sodišču v Murski Soboti, pod opr. št. VL
2008/130274.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 4. 2010
In 2007/136
Os-2830/10
Izvršitelj Franc Pušenjak je dne 13. 6.
2008, ob 9. uri, v izvršilni zadevi, opravilna
številka In 2007/136 (združeno z In 08/126,
In 08/157, In 08/158, In 08/148), ki se vodi na
Okrajnem sodišču v Murski Soboti, upnice
Komunala d.o.o., Kopališka 2, Murska Sobota, ki jo zastopa odvetnica Tanja KoračinBohar, Slomškova 1, Murska Sobota, proti
dolžnici Kovačič Cvetki, Lendavska 17a,
Murska Sobota, zaradi izterjave 1.832,78
EUR s pp, 793,13 EUR s pp, 1.436,77 EUR
s pp, 551,53 EUR s pp in 1.706,05 EUR
s pp, v navzočnosti dolžnika in pooblaščenke upnika, opravil: rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje št. 13, v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 238/3, ki je
vpisana pri vl. št. 3972, k.o. Murska Sobota,
identifikator stavbe 3725, na naslovu Lendavska 17a, Murska Sobota, v skupni izmeri
38,59 m2, kar predstavlja sobo, kuhinjo, kopalnico, predsobo in klet.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 4. 2010
In 176/2009
Os-2828/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah, opr. št.
In 176/2009 z dne 3. 12. 2009, je bil dne
13. 1. 2010 opravljen v korist upnika Skupnost lastnikov, Župančičeva ulica 5, Rogaška Slatina, rubež stanovanja v stanovanjskem bloku, v večstanovanjski stavbi, na
naslovu Župančičeva 5, Rogaška Slatina.
Stavba stoji na parc. št. 478/I, k.o. Rogaška
Slatina, stanovanje pa ima kot del stavbe
št. 16, nahaja se v III. nadstropju, v izmeri
54,66 m2, ki ni vpisano v zemljiško knjigo in
obsega kuhinjo, v izmeri 9,90 m2, sobo, v izmeri 16,56 m2, sobo, v izmeri 12,53 m2, hodnik, v izmeri 7,86 m2, WC, v izmeri 1,30 m2,
kopalnico, v izmeri 3,54 m2, balkon, v izmeri
1,70 m2 in druge prostore, v izmeri 1,41 m2,
last dolžnika Zdenka Kukovič, Župančičeva
5, Rogaška Slatina.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 31. 3. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 1707/2007
Os-3085/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Mihaele Smolej in Alojza Smoleja, oba Zgornje Rute 88, Gozd Mar-

tuljek, ki ju zastopa Larimar Nepremičnine
d.o.o., Miklošičeva cesta 20, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini
z ident. št. 106.E, vpisani v podvložku št.
1368/31 v k.o. Štepanja vas, dne 23. 3. 2009
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 6, dvosobno stanovanje v I. nadstropju, v izmeri 64,77 m2, na
naslovu Jakčeva ulica 14, Ljubljana, sklenjene med Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, kot prodajalko
in Terezijo Bratuša, kot kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 2009
Dn 1602/10
Os-2725/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Ivana Kuhte, stanujočega Vorohova ulica 33, Limbuš, ki ga zastopa
odvetnica Ljubica Kočnik-Jug, Partizanska
cesta 23, Maribor, o predlogu za izbris stare
hipoteke, pod opr. št. Dn 1602/2010, dne
5. 3. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
za izbris stare hipoteke, vknjižene pri nepremičnini parc. št. 161/5, pripisani vl. št. 246,
k.. Bistrica pri Limbušu, last Ivana Kuhte do
1/4, in Blanke Kreuh Kuhta do 3/4 celote, na
podlagi posojilne pogodbe z dne 8. 10. 1979,
v znesku 100.000,00 YUD, v korist Metalka
Ljubljana, TOZD Predstavništvo Ljubljana,
pod opr. št. Dn 5789/79.
Pozivajo se hipotekarni upnik oziroma
morebitni zastavni upnik, ki je na hipoteki
pridobil nadhipoteko, da v primeru, če izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega postopka, nasprotujejo, v treh mesecih od objave
tega oklica vložijo ugovor proti izbrisu stare
hipoteke.
Okrajno sodišče v Mariboru
dene 7. 4. 2010
Dn 877/09
Os-2726/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Katjuše Nadižar Habjanič, stanujoče Staretova 57, Kranj, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini pripisani podvl. št.
1793/28, k.o. Spodnje Radvanje, pod opr.
št. Dn 877/2009, dne 12. 3. 2010, izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 2160/81,
z dne 24. 11. 1981, sklenjene med prodajalcem SGP Konstruktor Maribor n.sol.o.,
Maribor, Sernčeva ulica 8, ki ga je zastopal
direktor Franc Šušteršič in kupovalko Samoupravno interesno skupnostjo za komunalne
dejavnosti in cestno dejavnost za območje
Občine Maribor, ki jo je zastopal predsednik
izvršilnega odbora Janko Kolarič, s katero

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
je prodajalec kupovalki prodal 15 stanovanj
v objektu Spodnje Radvanje „J“ na parc.
št. 1847, 1849, 1760, 1759, 1758, 1753,
1761, 1756, 1754, 1752 in 1751, k.o. Spodnje Radvanje in sicer: – stanovanje št. 24,
v VIII. nadstropju stavbe, z naslovom Trg
Dušana Kvedra 8, Maribor; stanovanje št.
51, v IV. nadstropju stavbe, z naslovom Trg
Dušana Kvedra 9, Maribor; stanovanje št.
63, v VI. nadstropju stavbe, z naslovom Trg
Dušana Kvedra 9, Maribor; stanovanje št.
69, v VII. nadstropju stavbe, z naslovom
Trg Dušana Kvedra 9, Maribor; stanovanje
št. 42, v II. nadstropju stavbe, z naslovom
Trg Dušana Kvedra 9, Maribor; stanovanje
št. 77, v VIII. nadstropju stavbe, z naslovom
Trg Dušana Kvedra 9, Maribor; stanovanje
št. 101, v IV. nadstropju stavbe, z naslovom
Trg Dušana Kvedra 10, Maribor; stanovanje
št. 40, v II. nadstropju stavbe, z naslovom
Trg Dušana Kvedra 9, Maribor; stanovanje
št. 52 v IV. nadstropju stavbe, z naslovom
Trg Dušana Kvedra 9, Maribor; stanovanje
št. 64, v VI. nadstropju stavbe, z naslovom
Trg Dušana Kvedra 9, Maribor; stanovanje
št. 107, v V. nadstropju stavbe, z naslovom
Trg Dušana Kvedra 10, Maribor; stanovanje
št. 112, v VI. nadstropju stavbe, z naslovom
Trg Dušana Kvedra 10, Maribor; stanovanje št. 80, v pritličju stavbe, z naslovom Trg
Dušana Kvedra 10, Maribor; stanovanje št.
98, v III. nadstropju stavbe, z naslovom Trg
Dušana Kvedra 10, Maribor in stanovanje
št. 118, v VII. nadstropju stavbe, z naslovom
Trg Dušana Kvedra 10, Maribor;
in na njih dovolil vknjižbo pravice uporabe v korist kupovalke,
– listine o prenosu lastninske pravice na
nepremičnini stanovanju št. 107, v V. nadstropju stanovanjskega objekta, Trg Dušana
Kvedra 10 v Mariboru, sklenjene leta 1981,
med odsvojiteljico Samoupravno interesno
skupnostjo za komunalne dejavnosti in cestno dejavnost za območje Občine Maribor
in pridobiteljem Intes Mlin in testenine p.o.
Maribor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 4. 2010
Dn 6158/2009
Os-3148/10
Okrajno sodišče v Celju je po sodnici Tanji Dolar Božič s sklepom z dne 13. 4. 2010,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Dakić Rajka in Dakić Darinke, ki ju zastopa
Supra stan. d.o.o., Adamičeva 1, Celje, uvedlo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine – izgubljene kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 117/93, z dne 8. 10.
1993, sklenjene med Cetisom, grafičnem
podjetjem d.o.o., kot prodajalcem ter Rajkom Dakićem in Darinko Dakić, kot kupcema, za nepremičnino ident. št. 20.E, del
stavbe, Opekarniška 12, vpisana pri podvl.
2484/21, k.o. Sp. Hudinja.
Predlagana je vknjižba lastninske pravice v korist Dakić Rajka in Dakić Darinke,
vsakega do polovice celote.
Pogodba je bila po izjavi predlagateljev postopka Dakić Rajka in Dakić Darinke, izgubljena. S tem oklicem se pozivajo
imetniki pravic, da v skladu z 237. členom

Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list 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
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 4. 2010
N 35/2008
Os-2156/10
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog
Bronislava Fendeta in Vike Fende, oba Kidričeva cesta 13, Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupno-prodajne pogodbe z dne 31. 5. 1988,
sklenjene med Iskro Kibernetiko Kranj, Delovna skupnost Kranj, kot prodajalcem, in
Stanovanjsko zadrugo Černetov vrt Kranj,
kot kupcem, za stanovanje št. 10, v 5. etaži, s kletjo v 1. etaži, večstanovanjskega
objekta Kidričeva cesta 13, Kranj, v izmeri
74,57 m2, označenem z ident. št. 10.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Viktorije Fende, roj. 3. 10. 1955, Kidričeva cesta 13, Kranj in Bronislava Fendeta, roj. 5. 7. 1961, Kidričeva cesta 13, Kranj,
vsak do 1/2.
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 9. 3. 2010
N 14/2009
Os-3147/10
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog
Nade Mencinger, Ulica Tuga Vidmarja 2,
Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe
o odplačnem prenosu pravice razpolaganja, uporabe in uživanja na stanovanju, kot
posameznem delu stavbe št. 17/B27-5/83,
z dne 28. 12. 1983, sklenjene med Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis Ljub
ljana, TOZD GE Jesenice, kot prodajalcem,
in Francem Oblakom ter Nado Mencinger,
oba Kidričeva cesta 28, Kranj, kot kupcema, za stanovanje št. 33, v 7. etaži s kletjo,
v 1. etaži, večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica Tuga Vidmarja 2, Kranj, v izmeri
53,80 m2, označenem z ident. št. 33.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Nade Mencinger, roj. 23. 7. 1956,
Ulica Tuga Vidmarja 2, 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. 4. 2010
Dn 9695/2010
Os-3098/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Julijane Kavčič, Vrbljene 30, Ig, ki jo zastopa odvetniška družba Jernejčič & Krapenc
in odvetniki v Ljubljani, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnini parc. št.
2411 in 2412, v vl. št. 639, k.o. Tomišelj,
dne 29. 3. 2010, pod opr. št. Dn 9695/2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
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– darilne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med darovalcem Kavčič Antonom,
Vrbljene 19, Ig, in obdarjencem Kavčič Martinom, Vrbljene 19, Ig, za nepremičnini parc.
št. 2411 in 2412, k.o. Tomišelj,
– darilne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med darovalcem Kavčič Martinom, Vrbljene 19, Ig, in obdarjencem Kavčič Ivanom, Vrbljene 19, Ig, za nepremičnini
parc. št. 2411 in 2412, k.o. Tomišelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2010
Dn 22860/2009
Os-3099/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Javornik Mateja, Cesta v Karlovce 33e, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino z ident. št. 46.E, vpisano v podvl. št. 1454/46, k.o. Štepanja vas, dne 2. 4.
2010, pod opr. št. Dn 22860/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine aneksa k prodajni
pogodbi (št. 001 z dne 8. 10. 1998) z dne
1. 10. 2003, sklenjen med Tipo Inženiring
d.o.o., Dunajska 47, Ljubljana, kot prodajalcem, in Matejem Javornikom, Cesta v Karlovce 33e, Ljubljana, kot kupcem, za nepremičnini, parc. št. 481/23 ter parc. št. 481/1,
k.o. Podmolnik.
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 21. 4. 2010
Dn 9221/2010
Os-3100/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gostenčnik Ivana, Cesta na Gradišče 15, Muta,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z ident. št. 121.E, vpisano v podvl. št.
4196/56, k.o. Zgornja Šiška, dne 2. 4. 2010,
pod opr. št. Dn 9221/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine kupoprodajne pogodbe z dne 18. 5.
1992, sklenjene med Duspara Petrom, Djakovičeva 26, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Bilbija Radmilo, Gorazdova 7, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 121.E, vpisano v podvl. št. 4196/56,
k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2010
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Dn 7797/2010
Os-3101/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pintarič Primoža, Iška Loka 47a, Ig, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
parc. št. 769/5, vl. št. 219, k.o. Brinje II, dne
24. 3. 2010, pod opr. št. Dn 7797/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med
Jerina Bojanom, kot prodajalcem, ter Bernjak Benom in Suzano, oba Jarška cesta
14, Ljubljana, kot kupca, za nepremičnino,
parc. št. 769/5, vl. št. 219, k.o. Brinje II.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 2010
Dn 24796/2009
Os-3102/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bodlaj Majde, Reboljeva ulica 15, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z ident. št. 109.E, vpisano v podvl.
št. 2944/34, k.o. Stožice, dne 1. 4. 2010, pod
opr. št. Dn 24796/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. BS-3 50/78 z dne
27. 12. 1977, sklenjene med Zadružnim
gradbenim podjetjem GIPOSS Ljubljana, ki
ga zastopa Staninvest Ljubljana (kot prodajalcem) in Pucko Majdo, Miklošičeva 7a,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 109.E, vpisano v podvl. št. 2944/34, k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2010
Dn 23691/2009
Os-3103/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ratnik Viktorja, Cankarjeva 80, Murska Sobota, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino ident. št. 2.E, v podvl. št. 5369/2,
k.o. Trnovsko predmestje, dne 2. 4. 2010,
pod opr. št. Dn 23691/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
466-204/92, z dne 5. 6. 1992, sklenjene
med Občino Ljubljana Vič Rudnik (kot prodajalko) in Granda Jožetom, Krimska 3,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 2.E, v podvl. št. 5369/2,
k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2010
Dn 7805/2010
Os-3104/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Golubović Muniba, Steletova ulica 10, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z ident. št. 46.E, vpisano v podvl. št.
1454/46, k.o. Štepanja vas, dne 2. 4. 2010,
pod opr. št. Dn 7805/2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe št. 40/77-MS, z dne
15. 3. 1977, sklenjene med IMOS, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Termika, Ljubljana (kot
kupovalka), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 46.E, vpisano v podvl. št. 1454/46,
k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2010
Dn 852/2010
Os-3097/10
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Tini Benčič, v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog predlagateljice Teje
Trček, Ul. XXX. Divizije 14, Lucija, Portorož,
ki jo zastopa notarka Dragica Papež iz Ljub
ljane, zoper nasprotnega udeleženca SGP
SCTO d.d. Ljubljana, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin in vknjižbe lastninske pravice, dne 13. 4. 2010 sklenilo: pri
nepremičnini, vpisani v podvl. št. 4524/25,
k.o. Portorož, z oznako 24.E, v naravi garsonjera v mansardi, shramba v kleti, označeno
z vijola črta piko črto, se začne postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe, št. 133/4-11, sklenjene dne 13. 3. 1974, med SGP Slovenija
ceste Ljubljana in Skladom za urejanje in
oddajanje stavbnega zemljišča Občine Piran, sodno overjene dne 28. 3. 1974;
– prodajne pogodbe, št. 494/05-1/92,
sklenjene dne 5. 6. 1992 med Občino Piran – Skladom stavbnih zemljišč in Finali
d.o.o.;
– prodajne pogodbe, sklenjene dne
12. 5. 1997, med Finali d.o.o. in Rajkom
Hrvatičem;
– prodajne pogodbe, sklenjene dne
22. 6. 1998, med Rajkom Hrvatičem in Manuelo Škapin;
obstajajo pa fotokopija teh listin.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice Teje Trček, Ul. XXX.
Divizije 14, Piran, do celote.
Vknjižba se zahteva na podlagi kupne
pogodbe št. 133/4-11, sklenjene dne 13. 3.
1974 med SGP Slovenija ceste Ljubljana in
Skladom za urejanje in oddajanje stavbnega zemljišča Občine Piran, sodno overjene dne 28. 3. 1974; prodajne pogodbe št.
494/05-1/92, sklenjene dne 5. 6. 1992, med
Občino Piran – Skladom stavbnih zemljišč
in Finali d.o.o.; prodajne pogodbe, sklenjene
dne 12. 5. 1997, med Finali d.o.o. in Raj-

kom Hrvatičem; prodajne pogodbe, sklenjene dne 22. 6. 1998 med Rajkom Hrvatičem
in Manuelo Škapin, katere izvirniki listin so
izgubljeni; ter kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 20. 9. 1999, med Manuelo Škapin
in Tejo Trček, notarsko overjeno dne 24. 9.
1999 pri notarki Mojci Tavčar Pasar, pod št.
OV I 2582/99.
Okrajno sodišče v Piranu poziva morebitne imetnike pravice da v 1 mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listin, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 13. 4. 2010
Dn 859/2010
Os-3133/10
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Karmen Rudolf Božič, na
predlog Alenke Ivkić, Mijavčeva ul. 30, Škofljica, in Maje Dolinar, Mijavčeva ul. 30, Škofljica, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listin:
– pogodbe o kupoprodaji stanovanja
z dne 12. 5. 1976, sklenjene med prodajalcem Gradnik Logatec in kupcem Petkom
Popovićem,
– prodajne pogodbe z dne 15. 3. 1980,
sklenjene med prodajalcem Popović Petkom in kupcem Ožura Terezijo,
– kupoprodajne pogodbe z dne 6. 3.
1987, sklenjene med prodajalcem Reziko
Ožura Pale in kupcem Janezom Bolho,
– kupoprodajne pogodbe z dne 4. 4.
1990, sklenjena med prodajalcem Lidijo
Štirn (prej poročeno Bolha) in kupcem Krušič Heleno in Krušič Bojanom,
– darilne pogodbe z dne 26. 8. 1994,
sklenjena med darovalcem Aleksandrom
Dolinarjem in obdarovanko Majo Dolinar
za nepremičnino: stanovanje, v izmeri
28,70 m2, v etaži 2 (pritličju), z identifikacijsko številko 2017-17-3 in shrambo, v izmeri
4,97 m2 v etaži 1 (kleti), z identifikacijsko
številko 2017-17-4, oboje v stavbi z naslovom Tovarniška cesta 12b, Logatec.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Alenke Ivkić in Maje Dolinar, vsake
do 1/2, obe Mijavčeva ul. 30, Škofljica, na
podlagi teh listin ter pogodbe o razdelitvi
skupnega premoženja z dne 20. 7. 1987 in
kupoprodajne pogodbe z dne 18. 12. 1992
ter izpiska iz matičnega registra o sklenjeni
zakonski zvezi z dne 11. 8. 2007.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 15. 4. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 15/2010
Os-2729/10
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi tožeče stranke Aljoša Satoška, Čardak
2, Črnomelj, ki ga zastopa pooblaščenec
Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, proti toženi stranki neznanim dedičem neznanega
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bivališča po umrlem Rudolfu Šterbencu,
z zadnjim bivališčem, na naslovu Planina 30, zaradi priznanja lastninske pravice, pcto 1.100,00 EUR v smislu 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, dne 23. 3.
2010 postavlja začasnega zastopnika neznanim dedičem neznanega prebivališča
po neznano kje in kdaj umrlem Rudolfu
Šterbencu, z zadnjim bivališčem, na naslovu Planina 30.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Alojz Poljšak, Ulica Staneta Rozmana 8, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane dediče neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj
umrlem Rudolfu Šterbencu, Planina 30, vse
do takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 23. 3. 2010

P 2664/2009
Os-2600/10
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni zadevi tožeče stranke Autocommerce
d.o.o., Baragova 5, Ljubljana, ki jo zastopa
Odvetniška družba Kozinc in partnerji d.n.o.
iz Ljubljane, proti toženi stranki Goranu Melev, neznanega prebivališča, zaradi plačila,
dne 30. 3. 2010 sklenilo:
predlogu tožeče stranke se ugodi in se
toženi stranki postavi začasni zastopnik, odvetnik Aleš Avbreht, Šestova ulica 2, Ljub
ljana.
Postavljeni začasni zastopnik ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika.
Te pravice ima začasni zastopnik od dneva postavitve do tedaj, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2010

P 14/2010
Os-2730/10
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi
tožeče stranke Bunjevac Nikola, Marindol
5, Adlešiči, ki ga zastopa pooblaščenec Niko
Šuštarič, odvetnik iz Novega mesta, proti toženi stranki neznanim in neznano kje bivajočim dedičem nekdanjih članov Bunjevac zadruge, Marindol 5, Adlešiči, zaradi izstavitve
z.k. listine, pcto 1.000,00 EUR, v smislu 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, dne
23. 3. 2010 postavlja začasnega zastopnika
neznanim in neznano kje bivajočim dedičem
nekdanjih članov Bunjevac zadruge, Marindol 5, Adlešiči.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane in neznano kje
bivajoče dediče nekdanjih članov Bunjevac
zadruge, Marindol 5, Adlešiči, vse do takrat,
dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo
nastopil pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 23. 3. 2010

VL 9262/2009
Os-2637/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper – Capodistria, ki
ga zastopa Nina Grižonič, Celovška 182,
Ljubljana, proti dolžniku Damirju Sluga, Selwyn Road 132, Birmingham, zaradi izterjave
6.167,27 EUR, sklenilo:
dolžniku Damirju Sluga, Selwyn Road
132, Birmingham, 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 Slobodanka Klinc, Nazorjeva ulica
8, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 3. 2010

VL 110579/2008
Os-2566/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica
Biljana Ana Filipov, Tomšičeva ulica 3, Ljub
ljana, proti dolžniku Srečku Švarda, Sladka
Gora 17, Šmarje pri Jelšah, zaradi izterjave
346,95 EUR, sklenilo:
dolžniku Srečku Švarda, Sladka Gora
17, Šmarje pri Jelšah, 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 Nataša Freitag Milanez, Ljubljanska
cesta 5a, 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

VL 200511/2009
Os-2638/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnik Filipov Petrovič, Jeraj in
Partnerji, o.p. d.o.o., Tomšičeva ulica 3,
Ljubljana, proti dolžniku Janezu Cerjak,
Dole 32, Šentjur, zaradi izterjave 246,12
EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Janezu Cerjak se na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik upravičen za
sprejemanje pisanj.
Za začasnega zastopnika upravičenega
za sprejemanje pisanj se postavi odvetnik
Franc Pevec, C. Dušana Kvedra 11, 3230
Šentjur.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 3. 2010
VL 45695/2009
Os-2639/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Tobačna grosist, d.o.o.,
Tobačna ulica 5, Ljubljana, ki ga zastopa
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odvetnik Matjaž Pantelič, Poljanski nasip
8, Ljubljana, proti dolžniku Mateju Povše,
Brezje pri Grosupljem 74, Grosuplje, zaradi
izterjave 14.170,06 EUR, sklenilo:
dolžniku Mateju Povše, Brezje pri Grosupljem 74, Grosuplje, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Dušan Kecman, Vurnikova ulica 2,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 3. 2010
VL 63990/2009
Os-2640/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Tufiku
Šečerović, Struževo 3, Kranj, zaradi izterjave 196,65 EUR, sklenilo:
dolžniku Tufiku Šečerović, Struževo 3,
Kranj, 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 Jelka Sajovic, Šorlijeva 21, Kranj.
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 9. 3. 2010
VL 86110/2009
Os-2641/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria,
proti dolžniku Francu Lešnik, Kočno pri Polskavi 12, Zgornja Polskava, zaradi izterjave
183,73 EUR, sklenilo:
dolžniku Francu Lešnik, Kočno pri Polskavi 12, Zgornja Polskava, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Jernej Kokalj, Ulica Heroja Bračiča
15/I, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 3. 2010
I 20526/1999
Os-2642/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice SKB Banke d.d., Ajdovščina
4, Ljubljana, zoper dolžnika Denisa Uličević,
Slivna 24a, Vače, ki ga zastopa odvetnik
Matjaž Kušar, Ježica 27, Ljubljana, zaradi
izterjave 1.292,79 EUR s pp sklenilo:
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dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Matjaž Kušar, Ježica 27, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 2010
VL 133871/2009
Os-2681/10
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 Jasmina Ažman Kogovšek, Verovškova
60b, Ljubljana, proti dolžniku Ivanu Hrastovec, Prelska 56, Velenje, zaradi izterjave
230,34 EUR, sklenilo:
dolžniku Ivanu Hrastovec, Prelska 5,
Velenje, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Rudi Pahole, Bratov Mravljak 1, 3320
Velenje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2010
VL 48559/2008
Os-2682/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper –
Capodistria – dostava, ki jo zastopa Tatjana
Jeraj, Celovška 182, Ljubljana – dostava,
proti dolžniku Janezu Krajncu, Prešernova
ulica 7, Radovljica, zaradi izterjave 355,97
EUR sklenilo:
dolžniku Janezu Krajncu, Prešernova
ulica 7, Radovljica, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Rado Kuhar, Kosovelova 5, Radovljica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2010
VL 21549/2009
Os-2683/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper – Capodistria, proti dolžniku Slobodanu Pijunović, Šmihel pri
Žužemberku 4, Žužemberk, ki ga zastopa
odvetnik Nace Štamcar, Novi trg, kompleks
B, Novo mesto, zaradi izterjave 599,37
EUR, sklenilo:
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dolžniku Slobodanu Pijunović, Šmihel pri
Žužemberku 4, Žužemberk, se na podlagi 4.
točke drugega odstakva 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Štamcar Nace.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2010
VL 53845/2009
Os-2685/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper – Capodistria, proti
dolžniku Boštjanu Bernik, Koroška cesta 19,
Kranj – dostava, ki ga zastopa odvetnik Tomaž Skubic, Savska Loka 4, Kranj, zaradi
izterjave 1.043,11 EUR, sklenilo:
razreši se začasno zastopnico odvetnico
Mojco Polc, Tavčarjeva ulica 19, 4000 Kranj,
določeno s sklepom z dne 12. 2. 2010.
Dolžniku Boštjanu Bernik, Koroška cesta
19, Kranj – dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi nov začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Tomaž Skubic, Savska Loka 4, 4000
Kranj.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 3. 2010
I 12163/2007
Os-2746/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Gospodar d.o.o., Tržaška cesta 42, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa
odv. Alič Slava, Šmartinska cesta 130, Ljub
ljana – dostava, zoper dolžnika Cirila Omana, Kumrovška ulica 5, Ljubljana – dostava,
ki ga zastopa odv. Marija Leustek, Cesta 4.
maja 61, Cerknica, zaradi izterjave 394,82
EUR s pp sklenilo:
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Leustek Marijo, Cesta 4. maja 61,
1380 Cerknica.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2010
VL 152854/2009
Os-2922/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Peter
Žagar, Dunajska cesta 10, Ljubljana, proti

dolžniku Roku Vidic, Brdo 3, Tržič, zaradi
izterjave 1.701,11 EUR, sklenilo:
dolžniku Roku Vidic, Brdo 3, Tržič, 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 Godnjov Špik Renata, Kovorska 31,
Tržič.
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 11. 3. 2010
N 3/2010
Os-2435/10
Okrajno sodišče v Sevnici je s sklepom
opr. št. N 3/2010 z dne 24. 3. 2010 nasprotni udeleženki Nadi Močivnik, zadnje znano prebivališče Naselje heroja Maroka 10,
8290 Sevnica, sedaj neznanega bivališča,
postavilo začasnega zastopnika Franca Pipana, odvetnika v Sevnici.
Začasni zastopnik je bil postavljen na
podlagi prvega odstavka v zvezi s 4. točko
drugega odstavka 82. člena ZPP v zvezi
s 37. členom ZNP, ki določa, da sodišče
postavi začasnega zastopnika, če je prebivališče nasprotne udeleženke neznano, pa
le-ta nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotno udeleženko vse dokler ne bo sama ali
njen pooblaščenec nastopil pred sodiščem
oziroma dokler pristojni organ za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 24. 3. 2010

Oklici dedičem
D 4/2009
Os-5224/09
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je
v teku zapuščinski postopek po pokojnem
Karlu Kocjanu, rojenem 11. 11. 1932, nazadnje stanujoč Bizeljska cesta 48, Bizeljsko.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Karlu Kocjanu,
da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah, v enem letu od objave tega oklica.
Po poteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 6. 7. 2009
D 377/2009
Os-2460/10
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Antonu
Tomažinu, rojenem 30. 5. 1867, nazadnje
stanujočem Čatež ob Savi 17, Brežice.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Antonu Tomažinu, da se priglasijo Okrajnemu sodišču
v Brežicah, v enem letu od objave tega
oklica.
Po poteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 22. 3. 2010
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D 103/2010
Os-2867/10
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Pavli Brišnik,
hčerki Mihaela, kuharici, roj. dne 30. 1.
1914, državljanki Republike Slovenije, samski, umrli dne 22. 1. 2010, nazadnje stalno
stanujoči Rimska cesta 4, Laško.
Zapustnica je napravila oporoko, o veljavnosti katere se morajo izreči tudi zakoniti dediči, ki imajo ob zakonsko določenih
pogojih tudi pravico do uveljavljanja nujnega deleža. Po podatkih sodišča zapustnica
ni zapustila zakonitih dedičev I. dednega
reda, na podlagi izjave oporočnega dediča pa je sodišče ugotovilo, da je zapustila
dediče II. dednega reda. Oporočni dedič
je namreč navajal, da je zapustnica imela
13 bratov in sester, ki so že vsi pokojni, od
potomcev bratov in sester pa je navedel le
le eno nečakinjo, medtem ko mu obstoj in
podatki ostalih potomcev bratov in sester
niso bili znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da so
zapustničini zakoniti dediči, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica
in na sodni deski sodišča. Po preteku tega
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 16. 4. 2010
D 51/2004
Os-2686/10
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Lunder Amaliji, roj.
Zajc, hčerki Jožeta, roj. 29. 3. 1886, kmetici,
drž. bivše SFRJ, nazadnje stanujoči v Dolnjih Podpoljanah 7, umrli 18. 2. 1968, ravno
tam.
V poštev za dedovanje na podlagi zakona pride tudi zapustn. hčerka Prijatelj
Amalija, ki je sedaj sicer že pokojna, vendar pa je preživela zapustnico oziroma dan
uvedbe dedovanja po zapustnici, zato je
sposobna dedovati. Ker seveda ne more
podati veljavne dedne izjave, je ta pravica prešla na njene dediče, to pa so njeni
otroci Prijatelj Edi, Frank in Kristina, ki pa
živijo v tujini in sodišču njihovi naslovi niso
znani.
Glede na zgoraj navedeno, sodišče s tem
oklicem poziva dediče pokojne dedinje Prijatelj Amalije, da se v roku enega leta od
objave tega oklica, na sodni deski tukajšnjega sodišča in na spletni strani tukajšnjega
sodišča, zglasijo in uveljavljajo svojo pravico
do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo
sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo
in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom
o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 19. 3. 2010
D 72/2010
Os-2825/10
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pok. Rožman Mihaelu, sinu
Mihaela, roj. 6. 5. 1875, neznanega državljanstva, neznanega naslova njegovega
zadnjega stalnega prebivališča, umrlemu
7. 5. 1945, neznano kje.
Tekom zapuščinskega postopka sodišče ni uspelo ugotoviti, ali je zapustnik zapustil kakšne dediče, ki bi prišli v poštev za
dedovanje po njem. Zapustnikova starša
sta umrla že pred njim, zapustnik pa je imel
tudi brata Rožman Petra, sestro Panjan
Ano in sestro Markovič Katarino, ki pa so
vsi že pokojni. Zapustnikova sestra Katari-

na Markovič je zapustila otroke Markovič
Jožeta, Žagar Ano, Kapš Katarino, Kupljenik Slavko, Hren Marijo in Markovič Matijo,
ki pa so prav tako vsi že pokojni. Sodišče
s tem oklicem poziva morebitne zapustnikove nečake in nečakinje oziroma njihove
potomce, da se v roku enega leta od objave
tega oklica, na spletni strani tukajšnjega
sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo ter uveljavljajo svojo pravico
do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo
sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo
in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom
o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 9. 4. 2010
D 594/2009
Os-2733/10
Ivan Hrvatin, sin Andreja, roj. pred letom 1880, iz Movraža, razglašen za mrtvega
s sklepom tega sodišča, opr. št. N 73/2008
in določenim datumom smrti 1. 1. 1951, ni
zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim
dedičem je bila postavljena skrbnica zapuščine Irena Fister, Ulica Vena Pilona 14,
Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 4. 2010
D 593/2009
Os-2734/10
Ivan Hrvatin, sin Matije, roj. 4.3.1862, iz
Movraža, razglašen za mrtvega s sklepom
tega sodišča, opr. št. N 72/2008 in določenim datumom smrti 31. 12. 1937, ni zapustil
oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim
dedičem je bila postavljena skrbnica zapuščine Irena Fister, Ulica Vena Pilona 14,
Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 4. 2010
D 601/2009
Os-2767/10
Ivan Peroša, sin Ivana Marije, rojen pred
letom 1900, neznanega bivališča, razglašen
za mrtvega s sklepom tega sodišča, opr. št.
N 11/2009 in določenim datumom smrti 1. 1.
1973, ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim
dedičem je bila postavljena skrbnica zapuščine Irena Fister, Ulica Vena Pilona 14,
Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 4. 2010
I D 632/2009
Os-2827/10
V zapuščinski zadevi po dne 18. 9. 1974
umrli Frančiški Repina, hčeri Antona Šulca,
rojeni 21. 10. 1891, vdovi, državljanki RS,
nazadnje stanujoči Dragučova 8, p. Pernica,
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sodišče poziva vse morebitne dediče, da se
javijo sodišču zaradi oprave zapuščinske
obravnave, najkasneje v roku enega leta od
izjave tega oklica.
Sicer pa sodišče obvešča morebitne dediče, da je zapuščinska razprava razpisana
za 14. 4. 201, ob 9. uri, RD 1.7.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 4. 2010
D 43/2009
Os-2131/10
Na Okrajnem sodišču v Lenartu je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Jožefu
Kremina, roj. 29. 9. 1961, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stan. Zgornja
Ščavnica 52, Sveta Ana v Slovenskih goricah, ki je umrl dne 6. 3. 2009.
Dediči pokojnega, zapustnikovi bratje in
sestre, so se dedovanju po pokojnem odpovedali. Ostali dediči sodišču niso znani, zato
se s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Lenartu, v enem
letu od objave tega oklica.
Za začasno skrbnico zapuščine je sodišče postavilo Antonijo Ploj, delavko tukajšnjega sodišča, ki bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 8. 3. 2010
D 45/2010
Os-2296/10
Charlotta Varda roj. Bolko, roj. 17. 9.
1872, iz Ljutomera, nazadnje stanujoča
Gradisce d'Isonzo, Italija, je dne 2. 1. 1958
umrla in ni zapustila oporoke.
Do dediščine imajo pravico njeni otroci,
če teh ni, pa njeni bratje in sestre oziroma
njihovi potomci.
Ker sodišču niso znani dediči, naj se morebitni dediči priglasijo sodišču v enem letu
od objave oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v primeru, da se nihče ne bo javil za dediča, zapuščino izročilo Republiki Sloveniji.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 17. 3. 2010
D 178/2009
Os-2258/10
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Kustrin Marii, por. Martin,
rojeni 6. 2. 1927, z zadnjim stalnim prebivališčem v Pinerolu, Italija, ki je umrla 22. 1.
1997.
Ker so se dediči prvega dednega reda,
to je vdovec in hčerki zapustnice, dedovanju
odpovedali, podatki o ostalih dedičih pa niso
znani, sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine,
da se v roku enega leta od njegove objave
zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Kot dediči drugega dednega reda pridejo v poštev starši pokojne oziroma v primeru, da ti niso več živi, njihovi potomci, to
je bratje in sestre pokojne in njihovi potomci.
V tretjem dednem redu pa dedujejo babice
in dedje pokojne ter njihovi potomci.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne bo zglasil noben dedič, se bo
zapuščina razglasila za lastnino Republike
Slovenije in izročila pristojnemu organu Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 16. 3. 2010
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Oklici pogrešanih
N 2/2010
Os-2831/10
Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem teče
pod opr. št. N 2/2010 postopek za razglasitev pogrešanega Kuntar Alojzija, roj. 11. 2.
1925, z zadnjim stalnim bivališčem Zaboršt
3, Šentvid pri Stični, pogrešan od 8. 5. 1945
dalje, za mrtvega.
Pogrešanemu je postavljen skrbnik za
poseben primer, Andrej Malovrh, stanuje
Jurčičeva ulica 5, Ivančna Gorica.
Sodišče poziva pogrešanega, da se
oglasi, prav tako pa poziva tudi vse, ki kaj
vedo o njegovem življenju, da to sporočijo
sodišču v 3 mesecih po objavi tega oglasa.
Po poteku tega roka bo sodišče pogrešenega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 29. 3. 2010
N 19/2009
Os-2750/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Ani Petkovšek, v nepravdni zadevi predlagatelja Sulja Burzić, Premančan
41, Ankaran, ki ga zastopa odvetnik Rok
Munih iz Kopra, zoper naspr. udeleženca
Jožefa Bužič, neznanega bivališča, ki ga
zastopa skrbnica za poseben primer Irena
Fister iz Kopra, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca za mrtvega, dne 23. 3.
2010, sklenilo:
Uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Bužič Jožefa, pok.
Ivana, neznanega bivališča, za mrtvega.
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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 nasprotnega udeleženca
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 3. 2010
N 51/2009
Os-2751/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Ani Petkovšek, v nepravdni zadevi
predlagatelja: Italo Gunjač, Župančiči 10,
Šmarje, ki ga zastopa odvetnik Rok Munih iz
Kopra, zoper nasprotno udeleženko Marijo
Jerman, Boršt, Marezige, ki jo zastopa skrbnica za poseben primer Irena Fister, zaradi
razglasitve nasprotne udeleženke za mrtvo,
dne 23. 3. 2010, sklenilo:
Uvede se postopek za razglasitev nasprotne udeleženke Jerman Marije, žene
Mateja, neznanega bivališča, za mrtvo.
Vse, ki kaj vedo o življenju in smrti nasprotne udeleženke, se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po
objavi tega oklica ker bo sodišče po preteku
tega roka nasprotno udeleženko razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 3. 2010
N 64/2009
Os-2866/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani Petkovšek, v nepravdni zadevi predlagatelja: Bernetič Adrijana, Vanganelska
69b, Koper, ki ga zastopa odv. Rok Munih
iz Kopra, zoper nasprotnega udeleženca:

Bernetič Adama, neznanega bivališča, ki ga
zastopa skrbnica za poseben primer Irena
Fister iz Kopra, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca za mrtvega, dne 23. 3.
2010, sklenilo:
Uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Bernetič Adama, od
Antona, 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 nasprotnega udeleženca
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 3. 2010
N 4/2010
Os-2753/10
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na
predlog predlagatelja Jožefa Magdiča,
Renkovci 56, Turnišče, v teku postopek
za razglasitev za mrtvega pogrešanega
Jožefa Zadravca, rojenega 12. 2. 1915,
v Renkovcih, očetu Jožefu Zadravcu in materi Ani Zadravec, nazadnje stanujočega
v Franciji.
Pogrešanega zastopa skrbnica za posebni primer Marija Magdič, Renkovci 56,
Turnišče.
Pogrešenega se poziva, da se oglasi.
Vsi drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju,
naj to javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi
v roku 3 mesecev po objavi oglasa, sicer bo
sodišče po preteku tega roka pogrešenega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 12. 4. 2010
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Lužovec Mateja, Lovska ulica 7, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500050274, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnh-312114
Munda Janez, Sobetinci 16, Markovci,
zavarovalno polico, št. 50500047866, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnb-312095
Purkeljc Tjaša, Hruškarje 4, Cerknica,
zavarovalno polico, št. 50500078047, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnd-312093
Rener Vesna, Šmarje pri Sežani
85, Sežana, zavarovalno polico, št.
50500003532, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnf-312091
Sajovec Andrej, Vregova ulica 1/a, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 11.025.599, izdala
zavarovalnica Grawe d.d.. gnz-312146
Šoštarič Gregor, Cankarjeva ulica 6/e,
Maribor, zavarovalno polico, št. 50500014777
in Fond max, št. 50500014759, izdala
zavarovalnica KD Življenje. m-201

Spričevala preklicujejo
Baranja
Sandra,
Serdica
114/d,
Rogašovci, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje poklicne in tehnične šole Murska
Sobota, izdano leta 1992. gnf-312120
Bele Petra, Kopivnik 65, Fram, spričevalo
o zaključnem izpitu in spričevalo 3. letnika
Gimnazije in Srednje kemijske šole Ruše,
izdano leta 1998. m-210
Berložnik Ivica, Tomšičeva 49, Slovenj
Gradec, diplomo Srednje gostinske šole v
Mariboru - smer kuhar, izdana leta 1986.
m-204
Božić Darijo, Ob progi 14, Izola - Isola,
diplomo Pomorsko izobraževalnega centra
Portorož. gnf-312170
Brdnik Alojzija, Ljubljanska cesta 2,
Slovenska Bistrica, spričevalo o končani
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica,
izdano leta 1987. m-232
Brenčič Jure, Luče 1, Grosuplje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, smer
kuhar, izdano leta 2004. gnw-312103
Budal Martina, Stara pot 13, Sežana,
spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo
Srednje šole Srečka Kosovela v Sežani,
izdano leta 1997. gns-312107
Burjak Doroteja, Pameče 207, Šentjanž
pri Dravogradu, spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Slovenj Gradec, št. 040222-390, izdano leta 2009. gng-312090
Čuček Jure, Peščeni vrh 36, Cerkvenjak,
indeks, št. 61217236, izdala FF Maribor.
m-212
Dragaš Saša, Ul. bratov Učakar 14,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole Boris Kidrič Ljubljana,
izdano leta 1985. gnb-312145
Fišer Bojana, Ruska ulica 28, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra za blagovni promet Maribor - trgovec,
izdano leta 1976. m-236

Galjevič Tjaša, Slovenja vas 35, Hajdina,
spričevalo 4. letnika Ekonomske gimnazije
Ptuj, izdano leta 2009. m-207
Grabeljšek Andreja, Drenov Grič 84a,
Vrhnika, spričevalo Srednje tekstilne in
obutvene šole Kranj, izdano leta 1986, izdano
na ime Završnik Andreja. gnn-312108
Hlade Janko, Sp. Slemen 44/a, Selnica
ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesarske šole Maribor - smer
lesarski tehnik, izdano leta 1983. m-225
Jamnik Darija, Cesta 24. junija 35,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor,
št. 2268/01, izdano leta 2001. gnx-312173
Jus Darinka, Trg svobode 12/a, Ravne
na Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tekstilne šole Maribor - smer frizer,
izdano leta 1987. m-221
Kavčič Kurnik Elizabeta, Kurnikova pot
3, Tržič, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
in zaključni izpit Srednje ekonomskokomercialne šole Kranj, izdano na ime
Kavčič Elizabeta. gnr-312079
Kavčič Robin, Beblerjeva 12, Koper Capodistria, spričevalo 3. letnika SEPŠ
Koper, izdano leta 2009. gnh-312089
Kermavt Damijan, Murnikova 8, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole - avtoličar, izdano leta 1993.
m-211
Klančar Barbara, Ulica Slavka Gruma
92, Novo mesto, spričevalo 1. letnika
Ekonomske šole Novo mesto, št. 8-I/429,
izdano leta 2005. gnw-312099
Kokol Tomaž, Kardeljeva ul. 57,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Izobraževalnega centra, izdano leta 2001.
m-235
Kolar Simona, Javornik 29, Ravne na
Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Muta Lucije Mithaus, izdano
leta 1996. gnq-312155
Košmerlj Vanja, Meniška vas 7/a,
Dolenjske Toplice, spričevalo Poklicno
administrativne šole Novo mesto, izdano
leta 1979 in 1980. gnj-312112
Kurečič Saša, Šentiljska cesta 124/a,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem
Maribor - smer natakar, izdano leta 1997.
m-229
Kvar Srečko, Gibina 10, Vitomarci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Maribor, izdano leta 1985.
m-228
Miladinović Mario, Petišovci, Petišovska
ul. 29, Lendava - Lendva, letno spričevalo
SPTŠ Murska Sobota - zidar, šolsko leto
2003/2004. gnm-312109
Mušić Amna, Pri opekarni 18, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
zdravstvene šole v Mariboru, izdano leta
1995 in 1996. m-208
Novak Uršula, Selo pri Moravčah 2,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra strokovnih šol Ljubljana - smer
šivilja, izdano leta 1974, izdano na ime
Sršen Uršula. gng-312140
Osmić Haris, Otiški Vrh 2, Šentjanž pri
Dravogradu, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole. gny-312172

Pregl Nada, Sp. Žerjavci 49, Lenart v
Slov. goricah, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Mariboru, izdano
leta 2004. m-209
Remšak Darko, Vurmat 40, Duh na
Ostrem vrhu, spričevalo o končani OŠ
Đaković Hečimović Selnica ob Dravi, izdano
leta 1984. m-214
Repar Mojca, Cesta na Ostrožno 83/a,
Celje, spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT
Celje - kuhar, izdano leta 1992. m-234
Rosa Ana, Gorenjska cesta 42, Ribnica,
indeks, št. 71080273, izdala Biotehnična
fakulteta v Ljubljani. gnj-312087
Sedej Jure, Aškerčeva 4, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje gradbene šole
Maribor, izdano leta 1998. m-223
Skok Aljaž, Ulica heroja Bračiča 14,
Maribor, spričevalo 7. razreda OŠ Ivana
Cankarja Maribor, izdano leta 2005. m-230
Svetanič Ivanka, Puconci 242, Puconci,
spričevalo o zaključnem izpitu SPTŠ Murska
Sobota, izdano leta 1988, izdano na ime
Kološa Ivanka. gnc-312119
Šenekar Bistra Khadoma, Verd 178,
Vrhnika, spričevalo 8. razreda OŠ Ivana
Cankarja Vrhnika, izdano leta 2009.
gnd-312118
Šneberger Simona, Jerova vas 20,
Grosuplje, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Brinje Grosuplje, izdano leta 2007 in 2008.
gni-312113
Štibelj Špela, Sp. Luša 12, Selca,
spričevalo 1. letnika Biotehničnega centra
Naklo, izdano leta 2006. gny-312147
Štravs Pija, Mostaniška cesta 43,
Cerkno, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Jurija Vege Idrija, izdano leta 1997 in 1998,
izdano na ime Jeram Pija. gnu-312101
Šubelj Bogomir, Hotemaže 2, Preddvor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
poklicne šole Kranj, izdano leta 1977.
gng-312115
Tašner Andreja, Grajenščak 79/a, Ptuj,
spričevalo 4. letnika - smer komercialni
tehnik. gnk-312111
Thaqi Emin, Banija 80, Ig, spričevalo 1.
in 2. letnika Srednje elektro šole v Ljubljani,
izdano leta 1994 in 1995. gnj-312137
Trope Miha, Sončna pot 13, Orehova
vas, spričevalo od 1. do 3. letnika PTT SŠC
Ljubljana, izdano leta 1990, 1991 in 1993.
m-218
Umek Anita, Gabrje pri Dobovi 22,
Dobova, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske in trgovske šole Brežice, izdano
leta 2000. gnp-312156
Vakselj Natalija, Grebenčeva cesta
2, Leskovec pri Krškem, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole Krško, izdano
leta 1990. gne-312117
Vogrin David, Zg. Voličina 34, Voličina,
maturitetno spričevalo II. Gimnazije Maribor,
izdano leta 2008. m-222
Vogrinec Danijel, Hajdoše 25, Hajdina,
spričevalo o zaključnem izpitu Elektro šole
Ptuj - smer elektrikar, izdano leta 1999.
m-220
Železnik Mateja, Trebelno 18, Trebelno,
spričevalo od 1. do 4. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Novo mesto.
gnl-312110

Stran

1086 /

Št.

37 / 7. 5. 2010

Živko Zvonko, Zimica 48, Zgornja
Korena, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicno strojno kmetijske šole Maribor,
izdano leta 1977. m-199
Žolnir Brigita, Fluksova 3, Maribor,
indeks, št. 81414482, izdala EPF Maribor.
m-206

Drugo preklicujejo
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c.
3a, 6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip dokumenta: 07-NEZ-02/08, št. dokumenta: 00007401 do 00007410. do –
3033/10. Ob-3033/10
B-M TRANS d.o.o., Cesta Zore Perello
Godin 2, Koper - Capodistria, licenco za
tovorno vozilo znamke Volvo z reg. št. KP
KE-791. gnr-312154
Balen Sonny, Krčevina pri Vurbergu 172/
ab, Spodnji Duplek, dijaško izkaznico, izdal
SERŠ Maribor, št. 0006000610. m-231
Blažič Mojca, Nozno 1/a, Nova Gorica,
študentsko izkaznico, št. 31080055,
izdala Fakulteta za farmacijo Ljubljana.
gnt-312152
Cimerman Dušan s.p., Metliška 37,
Črnomelj, dovolilnico za Hrvaško - tretjo
državo, koda EO85020, št. 000965, izdana
pri Obrtni zbornici Slovenije. gnt-312102
Černec Mihaela, Ulica XIV. divizije
32, Rogaška Slatina, potrdilo o strokovni
usposobljenosti za trgovskega poslovodjo,
izdana pri Trgovinski zbornici, leta 1994.
gnm-312084
Ćivić Almir, Polanska cesta 6, Orehova
vas, vozno karto, št. 12692, izdal Veolia
transport. m-2000
Erjavec Urška, Hotedršica 10, Hotedršica,
vozno karto, št. 1001648, izdal Avrigo Nova
Gorica. gnv-312100
Firer Damjana, Dolga gora 46/a, Ponikva,
študentsko izkaznico, št. 61108686, izdala
FF v Mariboru. gnq-312080
Florjančič Mitja, Morje 10, Fram, vozno
karto, št. 3649, izdal Veolia transport.
m-203
Grm Barbara, Velika Loka 13, Velika
Loka, študentsko izkaznico, št. 21070222,
izdala FDV v Ljubljani. gno-312082
Gruden Andraž, Laporje 14, Turjak,
študentsko izkaznico, št. 63070249, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gnc-312094
He Juan, Topniška 31, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19515585,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gns-312153
Hutinski Alenka, Nova ulica 22, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 93590063, izdala
Fakulteta za strojništvo - smer tekstilstvo
Maribor. m-213
Hvalič Pavla, Partizanska 62, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št. 18060667,
izdala Univerza v Ljubljani. gnl-312085
Jelenc Turist d.o.o, Dolenja vas 78,
Selca, dovolilnici Ukrajina - tretje države
oznaka 804/11 za leto 2010, št. 060678 in
št. 060683. gnx-312098
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Jesenšek Luka, Ulica obnove 12, Maribor,
študentsko izkaznico, št. E 1032527, izdal
FERI Maribor. m-226
Knuplež Ana, Malečnik 132, Malečnik,
študentsko izkaznico, št. 61251542, izdala
Pedagoška fakulteta Maribor. m-216
Košec Daša, Ročica ob Savinji 35,
Polzela, študentsko izkaznico, št. 81657025,
izdala EPF Maribor. m-227
Kozel Anja, Cesta ob ribniku 57, Miklavž
na Dravskem polju, vozno karto, št.
4000101, na relaciji Maribor - Rogoza, izdal
Veolia transport. m-219
Marhold Sašo, Zg. Hlapje 25/a, Jakobski
Dol, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor,
št. 0006000718. m-202
Mujakić Mujo, Turnherjeva 18, Višnja
Gora, delovno dovoljenje št. 99289863606.
gnp-312106
Nemec Severin, Kratka ulica 8, Slovenska
Bistrica, vozno karto, št. 3477, izdal Veolia
transport. m-205
Nikolić Gregor, Borova vas 6, Maribor,
dijaško izkaznico, izdal Ceris. gnp-312081
Petrena Boris Dominik, Prežihova
19, Ptuj, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500020321000, izdajatelj Cetis Celje.
m-217
Polanec Anže, Ulica pri izviru 9,
Slovenske Konjice, študentsko izkaznico,
št. 81638235, izdala EPF Maribor. m-215
Polanec Anže, Ulica pri izviru 9,
Slovenske Konjice, študentsko izkaznico,
št. 81638235, izdala EPF Maribor. m-215
Rodriguez Garcia Pilar, Cesta 27.
aprila, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19500522, izdana pri Ekonomski fakulteti v
Ljubljani. gnq-312105
Rosa Ana, Gorenjska cesta 42, Ribnica,
študentsko izkaznico, št. 71080273,
izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani.
gni-312088

Rus Transport - Žiga Rus s.p., Drenov
grič 162, Vrhnika, dovolilnico za Rusijo z
oznako 643, št. 658428. gnf-312116
Sinrajh Denis, Kovaška cesta 106,
Lovrenc na Dravskem polju, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500011954000,
izdajatelj Cetis Celje. m-233
Sokolović Predrag, Celovška 166,
Ljubljana, voznikova kartica, št. 00346,
izdana pri Ministrstvu za promet, leta 2010.
gnk-312086
Stojičevič
Dimitrije,
Celovška
166, Ljubljana, digitalna kartica, št.
1070500018072002 izdana pri Cetis d.o.o.
gnv-312175
Sušec Klemen, Panonska 48, Beltinci, študentsko izkaznico, št. 01008279, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnw-312174
Škrbec Katarina, Lamutova ulica
11 a, Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
20040378, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gny-312097
Tešić Milan, Goriška cesta 44,
Velenje, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500019308000, izdajatelj Cetis Celje.
gnz-312171
Valenko Tadej, Moškanjci 1/e, Gorišnica,
študentsko izkaznico, št. G1003574, izdala
Fakulteta za gradbeništvo. m-224
Vnuk Jože, Vratja vas 6, Apače, orožni
list, št. OL0002299, izdala UE Gornja
Radgona. gne-312096
Vodovnik Bianka, Gradnikove 41,
Nova Gorica, študentsko izkaznico, št.
97090204, izdala Univerza na Primorskem.
gne-312092
Vračko Avguštin, Mladnska ulica 5, Gornja
Radgona, potrdilo o uspešno opravljenem
preizkusu strokovne usposobljenosti za
pridobitev licence v cestnem prometu, št.
600485DP, izdano pri Ministrstvu za promet,
leta 1997. gnn-312083

VSEBINA
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1043
1056
1060
1061
1067
1070
1071
1071
1076
1078
1078
1078
1080
1082
1084
1085
1085
1085
1086

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. –
direktorica mag. Špela Munih Stanič • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Internet: www.uradni-list.si –
e-pošta: info@uradni-list.si

