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: 2010.06.11 12:22:47 +02'00'

Uradni
list
Republike Slovenije

Razglasni del

Internet: www.uradni-list.si

Št.

47

e-pošta: info@uradni-list.si

Ljubljana, petek

11. 6. 2010

ISSN 1318-9182

Leto XX

Javni razpisi
Št. 22/10

Ob-3812/10

Obvestilo
Na podlagi 3. člena Splošnih pogojev
poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni
list RS, št. 91/09) Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavlja obvestilo:
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavlja podaljšanje
roka za zbiranje prijav na javni razpis kreditov za študij v tujini in Sloveniji, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 51/09 z dne
3. 7. 2009 (Ob-4899/09) in popravkom, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 98/09
z dne 4. 12. 2009 (Ob-8001-09).
Rok za zbiranje prijav se podaljša do
podelitve kreditov v vrednosti 1.250.000,00
EUR oziroma najdalj do 31. 10. 2010.
Ostale določbe javnega razpisa ostanejo
nespremenjene in v veljavi.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 4300-55/2009

Ob-3813/10

Dopolnitev
Republika Slovenija, Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo
in regionalno politiko objavlja dopolnitev
»Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve »regionalni razvojni programi«
razvojne prioritete »razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje
2010–2012«.
V »Javnem pozivu za predložitev vlog
za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij«
operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za
obdobje 2010–2012« (v nadaljevanju: javni
poziv), objavljenem v Uradnem listu RS, št.
7 dne 29. 1. 2010, se doda 5. rok za predložitev vlog za projekte, ki se začnejo izvajati
v letu 2010, ter dosedanji 5., 6. in 7. rok za
projekte, ki se začnejo izvajati v letu 2011 in
2012, ustrezno preštevilči.
Besedilo prvega odstavka 8. točke javnega poziva »Rok in način prijave« se po
dopolnitvi glasi:
»Popolna vloga, izdelana v skladu z navodili iz dokumentacije javnega poziva, mora
biti dostavljena do 14. ure na naslov: Služba
Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
po naslednjih rokih za predložitev vlog:

a) za projekte, ki se začnejo izvajati
v letu 2010:
1. rok: 26. 2. 2010,
2. rok: 26. 3. 2010,
3. rok: 30. 4. 2010,
4. rok: 28. 5. 2010,
5. rok: 24. 6. 2010;
b) za projekte, ki se začnejo izvajati v letu
2011 in 2012:
6. rok: 27. 8. 2010,
7. rok: 29. 10. 2010,
8. rok: 28. 1. 2011.«
Ostale določbe javnega poziva ostajajo
nespremenjene.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Ob-3819/10
Sprememba
V »javnem povabilu za Sofinanciranje
šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v obdobju šolskih let 2007/2008,
2008/2009 in 2009/2010«, objavljen v Uradnem listu RS, št. 66/09, dne 21. 8. 2009,
se v točki 5. »Okvirna višina sredstev, ki so
na razpolago za javno povabilo« spremeni
Skupna okvirna višina sredstev, tako da se
glasi »Skupna okvirna višina sredstev, ki
so na razpolago za sofinanciranje šolnin za
zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in
2009/2010, je 3.172.950,00 EUR.«
Prav tako se v navedenem javnem povabilu, v točki 6. »Obdobje, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva ter roki,
če je predvideno zaporedno dodeljevanje
sredstev«, spremeni Skupna okvirna vrednost predvidenih sredstev, ki bodo dodeljena v okviru javnega povabila, tako da se
glasi »Skupna okvirna vrednost predvidenih
sredstev, ki bodo dodeljena v okviru javnega
povabila, znaša 3.172.950,00 EUR, od tega
je vrednost sofinanciranja po posameznih
proračunskih letih:
– za proračunsko leto 2009: 1.032.590,00
EUR od tega:
– 877.701,50 EUR s PP 6909 zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in
svetovanje – ESS-07-13- EU udeležba
(85,00%) in
– 154.888,50 EUR s PP 6953 zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS-07-13- slovenska udeležba
(15,00%),
– za proračunsko leto 2010: 2.140.360,00
EUR od tega:
– 1.819.306,00 EUR s PP 6909
zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja

in svetovanje – ESS-07-13- EU udeležba
(85,00%) in
– 321.054,00 EUR s PP 6953 zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS-07-13- slovenska udeležba
(15,00%)«.
Ostalo besedilo javnega povabila se ne
spremeni in ostaja v veljavi.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 0135/2010

Ob-3844/10

Sprememba
Izvajalec javnega razpisa Javna agencija
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljub
ljana, je v javnem razpisu »Usposabljanje
zaposlenih v podjetjih« (JR 7/2010-446),
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 34/10
z dne 30. 4. 2010, sprejel odločitev o spremembi, in sicer kot sledi:
V 13. poglavju javnega razpisa se spremeni drugi stavek prvega odstavka in sicer
tako, da se glasi »Podjetja bodo o izidu njihove vloge obveščena s sklepom najkasneje v roku 60 dni od datuma prejema vlog.«
V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
Št. 330-0003/2010

Ob-3814/10

Sprememba
V »Javnem razpisu o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Sevnica«, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010, se pri ukrepu
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij, in
sicer pri navedbi, katero dodatno dokumentacijo mora upravičenec predložiti k vlogi,
izbriše alineja:
»sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2010
s priloženim računom« in se doda naslednje
besedilo: »predračun zavarovalnice«.
Občina Sevnica
Ob-3818/10
Popravek
Filmski sklad Republike Slovenije – javni
sklad objavlja popravke pri naslednjih javnih
razpisih:
V 14. točki javnega razpisa za financiranje razvoja scenarijev na področju slovenskega celovečernega igranega, dokumentarnega in animiranega filma za leto 2010
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(Uradni list RS, št. 42/10, str. 1278), se besedilo: »realizacije igranih filmov« nadomesti z besedilom: »razvoja scenarijev«.
V 14. točki javnega razpisa za financiranje razvoja filmov na področju slovenskega
igranega, dokumentarnega in animiranega
filma za leto 2010 (Uradni list RS, št. 42/10,
str. 1282), se besedilo: »realizacije igranih
filmov« nadomesti z besedilom: »razvoja
filmov«.
V javnem razpisu za financiranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcij za
kratkometražne in celovečerne igrane filme
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 42/10, str.
1275) se v 4. točki besedilo »Najmanjše
število točk, ki ga mora posamezni prijavljeni
projekt na tem javnem razpisu doseči, da ga
SPK predlaga direktorju v financiranje, je 75
točk.« spremeni tako, da glasi: »Najmanjše
število točk, ki ga mora posamezni prijavljeni
projekt na tem javnem razpisu doseči, da
ga SPK predlaga direktorju v financiranje,
je 55 točk.«
V 5. točki tega javnega razpisa se črta
enaindvajseta alineja, dosedanja dvaindvajseta alineja pa postane nova enaindvajseta
alineja.
V javnem razpisu za financiranje povečav in transferjev za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 45/10) se besedilo 6. točke
spremeni tako, da se besedilo »Producent,
ki prejme finančna sredstva za realizacijo igranega filma, je dolžan dokončati film
v roku, določenem s pogodbo nadomesti
z besedilom: »Producent, ki prejme sredstva na podlagi tega razpisa, je dolžan dokončati financirani projekt v roku, določenem s pogodbo«, v 14. točki tega javnega
razpisa, pa se besedilo »realizacije igranih
filmov« nadomesti z besedilom: »povečav
in transferjev«.
Filmski sklad Republike Slovenije –
javni sklad
Št. 430-7/2009
Ob-3811/10
Na podlagi Zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94
– ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 – ZSOVA, 119/00, 30/01, 52/02 – ZDU-, 123/04,
109/08), Zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 52/02, 110/02, 56/03, 61/04,
123/04, 93/05, 89/07 – Odl. US, 126/07,
48/09, 8/10), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08,
49/09), Proračuna Republike Slovenije za
leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09,
29/10), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2010 in 2011
(Uradni list RS, št. 99/09, 29/10), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07 – ZIPRS, 61/08, 99/09 – ZIPRS),
Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta
št. 1351 z dne 16. 12. 2008 o vzpostavitvi
večletnega programa Skupnosti za zaščito
otrok, ki uporabljajo internet in druge komunikacijske tehnologije (varnejši internet),
Javnega razpisa za zbiranje predlogov posrednih ukrepov v večletnem programu
skupnosti za zaščito otrok, ki uporabljajo
internet in druge komunikacijske tehnologije (Varnejši internet) (Uradni list Evropske
unije C132/09 str. 10 z dne 11. 6. 2009) in
javnega poziva za izdajo pisma o nameri
prijaviteljem na razpis v okviru komunitarnega programa Varnejši internet (Uradni
list RS, št. 79/09, 9. 10. 2009), Ministrstvo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis št. 430-107/2009/5
za sofinanciranje Centra za varnejši
internet v okviru programa
Varnejši internet
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT), Kotnikova 38,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-46-00,
faks 01/478-47-19, http://www.mvzt.gov.si/,
e-pošta: gp.mvzt@gov.si. (v nadaljevanju:
ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo kot nacionalna koordinacijska
točka komunitarnega programa Varnejši internet skrbi za koordinacijo aktivnosti na področju, ki ga pokriva program Varnejši internet. Evropska komisija v skladu s Sklepom
Evropskega parlamenta in Sveta št. 1351
z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi
večletnega programa Skupnosti za zaščito
otrok, ki uporabljajo internet in druge komunikacijske tehnologije (varnejši internet)
vabi k oddaji ukrepov, ki bodo financirani
v tem programu. Program varnejši internet
2009–2013 obravnava štiri področja, in sicer:
– zagotavljanje osveščanja javnosti,
– boj proti nezakoniti vsebini in škodljivemu vedenju na spletu,
– spodbujanje varnejšega spletnega
okolja,
– vzpostavitev baze znanja.
Program je naslednik programa Varnejši
internet plus (2005–2008).
Z namenom večjega črpanja sredstev, ki
so na voljo skozi komunitarne programe EU,
ter zagotovitve delovanja Centra za varnejši
internet, želi Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo z javnim pozivom in
upoštevanjem načel nediskriminatornosti
in transparentnosti sofinancirati najuspešnejšo slovensko prijavo na EU razpis za
ustanovitev in delovanje Centra za varnejši
internet.
Relevantna razpisna dokumentacija za
prijavo projekta za leto 2009 se nahaja na
povezavi: http://ec.europa.eu/information_
society/activities/sip/funding/projects/closed/2009/proposals/index_en.htm.
Predmet tega razpisa ni projekt, ki bi bil
namenjen kakršnemkoli komercialnemu delovanju prijaviteljev ali oddajanju v uporabo
drugim, komercialnim uporabnikom.
3. Pogoji in merila
Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo: vsi
pravni subjekti – razen subjekti registrirani
na podlagi Zakona o gospodarski družbah
– javni zavodi, izobraževalne institucije,
ponudniki ali združenja ponudnikov internetnih storitev, združenja staršev in otrok,
združenja za varstvo pravic potrošnikov in
ostale organizacije civilne družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so organizirane v konzorcij ali predstavljajo člana konzorcija, in so konkurirali na EU razpisu za
ustanovitev in delovanje Centra za varnejši
internet ter so bili izbrani za sofinanciranje
s strani EU.
V primeru, da se prijavijo subjekti, ki
so organizirani v konzorcij, vlogo na razpis poda samo nosilec konzorcija, ki obvezno priloži konzorcijsko pogodbo. Nosilec
konzorcija bo na osnovi sklenjene pogodbe
z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in

tehnologijo ter pogodbe z Evropsko komisijo
odgovoren za pripravo in pravočasno posredovanje vsebinskih in finančnih poročil.
Prijavitelji (nosilec konzorcija in vsi člani
konzorcija) morajo predložiti fotokopijo ali
original izpiska iz ustreznega registra ali fotokopijo statuta s katerim dokazujejo status
prijavitelja in iz katerega nedvoumno izhaja
neprofitna narava prijavitelja oziroma, da
osnovna dejavnost prijavitelja ni tržna pro
izvodnja blaga in storitev (priložiti k razpisnemu obrazcu št. 3). Izpisek mora odražati
dejansko stanje.
Merila:
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali strokovni sodelavci ministrstva na osnovi naslednjih meril:
X1: Vsebina je relevantna, skladna s cilji
programa Varnejši internet in omogoča doseganje ciljev programa. Vsebina je v skladu
z EU razpisom programa Varnejši internet.
Pričakovani vpliv predlaganega celotnega
programa dela kot tudi posameznih faz je
ustrezen in to tako v času sofinanciranja
projekta kot tudi po izteku obdobja sofinanciranja (do največ 50 točk)
X2: Predlog je pregleden, ekonomičen in
ima realno finančno konstrukcijo (do največ
50 točk)
Y: skupno število zbranih točk (največ
100 točk).
Formula za izračun zbranih točk:
Y=X1+X2.
Sofinanciran bo izključno le najbolje ocenjen projekt, ki bo zbral največje število točk,
vendar ne manj kot 70, in bo obenem izpolnjeval vse razpisne pogoje.
4. Višina sredstev
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta javnega razpisa, znaša do
135.000 EUR (z vključenim DDV) za obdobje trajanja projekta največ 18 mesecev.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 7692 Informacijska varnost. V letu 2011
je namenjenih do največ 90.000 EUR. V letu
2012 je namenjenih do največ 45.000 EUR,
če bodo v ta namen zagotovljena sredstva
v proračunu za leto 2012. Sredstva za dokončanje projekta v koledarskem letu 2012
se bodo določila glede na razpoložljiva sredstva proračuna za leto 2012 s posebnim
aneksom k pogodbi.
5. Obdobje za porabo sredstev: obdobje
za porabo sredstev sta proračunski leti 2011
in 2012.
6. Rok do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: popolna
vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in v enem izvodu, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana, do 2. 7. 2010, v zaprti
ovojnici, pod oznako »Ne odpiraj – vloga na
javni razpis za sofinanciranje »Centra za
varnejši internet v okviru programa Varnejši
internet.« in številko objave razpisa v Uradnem listu RS na prednji strani ter polnim
naslovom vlagatelja na zadnji strani. Kot
pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo
na ministrstvo do zaključka uradnih ur ali
so oddane priporočeno na pošto do izteka
roka (torej do 2. 7. 2010, do 24. ure). Vlog,
ki ne bodo prispele pravočasno, komisija
ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo – Direktorat za
informacijsko družbo, Kotnikova 19a, 1000

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ljubljana. Vloge bodo odprte dne 6. 7. 2010.
Strokovna komisija bo vse pravilno označene vloge odprla in ugotovila njihovo popolnost.
8. Obveščanje o izboru: predlagatelji
bodo o rezultatih razpisa obveščeni najpozneje v 8 dneh od dneva odpiranja vlog.
9. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana,
ali prek elektronskega poštnega naslova: radovan.pajntar@gov.si. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletnih straneh
ministrstva.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 67140-1/2010

Ob-3816/10

Javni razpis
za podelitev priznanj Stanka Bloudka
za leto 2010
Na podlagi Zakona o Bloudkovih priznanjih (Uradni list RS, št. 112/05) in Pravilnika
o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih
priznanj (Uradni list RS, št. 9/06) pozivamo
organe in organizacije na področju športa (Olimpijski komite Slovenije-Združenje
športnih zvez, nacionalne in druge športne
zveze, športna društva), druge organizacije
ter posameznike, da predlagajo kandidate za dobitnike priznanj Stanka Bloudka za
leto 2010.
Bloudkova priznanja so najvišja priznanja Republike Slovenije, ki se podeljujejo za
delo in dosežke na področju športa. Odbor
za podeljevanje Bloudkovih priznanj vsako
leto podeli največ tri Bloudkove nagrade in
deset Bloudkovih plaket. Prejemniki Bloudkovih priznanj so lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije.
A) Bloudkove nagrade se podeljujejo
za:
– izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa,
– vrhunski mednarodni dosežek,
– življenjsko delo v športu.
1. Izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa
Nagrado za izjemen prispevek k razvoju
slovenskega športa lahko prejme posameznik, športna ekipa ali druga organizacija
v Sloveniji, zamejstvu ali organizacija slovenskih izseljencev.
Nagrada za izjemen prispevek k razvoju
slovenskega športa se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– deluje najmanj deset let v športu,
– z organizacijskim delom razvija množičnost ter ustvarja nove in boljše pogoje za
delo in tekmovanja ali s svojim strokovnim
delom dosega vidne uspehe.
2. Vrhunski mednarodni dosežek
Nagrado za vrhunski mednarodni športni dosežek lahko prejme posameznik ali
športna ekipa.
Nagrada za vrhunski mednarodni dosežek se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat
naslednje pogoje:
– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto
medaljo na uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo Mednarodni olimpijski komite, svetovne ali evropske športne
federacije.
3. Življenjsko delo v športu
Nagrado za življenjsko delo v športu lahko prejme posameznik.

Nagrada za življenjsko delo v športu se
lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– je v športu deloval najmanj 30 let,
– je bistveno prispeval k razvoju kateregakoli segmenta športa.
B) Bloudkove plakete se podeljujejo za:
– pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa,
– pomemben tekmovalni dosežek,
– življenjsko delo v športu,
– pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.
1. Pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Plaketo za pomemben prispevek
k razvoju slovenskega športa lahko prejme posameznik ali organizacija v Sloveniji, zamejstvu ali organizacija slovenskih
izseljencev.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa se lahko podeli
kandidatu, ki je dosegel pomembne in v javnosti potrjene rezultate na področju organizacijskega ali strokovnega dela v športu.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju športa se podeli tudi v primeru, če je
kandidat najmanj deset let deloval v športu
in z organizacijskim delom razvijal množičnost ter ustvarjal nove in boljše pogoje za
delo in tekmovanja ali s svojim strokovnim
delom dosegal vidne uspehe v športu.
2. Pomemben tekmovalni dosežek
v športu
Plaketo za pomemben tekmovalni dosežek v športu lahko prejme športnik ali
športna ekipa.
Plaketa za pomemben tekmovalni dosežek v športu se lahko podeli, če izpolnjuje
kandidat naslednje pogoje:
– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto
medaljo na uradnih mladinskih tekmovanjih, ki jih organizirajo svetovne ali evropske športne federacije oziroma na uradnih
mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo
Mednarodni olimpijski komite, svetovne ali
evropske uradne športne federacije.
3. Življenjsko delo v športu
Plaketo za življenjsko delo v športu lahko
prejme posameznik.
Plaketa za življenjsko delo v športu se
lahko podeli kandidatu, ki je:
– aktivno sodeloval v športu najmanj 20
let,
– vidno prispeval k razvoju kateregakoli
segmenta športa.
4. Pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene panoge oziroma športa
v Sloveniji
Plaketo za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji lahko prejme športnik.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji se lahko
podeli, če je kandidat:
– končal svojo tekmovalno kariero,
– v svojem tekmovalnem obdobju s svojimi dosežki, osebnostjo in zgledom pomembno prispeval k razvoju določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.
Predlog za podelitev priznanja Stanka
Bloudka je potrebno predložiti na obrazcu,
ki ga zainteresirani lahko dobijo na spletnih
straneh ministrstva http://www.mss.gov.si
oziroma dvignejo na Ministrstvu za šolstvo
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in šport, Direktorat za šport, Masarykova
16, Ljubljana.
Obvezne sestavine predloga za priznanje so:
1. ime in priimek oziroma naziv predlagatelja,
2. ime in priimek, datum rojstva in naslov
kandidata za priznanje, če gre za fizično
osebo,
3. naziv in sedež kandidata za priznanje,
če gre za organizacijo,
4. podatki o že prejetih priznanjih in odlikovanjih,
5. podatki o prejemu Bloudkovega priznanja v preteklih letih,
6. vrsta predlaganega priznanja,
7. našteti dosežki oziroma uspehi z obrazložitvijo, zaradi katerih se kandidat predlaga za dobitnika Bloudkovega priznanja,
8. podpis predlagatelja in žig organizacije.
Pisni predlogi za priznanje morajo biti poslani v zaprti ovojnici na naslov Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana, s pripisom “za priznanja Stanka Bloudka”, in sicer najkasneje do srede,
15. decembra 2010.
Predlagatelje obveščamo, da bomo upoštevali le predloge, ki bodo prispeli v skladu
z razpisom do predpisanega roka. Predlogi
se štejejo za pravočasne tudi v primeru, če
so bili zadnji dan predpisanega roka oddani
priporočeno na pošti.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 54450-6/2010/2
Ob-3928/10
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999/ES (UL L št. 210, z dne
31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES),
Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL
L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 12, v nadaljevanju: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES z dne
8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu
in Kohezijskem skladu (UL L št. 371, z dne
27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami,
v nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 110/02,
127/06, 14/07, 109/08 in 49/09), Proračuna Republike Slovenije za leto 2010 (Uradni list RS, št. 99/09), Proračuna Republike
Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št.
99/09), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2010 in 2011
(Uradni list RS, št. 99/09, 29/10), Zakona
o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 –
uradno prečiščeno besedilo in 126/07), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013, št. CCI 2007SI16UNS001,
z dne 18. 6. 2008, Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in
99/09), Uredbe o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike
v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10),
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
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in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07)
in Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, št. CCI
2007SI051PO001, z dne 21. 11. 2007 ter
sklepa Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa
upravljanja o potrditvi instrumenta javni razpis za izbor operacij, z dne 8. 6. 2010, št. OP
RČV 3/1/022-0-MŠŠ, objavlja Ministrstvo za
šolstvo in šport,
javni razpis za izbor operacij
»Vzpostavitev izvedbenih pogojev za
izkustveno izobraževanje za trajnosti
razvoj«
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca JR, ki
izvede vse postopke, potrebne za dodelitev
sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Namen in predmet javnega razpisa
(aktivnosti, razvojna prioriteta, prednostna
usmeritev).
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete:
»Razvoj človeških virov in vseživljenjskega
učenja«; prednostne usmeritve 3.1. »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«
V desetletju izobraževanja za trajnostni
razvoj je temeljni poudarek na oblikovanju in
vzpostavitvi izvedenih pristopov, ki omogočajo zlasti mladim izkustveno pridobivanje
izkušenj in znanj ter njihov prenos v vsakdanje življenje. Šele ob neposrednih izkušnjah se bodo lahko odločali v prid narave in
okolja ter tako prispevali k trajnosti planeta.
Zaradi pomanjkanja naravnih virov in povečanega pritiska na temeljne vire kot so voda,
plodna zemlja in biotski pokrov, je potrebno okoljsko dimenzijo trajnostnega razvoja
obravnavati kot prednostno, ker vpliva na
socialno in ekonomsko okolje (zaposlovanje, kvaliteta bivanja in napredek v družbi).
Za to pa ne zadostuje več le izobraževanje
v razredu, potrebne so tudi neposredne izkušnje iz terena (lastno delo) in neposredni
stik z naravo in ekosistemskimi tehnologijami. Kot najbolj dovršen način udejanjanja
trajnosti se v Sloveniji in svetu uveljalja ekosistemski pristop.
Poznavanje tehnosfere človeka (okolja)
je pomembno z vidika iskanja učinkovitih,
cenovno ugodnih in trajnih rešitev, s katerimi se človek prilagaja zakonitostim narave.
Ker so naravni viri tako v Sloveniji kot po
svetu močno ogroženi, je potreben aktivni
pristop k izobraževanju na način, da razvijamo neposredne izkušnje ter ob njih razumevamo celovitost odnosov v naravi, kar je
pogoj za suvereno odločanje v prid trajnosti.
Slovenija mora graditi konkurenčno in na
dinamičnem znanju temelječo ekonomijo za
dosego trajnostne ekonomske rasti in socialne kohezije. Program Vseživljenjsko učenje 2007–2013 daje okvirje za doseganje
ciljev trajnostnega izobraževanja in vključuje
različne oblike izobraževanja.
Republika Slovenija se, tako kot druge
evropske države, zaveda pomena izkustvenega izobraževanja za trajnostni razvoj. Desetletje za trajnostni razvoj 2005–2014 je
namenjeno promoviranju tovrstnega izobraževanja na vseh ravneh in pri vseh oblikah
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izobraževanja, od formalnega in neformalnega z vseživljenjsko perspektivo.
Namen javnega razpisa
Namen razpisa je podpreti aktivnosti za
vzpostavitev izvedbenih pogojev, ki bodo
omogočali izkustveno izobraževanje za
trajnostni razvoj. Takšen pristop omogoča
pridobivanje neposrednih izkušenj (opazovanje, merjenje, spremljanje, analiziranje,
primerjanje, vrednotenje). Poudarek je na
prepoznavanju procesov v naravi (biosfera narave), ki vključuje vodne in kopenske
ekosisteme, njihovo stanje in dinamiko.
Z učenjem od narave razvijamo kompleksni
način razmišljanja in prispevamo k trajnosti
na način, da so naravne razmere določene pokrajine pogoj za smotrno umeščanje
dejavnosti.
V okviru tega razpisa želimo zagotoviti
tudi možnost za oblikovanje in diseminacijo vzpostavljenih pogojev za izkustveno
izobraževanje na različnih geografsko specifičnih območjih Slovenije, ki bodo prispevali k razvoju prepričljivih, trajnih in nazornih izkustvenih pristopov, ki jih je možno
uporabiti pri predšolskem, osnovnošolskem
in srednješolskem izobraževanju, kakor tudi
pri krepitvi vseživljenjskega učenja. Namen
javnega razpisa je vzpostavitev razvojnega
partnerstva za spodbujanje prenosa znanja
in dobrih praks med razvojnimi partnerstvi in
med državami članicami. Ob tem se spodbuja izvedba analiz primerov dobrih praks
v tujini, izmenjave znanj iz izkušenj na mednarodni ravni ter souporaba inovativnih in
drugih aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru
projekta.
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je vzpostavitev pogojev za izkustveno izobraževanje za
trajnostni razvoj. V okviru tega se predvideva razvoj ustreznih modelov, konceptov in
pogojev, ki omogočajo razvijanje in pridobivanje izkušenj: vzpostavitev edukacijskih
okolij za spremljanje naravnih ekosistemov,
ekosistmskih tehnologij in ekoremediacij,
njihovo delovanje, vzdrževanje, prenos
ekoremediacijskih objektov kot kurativnih
in preventivnih ukrepov na degradirana območja ter v območja Nature 2000 in druga
zavarovana območja.
Vzpostavitev pogojev za izkustveno izobraževanje povezuje različne makroregije
Slovenije in različna problemska območja
(urbano, podeželsko, panonsko, hribovito),
s čimer se želijo izpostaviti različni pogoji in
z njimi povezane možnosti za udejanjanje
trajnosti.
Predmet javnega razpisa je tudi pospeševanje in spodbujanje učinkovitega transnacionalnega sodelovanja in partnerstva.
Razpis vključuje štiri vsebinske sklope,
ki zajemajo:
I. vsebinski sklop:
Vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj
Cilj tega sklopa:
Oblikovanje izvedbenih pogojev in njihova realizacija na terenu za pridobivanje
neposrednih izkušenj izobraževanja.
Načrtovani rezultati tega sklopa so:
– Vzpostavitev edukacijskih okolij na izobraževalnem poligonu za naravne ekosisteme, za dokazovanje njihovega delovanja,
funkcij in pomena za človeka.
– Postavitev ekosistemskih tehnologij
za prepoznavanje njihove vloge v naravi in
okolju, njihovo delovanje, monitoringi in upo-

raba v degradiranih območjih ter zaščitenih
območjih in njihovo vzdrževanje.
– Laboratorijski poskusi na modelnih
napravah kot dokaz možnosti uravnavanja
naravnih procesov.
– Vzpostavljanje učnih opazovališč za
različne namene dokazovanja specifičnosti
določenih ekosistemov tako naravnih, umetnih kot degradiranih.
– Vzpostavitev učnega centra na edukacijskem poligonu z opremo (oprema za
delo na terenu, priročna knjižnica) s stalno
kontaktno osebo.
– Priprava pogojev za izkustveno izobraževanje v urbanem območju (za dokazovanje možnosti trajnostnih pristopov).
– Ureditev pogojev za izkustveno izobraževanje v okolju, kjer je potreba po vsebinah
trajnostnih pristopov zaradi intenzivnega
kmetijstva velika, vzpostavitev poligona za
učenje o trajnostnih pristopih z ekoremediacijami na vodovarstvenih območjih, v območjih Nature.
– Zasnova izkustvenega izobraževanja
s poudarkom na obnovljivih virih energije
na hribovitih območjih z ohranjeno naravo,
kjer izkustveno izobraževanje omogoča depopulacijo.
II. vsebinski sklop:
Priprava inovativno zasnovanih gradiv
za izkustveno izobraževanje (za terensko
delo, za ekskurzije, naravoslovne dneve,
šolo v naravi in druge oblike izobraževanja
na prostem).
Cilj tega sklopa:
Povečati usposobljenost za samostojno odločanje v prid varovanja narave in
okolja. Inovativna zasnova učnih gradiv za
izkustveno izobraževanje temelji na pridobivanju lastnih izkušenj in raziskovalnem
pristopu.
Načrtovani rezultati tega sklopa:
– Priprava priročnikov o delovanju vzpostavljenih učnih okoljih na izobraževalnem
poligonu (za njihovo delovanje, vzdrževanje,
razumevanje naravnih procesov) in prenos
v vsakdanje življenje.
– Priprava delovnih gradiv za izobraževanje v centru (moduli in delovni listi za
tematska izobraževanja, modeli za raziskovanje).
– Priprava učnih gradiv za uporabo urbanih območij kot učilnic za razumevanje
antropogenih vplivov na okolje.
– Priprava gradiv (navodil, nasvetov) za
vrtce, šole in vodstvene delavce, da se izkustveno izobraževanje vgradi v regionalni
trajnostni razvoj.
– Priprava gradiv za izkustveno izobraževanje o obnovljivih virih energije na primeru trajnostne hiše.
III. vsebinski sklop:
Oblikovanje katalogov programov za
izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj.
Cilj tega sklopa:
Razvoj programov, namenjenih uporabi
vzpostavljenih pogojev za izobraževanje.
Programi temeljijo na izobraževalnih dosežkih in razvijajo vse stopnje kompetenc
po Bloomovi klasifikaciji. Prejmejo jih izobraževalne ustanove za razvijanje aktivnih
pristopov izobraževanja za trajnostni razvoj.
Programi so namenjeni tudi pripravi sistemski podlag za obvezno prakso biotehniških
šol.
Načrtovani rezultati tega sklopa:
– oblikovanje programov za izobraževanje na poligonih za področja okoljske vzgo-
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je, naravovarstva, okoljevarstva in medpredmetno izobraževanje vrtcev, osnovnih šol,
poklicnih in srednjih šol ter gimnazij,
– za potrebe vseživljenjskega izobraževanja se pripravijo in izvedejo programi
usposabljanj strokovnih delavcev v šolah, in
sicer na področjih: biomase, kompostiranja,
revitalizacije vodotokov, ekoremediacije, rastlinskih čistilnih naprav, permakulturni način
pridelave hrane, fitoremediacije in trajnostno
vzdrževanje stoječih voda, ki so deficitarni in
jih je potrebno uvesti v družbo.
IV. vsebinski sklop:
Oblikovanje sistemskih predlogov za
učinkovito izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj in pospeševanje ter spodbujanje učinkovitega transnacionalnega sodelovanja in partnerstva.
Cilj tega sklopa:
oblikovanje modelov in konceptov ter
sistemskih podlag na področju osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja
s ciljem, da se trajnostni razvoj uporabljajo
kot ekosistemski pristop varovanja narave
in okolja, kar je temelj preživetja človeštva.
Načrtovani rezultati tega sklopa so:
– Oblikovanje inovativnih modelov in
konceptov za izkustveno izobraževanje za
učitelje in delavce v vzgoji in izobraževanju.
– Priprava in izvedba programov izobraževanj in usposabljanj strokovnih delavcev
v šolah.
– Izvedba študije primerov dobrih praks
v tujini, izmenjave znanj iz izkušenj na mednarodni ravni ter souporaba inovativnih in
drugih aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru
projekta z namenom vzpostavitve razvojnega partnerstva za spodbujanje prenosa
znanja in dobrih praks med razvojnimi partnerstvi in med državami članicami.
Ob zaključku projekta se:
– pripravi izdaja učnih in delovnih gradiv,
navodil in nasvetov ter ostalih, v posameznih vsebinskih sklopih, zahtevanih publikacij;
– izdela poročilo o rezultatih in evalvaciji
celotnega projekta in za vsako vsebinsko
področje posebej;
– izvede zaključna konferenca s predstavitvijo rezultatov in evalvacije projekta širši
zainteresirani javnosti.
Ob koncu projekta se vzpostavi center
za podporo izkustvenemu izobraževanju za
trajnostni razvoj, ki omogoča uporabnikom
pridobivanje potrebnih informacij in izvajanje
programov tovrstnega izobraževanja v praksi. Center za izkustveno izobraževanje za
trajnostni razvoj je istočasno informacijska
točka za tovrstne podcentre po šolah in izobraževalnih organizacijah.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijava na javni razpis mora biti skladna z namenom razpisa. Obvezno je, da
projekt upošteva časovni in finančni okvir
javnega razpisa ter zajema vse razpisane
aktivnosti.
Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje:
– je pravna oseba kot nosilka/koordinatorka projekta npr. javna ali zasebna ustanova, gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik, društvo,
– prijavitelj mora priložiti izjavo, da je
oziroma bo oseba, ki bo prijavljena kot koordinator projekta v delovnem razmerju pri
prijavitelju,
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– prijavitelj mora priložiti partnerske izjave (partnerska izjava je del razpisne dokumentacije) z vsemi predvidenimi partnerskimi organizacijami, s katerimi bo izvajal
projekt,
– prijavitelj ima ustrezne reference
s predmetnega področja, in sicer priprave
izobraževalnih programov, razvoja inovativnih pristopov in metod za izobraževanje,
izvajanja seminarjev za učitelje, priprave
učnih gradiv in učbenikov za izobraževanje
in e-gradiv.
Poleg zgoraj navedenih pogojev mora
prijavitelj izpolnjevati še naslednje splošne
pogoje:
– ima poravnane zapadle obveznosti,
davke in prispevke do Republike Slovenije,
– da ni za isti namen sofinanciran iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU,
– je neposredno odgovoren za pripravo
in vodenje projekta, torej ne nastopa kot
posrednik,
– je finančno in poslovno sposoben izpeljati projekt,
– razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta,
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi
posli ne upravlja sodišče,
– zoper njega ni začet postopek z upniki,
ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni
v kateri koli podobni okoliščini,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št.
55/08, 66/08 – popravek in 39/09):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti,
– pranje denarja.
Prijavitelji morajo posredovati prijavo za
vse vsebinske sklope in pri tem zagotoviti
in izkazati:
– skladnost projekta z razpisanim vsebinskim področjem na katerega je prijavljen.
Projekti, ki ne bodo načrtovani skladno
z razpisanimi vsebinskimi področji, ne bodo
upoštevani v nadaljnjem postopku izbora;
– skladnost organizacijskega in terminskega načrta projekta z načrtovanimi vsebinami in zahtevami glede pričakovanih obveznih rezultatov;
– jasno predstavljen celovit inovativni pristop, ki zagotavlja pridobivanje praktičnih
izkušenj za učenje, poučevanje in raziskovanje v okolju.
Popolna vloga mora vsebovati izpolnjen
prijavni obrazec s prilogami in izjavami iz
razpisne dokumentacije.
Prijaviteljem, ki ne bodo izpolnjevali splošnih in posebnih pogojev, se vloga zavrže.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj
pomembnemu)
Izločitveno merilo: če je eno od meril
ovrednoteno kot NE, komisija za javni razpis prijavo izloči in je ne ocenjuje po ostalih
merilih.
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Predlog projekta je skladen z namenom razpisa.
Predlog projekta upošteva aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s tem razpisom in razpisno
dokumentacijo.
Predlog projekta predvideva nove zaposlitve

DA NE
(izločitveno merilo)
DA NE
(izločitveno merilo)
DA NE
(izločitveno merilo)

Merila za vse vsebinske sklope:
I. KAKOVOST PREDLAGANEGA PROJEKTA
1.
Vsebinska celovitost projekta
– Aktivnosti so neustrezno predstavljene, vsebinsko se ne dopolnjujejo
– Aktivnosti so delno ustrezno predstavljene, vsebinsko se le delno dopolnjujejo
– Aktivnosti so ustrezno predstavljene in se vsebinsko ustrezno dopolnjujejo
2.
Sistematičnost in preglednost projekta.
– Predlog projekta ni sistematičen in pregleden.
– Predlog projekta je delno sistematičen in pregleden.
– Predlog projekta je sistematičen in pregleden.
3.
Dodana vrednost projekta; projekt prispeva k razvoju vsebinskega področja
– Dodana vrednost ni razvidna, projekt ne prispeva k razvoju vsebinskega področja
– Delno razvidna dodana vrednost, projekt delno prispeva k razvoju vsebinskega področja
– Razvidna dodana vrednost projekta, projekt prispeva k razvoju vsebinskega področja
4.
Opredelitev ciljev/rezultatov in njihova dosegljivost.
– Cilji/rezultati predloga projekta niso jasno opredeljeni in niso dosegljivi oziroma so jasno opredeljeni
in nedosegljivi.
– Cilji/rezultati predloga projekta so delno opredeljeni in dosegljivi.
– Cilji/rezultati predloga projekta so jasno opredeljeni in dosegljivi.
5.
Ustreznost opredelitve problema v predlogu projekta
– Opredelitev problema ni ustrezna.
– Opredelitev problema je delno ustrezna
– Opredelitev problema je ustrezna.
6.
Način izvedbe projekta
– Način izvedbe projekta ni ustrezen.
– Način izvedbe projekta je delno ustrezen.
– Način izvedbe projekta je ustrezen.
7.
Načrt rezultatov projekta in povezanost s cilji in aktivnostmi projekta
– Načrtovani rezultati niso realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi projekta.
– Načrtovani rezultati so delno realni, izvedljivi in delno povezani s cilji in aktivnostmi projekta.
– Načrtovani rezultati so realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi projekta.
8.
Finančni načrt izvedbe posameznih aktivnosti znotraj predloga projekta
– Finančni načrt izvedbe ni realen in ni izvedljiv
– Finančni načrt izvedbe je realen in izvedljiv.
9.
Časovni načrt izvedbe posameznih aktivnosti predloga projekta
– Časovni načrt izvedbe ni realen in izvedljiv
– Časovni načrt izvedbe je realen in izvedljiv
10.
Uporabnost rezultatov za delo v vzgojno – izobraževalni praksi
– Predvideni rezultati niso uporabni za delo v praksi
– Predvideni rezultati so delno uporabni za delo v praksi
– Predvideni rezultati so uporabni za delo v praksi
11.
Opredelitev ciljnih skupin glede na vsebino projekta
– Ciljne skupine niso jasno definirane in ne ustrezajo vsebini projekta
– Ciljne skupine so deloma definirane in deloma ustrezajo vsebini projekta
– Ciljne skupine so dobro definirane in ustrezajo vsebini projekta
12.
Vključuje ravni vzgojno-izobraževalnega sistema (vrtci, osnovne šole, srednje šole, vseživljenjsko izobraževanje)
– Projekt ne vključuje vseh treh omenjenih ravni vzgojno-izobraževalnega sistema (vrtci, osnovne šole, srednje
šole)
– Projekt vključuje dve ravni vzgojno-izobraževalnega sistema
– Projekt vključuje vse tri omenjene ravni vzgojno-izobraževalnega sistema (vrtci, osnovne šole, srednje
šole)
13.
Organizacija notranjega vodenja projekta
– Ni natačno opredeljena
– Je delno opredeljena
– Je natačno in ustrezno opredeljena
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Razvoj uspešnega partnerskega pristopa pri pripravi in izvajanju aktivnosti
– struktura vključenih partnerjev v projekt ne omogoča uspešne izvedbe projekta
– struktura vključenih partnerjev v projekt deloma omogoča uspešno izvedbo projekta
– struktura vključenih partnerjev v projekt omogoča uspešno in kakovostno izvedbo projekta
15.
Evalvacija aktivnosti in učinkov na določene ciljne skupine in celoten projekt (metode in oblike evalvacij)
– evalvacije niso predvidene
– evalvacije so predvidene, vendar ne za celoten projekt
– evalvacije so predvidene za določene ciljne skupne in celoten projekt
16.
Prijavitelj razpolaga z ustrezno infrastrukturo za izvedbo projekta (tehnična oprema, računalniška oprema,
organizirana mreža izvajalcev…)
– ne razpolaga z ustrezno infrastrukturo za izvedbo projekta
– deloma razpolaga z ustrezno infrastrukturo za izvedbo projekta
– razpolaga z ustrezno infrastrukturo za izvedbo projekta
Največje možno število točk
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II. REFERENCE IN IZKUŠNJE PRIJAVITELJA IN PARTNERJEV ZA IZVEDBO PROJEKTA
1. Reference prijavitelja s projektnimi partnerji
– Prijavitelj s projektnimi partnerji ima reference s področja izobraževanja za trajnosti razvoj (učbeniki za osnovno in srednjo šolo, delovna gradiva za izobraževanje), s področja varovanja naravnih virov (vode, prsti, biotska
pestrost) in razumevanja procesov v naravi;
– vsaka referenca je dve (2) točki, največje število možnih točk je 50.
2. Izkušenost prijavitelja s projektnimi partnerji
– Prijavitelj s projektnimi partnerji ima izkušnje z vodenjem projektov, s sodelovanjem z vzgojno izobraževalnimi
zavodi (vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami), z organizacijo seminarjev in delavnic za učitelje ter z izvajanjem
vseživljenjskega izobraževanja;
– vsaka izkušnja je pet (5) točk, največje število možnih točk je 50.
Največje možno število točk

100

III. PRISPEVEK K POVEČANJU ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI
a) Predvideno število novih zaposlitev
– Projekt predvideva 3 nove zaposlitve
– Projekt predvideva 4 nove zaposlitve
– Projekt predvideva 5 ali več novih zaposlitev
Največje možno število točk

5
10
20
20

Največje možno skupno število točk,
s katerimi se lahko oceni posamezen projekt, je 208 točk.
Izbran bo en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo
zbral največje število točk, vendar ne manj
kot 110 točk.
V primeru, da bo dve ali več prijav doseglo enako število točk, se kot dodatno merilo
izbora upošteva seštevek točk iz merila »II.
Izkušnje in reference prijavitelja in partnerjev za izvedbo projekta« in »III. Prispevek
k povečanju zaposlitvenih možnosti«. Izbran
bo prijavitelj, ki bo v seštevku teh dveh meril
prejel večje število točk.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za izbor
operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013, 3. razvojne prioritete: »Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja«;
prednostne usmeritve 3.1. »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«
Skupna višina predvidenih sredstev za
predmet javnega razpisa je 2.400.000,00
EUR od tega:
– 2.040.00,00 EUR s PP 9243 – s PP
9240 – Razvoj in uvajanje novih programov
in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 –
EU udeležba (85,00%) in

50

50
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– 360.000,00 EUR s PP 9255 – s PP
9252 – Razvoj in uvajanje novih programov
in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 –
slovenska udeležba (15,00%).
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Skupna višina predvidenih sredstev za
projekt je 2.400.000,00 EUR, od tega je
vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih:
– za proračunsko leto 2010: 800.000,00
EUR od tega:
– 680.000,00 EUR s PP 9240 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba
(85,00%) in
– 120.000,00 EUR s PP 9252 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15,00%);
– za proračunsko leto 2011: 50.000,00
EUR od tega:
– 42.500,00 EUR s PP 9240 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba
(85,00%) in
– 7.500,00 EUR s PP 9252 – Razvoj in
uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15,00%);
– za proračunsko leto 2012: 1.550.000,00
EUR od tega:
– 1.317.500,00 EUR s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85,00%) in
– 232.500,00 EUR s PP 9252 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15,00%);
Za proračunski leti 2011 in 2012 je skupno namenjenih 1.600.000,00 EUR, in sicer
predvidoma v enakem obsegu za vsako od
navedenih proračunskih let. Dokončna letna poraba je vezana na predhodno potrjeni
proračun za tekoče proračunsko leto, kar bo
ustrezno opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju oziroma v aneksu h pogodbi.
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od 11. 6. 2010 do 31. 8.
2012. Obdobje upravičenosti izdatkov je od
11. 6. 2010 do 31. 12. 2012.
Sredstva, ki so predvidena za sofinanciranje v proračunskem letu 2010, bodo delno
v skladu s pogoji 23. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09,
29/10) praviloma izplačana v obliki predplačila v višini 20% predvidenih izplačil teh
sredstev.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00%.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:
15,00%.
8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih
Delež prispevka Skupnosti je 85,00%.
9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za
njihov izračun
Upravičeni stroški predmetnega javnega
razpisa so:
– plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
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– delo po avtorski pogodbi (le za zunanje
izvajalce),
– delo po podjemni pogodbi (le za zunanje izvajalce),
– delo prek študentskega servisa,
– založniške in tiskarske storitve, e-publikacije,
– stroški oglaševalskih storitev,
– stroški za izvedbo zaključne konference,
– stroški najema prostorov in opreme za
izvajanje operacije,
– oprema, če nakup odobri ministrstvo
in je neposredno povezan s projektom in
nujen za njegovo izvedbo (največ do 9%
vseh upravičenih stroškov – v skladu s 34.
členom Uredbe 1083/2006/ES in 20. členom Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013),
– izdatki za službena potovanja (dnevnice, stroški hotelskih nastanitev, prevozi),
– kotizacija (za strokovna izobraževanja projektnih timov, strokovnih delavcev,
udeležbe na konferencah in posvetih glede
na razpisano temo, po predhodni odobritvi
ministrstva),
– nakup strokovnih gradiv in podpornih
materialov (če nakup odobri ministrstvo in
je neposredno povezan s projektom in nujen
za njegovo izvedbo),
– davek na dodano vrednost (DDV),
– posredni stroški v pavšalnem znesku
v višini do 15,00% neposrednih upravičenih
stroškov.
Podlago za izračun posrednih stroškov,
izračunanih na podlagi stopnje pavšala
neposrednih stroškov predstavljajo v okviru tega instrumenta naslednji neposredni
upravičeni stroški:
1. Delo po podjemni pogodbi,
2. Delo po avtorski pogodbi,
3. Plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
4. Delo preko študentskega servisa,
5. Stroški oglaševalskih storitev,
6. Izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi),
7. Kotizacija.
Dokazila za dokazovanje upravičenih
stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje operacij ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013.
Pri uveljavljanju upravičenega stroška
davka na dodano vrednost (DDV), mora
izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe
o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega davčnega urada. Podrobnosti
so navedene v Navodilih organa upravljanja
o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike za programsko obdobje
2007–2013 ter Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS.
10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec mora pri informiranju in
obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen
Uredbe 1828/2006/ES in Navodila organa
upravljanja za informiranje in obveščanje
javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013.

11. Morebitno dopolnilno financiranje:
v skladu s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES
ter 20. členom Uredbe RS o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju
2007–2013, bo za ta namen uporabljeno
dopolnilno financiranje največ do 9% vseh
upravičenih stroškov.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati
porabo sredstev za projekt v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako
da bo zagotovljen pregled nad namensko
porabo sredstev.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad
izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov
Evropske unije (v nadaljevanju: nadzorni
organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu
predhodno naznanilo izvedbo kontrole na
kraju samem. Ministrstvo v izjemnih primerih
lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na
kraju samem.
14. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem razpisu je zagotovljena enakost med
spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva
področje zagotavljanja enakih možnosti in
16. členom Uredbe1083/2006/ES.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: upravičenec se zavezuje
k varovanju osebnih podatkov in poslovnih
skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skladu s Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-1-UPB1, Uradni list RS, št.
94/07), Zakonom o gospodarskih družbah
(ZGD-1, Uradni list RS, št. 42/06, 60/06,
26/07, 33/07, 67/07, 10/08 in 68/08) in 37.
členom Uredbe 1083/2006/ES.
16. Zahteve glede spremljanja prihodkov
projekta: upravičenec mora dokumentirano
spremljati in prikazovati prihodke projekta.
Če se pri izvajanju projekta ustvarijo prihodki, je treba za višino ustvarjenih prihodkov
znižati upravičene stroške.
17. Zahteve glede spremljanja podatkov o udeležencih v skladu s Prilogo XXIII
Uredbe 1828/2006/ES: upravičenec mora
spremljati podatke o udeležencih v skladu
z razčlenitvijo podano v prilogi XXIII Uredbe
1828/2006/ES.
18. Omejitve glede sprememb projekta
v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES:
ni relevantno.
19. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način
obveščanja o rokih v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
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Prijave z zahtevano vsebino morajo prispeti v vložišče Ministrstva za šolstvo in
šport, Masarykova 16, p.p. 104, 1001 Ljub
ljana.
Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo, ne glede na način dostave,
prispele v vložišče Ministrstva za šolstvo in
šport do 5. 7. 2010, do 13. ure.
Neustrezno označene in nepravočasno
prispele prijave se ne bodo obravnavale in
bodo vrnjene prijavitelju.
20. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev ter način obveščanja o datumih
naslednjih odpiranj v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Odpiranje prijav predvidoma ne bo javno
in bo izvedeno v roku 8 dni od izteka roka za
dostavo prijav v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Ljubljana, Masarykova 16.
Komisija za izvedbo postopka javnega
razpisa, ki jo imenuje minister, pristojen za
šolstvo, bo v roku 8 dni od odpiranja prijav
pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih prijave niso popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne
prijave, ki jih prijavitelji v skladu z pozivom
ne bodo dopolnili, bodo zavržene.
Komisija nato popolne prijave sprejme
v strokovni pregled in oceno ter pristojnemu
ministru predlaga projekt, ki naj se po javnemu razpisu financira. Obrazložen sklep
ministra o izbiri oziroma zavrnitvi bo ministrstvo poslalo vsem prijaviteljem, ki bodo
sodelovali v javnem razpisu.
21. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od
datuma odpiranja prijav. Prijavitelj, ki meni,
da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega
razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku 8
dni od prejema obvestila o (ne)izbiri vloži
pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo za
šolstvo in šport, Masarykova 16, p.p. 104,
1001 Ljubljana. V pritožbi mora natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih jo vlaga.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje prijav. Vložene pritožbe ne zadržijo podpisa pogodbe z izbranim
prijaviteljem. O pritožbah odloči minister,
pristojen za šolstvo in šport, v roku 15 dni
s sklepom.
Rezultati javnega razpisa so informacije
javnega značaja in bodo javno objavljeni.
Objavljeni bodo osnovni podatki o operaciji,
izbranih prijaviteljih in višini dodeljenih sredstev, v skladu z zakonom, ki ureja dostop do
informacij javnega značaja in zakonom, ki
ureja varstvo osebnih podatkov.
22. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstvo
za šolstvo in šport, www.mss.gov.si (rubrika
Okrožnice, razpisi in javna naročila). Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski
naslov: stanka.lunder-verlic@gov.si.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta ali, da je
višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške, ki
so predmet sofinanciranja, upravičenec ni
prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega
financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo,
da je upravičenec prejel sredstva za stroške
projekta tudi iz drugih virov financiranja ali
pa so mu bila odobrena, se lahko pogodba
o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo

dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno
prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 54450-7/2010/2
Ob-3961/10
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999/ES (UL L št. 210, z dne
31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES),
Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL
L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 12, v nadaljevanju: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES z dne
8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu
in Kohezijskem skladu (UL L št. 371, z dne
27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami,
v nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 110/02,
127/06, 14/07, 109/08 in 49/09), Proračuna Republike Slovenije za leto 2010 (Uradni list RS, št. 99/09), Proračuna Republike
Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št.
99/09), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2010 in 2011
(Uradni list RS, št. 99/09, 29/10), Zakona
o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 –
uradno prečiščeno besedilo in 126/07), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013, št. CCI 2007SI16UNS001,
z dne 18. 6. 2008, Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in
99/09), Uredbe o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike
v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10),
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07)
in Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, št. CCI
2007SI051PO001, z dne 21. 11. 2007 ter
sklepa Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa
upravljanja o potrditvi instrumenta javni razpis za izbor operacij, z dne 8. 6. 2010, št. OP
RČV 3/1/023-0-MŠŠ, objavlja Ministrstvo za
šolstvo in šport
javni razpis
za izbor operacij »Oblikovanje
strokovnih podlag kot prispevek
dejavnikov zagotavljanja kakovosti
znanja in socialne kohezivnosti v
vzgojno-izobraževalnem sistemu«
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca JR, ki
izvede vse postopke, potrebne za dodelitev
sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna
usmeritev)
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativ-
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nega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete:
»Razvoj človeških virov in vseživljenjskega
učenja«; prednostne usmeritve 3.1. »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«
Z razvojno prioriteto »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« ter
prednostno usmeritvijo »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja« iz Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013 želimo pridobiti strokovne podlage in gradiva, ki bodo prispevali k zagotavljanju kakovostnega znanja in socialne
kohezivnosti v celotnem preduniverzitetnem
vzgojno-izobraževalnem sistemu. Podlaga
za javni razpis so naslednji dokumenti: dokument Evropske komisije Evropa 2020,
Strategija vseživljenjskosti učenja (2007),
Koncept dela z učenci z učnimi težavami
(2009), Nacionalni program za otroke in
mladostnike ter Zakon o organizaciji in financiranju v vzgoji in izobraževanju.
Predmet javnega razpisa je oblikovanje
strokovnih podlag, ki bodo prispevale k zagotavljanju kakovostnega znanja in socialne kohezivnosti v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu ter k zagotavljanju
učinkovitejšega vključevanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo
in izobraževanje.
Namen javnega razpisa je pridobiti strokovne podlage in gradiva (o preverjanju in
ocenjevanju znanja, diferenciaciji in individualizaciji, delu z nadarjenimi, organizaciji predšolske vzgoje, implementiranju in
evalviranju novosti v pedagoško prakso), ki
bodo prispevali k zagotavljanju kakovostnega znanja in socialne kohezivnosti v celotnem preduniverzitetnem vzgojno-izobraževalnem sistemu ter strokovne podlage in
nove strategije dela in programov, ki bodo
prispevali k zagotavljanju kakovostnega
znanja otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami v vzgojo in izobraževanje s ciljem njihovega učinkovitejšega vključevanja
v vzgojo in izobraževanje ter boljše vključenosti v družbo in posledično izboljšanja
njihovega položaja na trgu dela.
Razpis vključuje naslednje vsebinske
sklope:
1. vsebinski sklop: Oblikovanje strokovnih podlag, ki bodo prispevale k zagotavljanju kakovostnega znanja ob upoštevanju
rezultatov domačih raziskav in mednarodnih
primerjalnih študij
Aktivnosti:
– Prijavitelj analizira delovanje vzgojnoizobraževalnega sistema ter opravi empirične in teoretične analize o preverjanju in
ocenjevanju znanja v osnovni in srednji šoli,
o pomenu diferenciacije in individualizacije v sodobnih konceptih pouka, organizaciji
predšolske vzgoje in različnih programih, ki
jih izvajajo v vrtcih, o vlogi šolske svetovalne službe v vrtcu in šoli, delu z nadarjenimi,
usposobljenosti vzgojiteljev in učiteljev za
uvajanje in evalviranje sprememb.
– Na podlagi opravljenih raziskav določi in podrobneje obravnava ter analizira
ključne dejavnike zagotavljanja kakovosti
znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu
(npr. diferenciacija in individualizacija, načini preverjanja in ocenjevanja znanja), in
oblikuje sistemske rešitve (nove rešitve,
spremembe obstoječih rešitev itd.) za izboljšanje delovanja vzgojno-izobraževalnega sistema.
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– V zvezi s pripravljenimi sistemskimi rešitvami pripravi podrobnejše teoretske osnove in izvedbene rešitve za izboljševanje delovanja vzgojno-izobraževalnega sistema.
– Izvede preverjanje rešitev v različnih
relevantnih strokovnih skupinah ter diseminira rešitve in spoznanja (usposobi najmanj
100 pedagoških delavcev).
Cilji tega vsebinskega sklopa so:
1. Načrtovanje in izpeljava vsaj 5-ih empiričnih raziskav, ki bodo analizirale različne dejavnike, ki prispevajo k zagotavljanju
kakovostnega znanja na različnih ravneh
šolskega sistema: organizacija predšolske
vzgoje in različni programi, ki jih izvajajo
v vrtcih; značilnosti in učinkovitost preverjanja in ocenjevanja znanja v osnovni šoli;
značilnosti preverjanja in ocenjevanja znanja v srednji šoli in ustreznost zaključka poklicnega in strokovnega izobraževanja; vloga šolske svetovalne službe v inštitucijah
predšolske vzgoje, osnovni in srednji šoli;
usposobljenost vzgojiteljev, učiteljev in drugih pedagoških delavcev za samoevalvacijo
vzgojno-izobraževalnega dela.
2. Oblikovanje vsaj 5-ih strokovnih podlag (v obliki analiz, poročil, monografij ipd.)
za doseganje kakovostnega znanja na različnih ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema in na posameznih področjih vzgoje in
izobraževanja.
3. Izpeljava vsaj 5-ih srečanj s strokovno
javnostjo (tj. vzgojitelji, učitelji, profesorji),
z namenom pridobiti refleksijo na strokovne
rešitve.
4. Usposobiti vsaj 100 vzgojiteljev in
učiteljev za uvajanje in evalviranje strategij
za doseganje kakovostnega znanja (kako
preverjati in ocenjevati znanje, organizacija
kakovostnega programa dela s predšolskimi otroki, naloge šolske svetovalne službe
ipd.). Preverjanje navedenih strokovnih podlag in njihove implementacije pri učiteljih.
Pričakovani rezultati:
1. Vsaj 5 strokovnih podlag, ki bodo narejene na osnovi analize obstoječega stanja
in mednarodnih primerjav, o vlogi preverjanja in ocenjevanja znanja v osnovni šoli,
preverjanju in ocenjevanju znanja v srednji
šoli, organizaciji predšolske vzgoje, vlogi
šolske svetovalne službe na različnih ravneh šolskega sistema, usposobljenosti učiteljev za uvajanje sprememb in samoevalvacijo vzgojno-izobraževalnega dela.
2. Vsaj 5 srečanj s strokovno javnostjo,
kjer bodo predstavljene ugotovitve in strokovne rešitve.
3. Usposobljenih vsaj 100 vzgojiteljev in
učiteljev za uvajanje in evalviranje strategij
za doseganje kakovostnega znanja.
4. Izvedba pilotne faze, kjer bodo preizkušene izdelane strategije ter nove metode
dela
II. vsebinski sklop: Oblikovanje strokovnih podlag za doseganje nacionalnih ciljev
in ciljev EU na področju socialne kohezivnosti (nadarjeni, diferenciacija in individualizacija, razvoj kompetenc)
Aktivnosti:
– Prijavitelj analizira delovanje vzgojnoizobraževalnega sistema ter opravi empirične in teoretične analize na področju socialne kohezivnosti
– Na podlagi opravljenih raziskav določi
in podrobneje obravnava ter analizira ključne dejavnike zagotavljanja socialne kohezivnosti
– Povezovanje s strokovno javnostjo
z namenom pridobitve refleksije na strokovne rešitve
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Cilji:
1. Oblikovanje vsaj 3 strokovnih podlag
(v obliki analiz, poročil, monografij ipd.) za
doseganje socialne kohezivnosti na različnih
ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema in
sicer tako, da le- ta zagotavlja enake možnosti za pridobivanja kakovostnega znanja
vsem učencem: organizacija in evalvacija
dela z nadarjenimi v vrtcu, osnovni in srednji šoli; uresničevanje didaktičnega načela
diferenciacije in individualizacije v sodobnih
modelih pouka; vpliv praktičnega usposabljanja za razvoj kompetenc, ki so potrebne
za kakovostno opravljanje pedagoškega poklica v smislu zagotavljanja večje socialne
kohezivnosti.
2. Izpeljava vsaj 3 strokovnih srečanj
s strokovno javnostjo (tj. vzgojitelji, učitelji,
profesorji), z namenom pridobiti refleksijo
na strokovne rešitve.
3. Oblikovanje in implementacija strategij za doseganje socialne kohezivnosti na
različnih ravneh vzgojno-izobraževalnega
sistema, ki naj vključujejo smernice za delo
z nadarjenimi, upoštevanje didaktičnega
načela diferenciacije in individualizacije in
smernice usposabljanja učiteljev za doseganje socialne kohezivnosti. Preverjanje
navedenih strokovnih podlag in njihove implementacije pri učiteljih.
Pričakovani rezultati:
1. Vsaj 3 strokovne podlage, ki bodo narejene na osnovi analize obstoječega stanja
in mednarodnih primerjav, o delu z nadarjenimi v vrtcu in šoli, uresničevanju didaktičnih
načel diferenciacije in individualizacije ter
usposabljanju pedagoških delavcev za doseganje večje socialne kohezivnosti.
2. Vsaj 3 srečanja s strokovno javnostjo,
kjer bodo predstavljene ugotovitve in strokovne rešitve.
3. Usposobljenih vsaj 50 vzgojiteljev in
učiteljev za uvajanje in evalviranje strategij
za doseganje večje socialne kohezivnosti.
4. Izvedba pilotne faze, kjer bodo preizkušene izdelane strategije ter nove metode
dela.
III. vsebinski sklop: Oblikovanje strokovnih podlag, ki bodo prispevale k zagotavljanju učinkovitejšega vključevanja otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje
Aktivnosti:
– razvoj novih strategij dela in programov, ki bodo prispevali k zagotavljanju kakovostnega znanja otrok in mladostnikov
s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje s ciljem njihovega učinkovitejšega
vključevanja v vzgojo in izobraževanje ter
boljše vključenosti v družbo in posledično
izboljšanja njihovega položaja na trgu dela.
– krepitev partnerstva med različnimi deležniki na področju vzgoje in izobraževanja
otrok s posebnimi potrebami – povezovanje
in sodelovanje s strokovnjaki iz področja
vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter z zunanjimi
partnerji in drugimi institucijami (vladnimi in
nevladnimi).
Cilji:
1. Načrtovanje novih strategij dela in programov (vsaj 5), ki bodo namenjeni otrokom
in mladostnikom s posebnimi potrebami, je
potrebno zaradi razumevanja njihovih osebnostnih značilnosti, iz katerih izhajajo oblikovalna prizadevanja za optimalen razvoj
njihovih potencialov, kar naj bi prispevalo
tudi k dvigu kakovosti življenja oseb s posebnimi potrebami.

2. Izdelava didaktičnih pripomočkov in
materialov za doseganje specialnih ciljev
(vsaj 10)
3. Vključitev otrok/učencev/dijakov v projekt ter mreženje z nevladnimi in nevladnimi
institucijami.
Pričakovani rezultati:
1. Priprava strokovnih podlag, različnih
strategij in novih metod dela ter aktivnosti
za ciljne skupine otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (5)
2. Število izdelanih didaktičnih pripomočkov in materialov za doseganje specialnih
ciljev (10)
3. Število aktivno vključenih otrok/učencev/dijakov v projekte/programe (200)
4. Aktivno sodelovanje z zunanjimi partnerji oziroma z drugimi institucijami (vladnimi in nevladnimi) (10)
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijava na javni razpis mora biti skladna z namenom razpisa. Obvezno je, da
projekt upošteva časovni in finančni okvir
javnega razpisa ter zajema vse razpisane
aktivnosti.
Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje:
– je pravna ali fizična oseba kot nosilka/koordinatorka projekta (npr. javni zavod,
vrtec, šola, gospodarska družba, samostojni
podjetnik posameznik, društvo, ustanova),
ki je registrirana za opravljanje razvojnoraziskovalne dejavnosti,
– prijavitelj mora priložiti izjavo, da je
oziroma bo oseba, ki bo prijavljena kot koordinator projekta v delovnem razmerju pri
prijavitelju.
Poleg zgoraj navedenih pogojev, mora
prijavitelj izpolnjevati še naslednje splošne
pogoje:
– ima poravnane zapadle obveznosti do
Republike Slovenije,
– ima sedež v Republiki Sloveniji,
– je neposredno odgovoren za pripravo
in vodenje projekta, torej ne nastopa kot
posrednik,
– je finančno in poslovno sposoben izpeljati projekt,
– razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta,
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi
posli ne upravlja sodišče,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku (KZ-1, Uradni list
RS, št. 55/08, 66/08-popravek in 36/09):
– hudodelsko združevanje;
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje;
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti;
– pranje denarja.
Ministrstvo bo za vsak vsebinski sklop
izbralo enega prijavitelja. Popolna vloga
mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec
s prilogami in izjavami iz razpisne dokumentacije.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj
pomembnemu)
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Izločitveno merilo: če je eno od meril
ovrednoteno kot NE, komisija za javni razpis prijavo izloči in je ne ocenjuje po ostalih
merilih.
Predlog projekta predvideva nove zaposlitve
Predlog projekta je skladen z namenom razpisa.
Predlog projekta upošteva aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s tem razpisom in razpisno
dokumentacijo.

DA NE
(izločitveno merilo)
DA NE
(izločitveno merilo)
DA NE
(izločitveno merilo)

Za vsak vsebinski sklop bo sofinanciran
en projekt, ki bo v ocenjevanju prejel najvišje število točk, vendar ne manj kot 50 točk.
Najvišje število možnih točk za 1.,2. in 3.
vsebinski sklop je 75.
V primeru, da bosta dva prijavitelja imela
enako število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel več točk v merilu II. Izkušnje in reference prijavitelja (merili 10 in 11) in v merilu
III. Človeški viri in prispevek k vzpostavljanju
ustreznih partnerstev glede na zastavljene
cilje projekta (merilo 14).

I.
1.

Kakovost predlaganega projekta
Predlog projekta je vsebinsko celovit.
0 točk – Aktivnosti so neustrezno predstavljene, vsebinsko se ne dopolnjujejo.
3 točke – Aktivnosti so delno ustrezno predstavljene, vsebinsko se le delno dopolnjujejo.
5 točk – Aktivnosti so ustrezno predstavljene in se vsebinsko ustrezno dopolnjujejo.
2. Predlog projekta je sistematičen/pregleden.
0 točk – Predlog projekta ni sistematičen/pregleden.
3 točke – Predlog projekta je delno sistematičen/pregleden.
5 točk – Predlog projekta je ustrezno sistematičen/pregleden.
3. Dodana vrednost projekta je dobro razvidna; projekt prispeva k razvoju vsebinskega področja.
0 točk – Dodana vrednost ni razvidna, projekt ne prispeva k razvoju vsebinskega področja.
3 točke – Delno razvidna dodana vrednost, projekt delno prispeva k razvoju vsebinskega področja.
5 točk – Razvidna dodana vrednost, projekt prispeva k razvoju vsebinskega področja.
4. Opredelitev problema je v predlogu ustrezna.
0 točk – Opredelitev problema ni ustrezna.
3 točke – Opredelitev problema je delno ustrezna.
5 točk – Opredelitev problema je ustrezna.
5. Izbrana metodologija za izvedbo projekta je ustrezna.
0 točk – Izbrana metodologija za izvedbo projekta ni ustrezna.
3 točke – Izbrana metodologija za izvedbo projekta je delno ustrezna
5 točk – Izbrana metodologija za izvedbo projekta je ustrezna.
6. Načrtovani rezultati so realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi projekta.
0 točk – Načrtovani rezultati niso realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi projekta.
3 točke – Načrtovani rezultati so delno izvedljivi in delno povezani s cilji in aktivnostmi projekta.
5 točk – Načrtovani rezultati so realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi projekta.
7. Predvideni rezultati so uporabni za delo v VIZ praksi.
0 točk – Predvideni rezultati niso uporabni za delo v praksi.
3 točke – Predvideni rezultati so delno uporabni za delo v praksi.
5 točk – Predvideni rezultati so uporabni za delo v praksi.
8. Ciljne skupine so jasno definirane in ustrezajo vsebini projekta.
0 točk – Ciljne skupine niso jasno definirane in ne ustrezajo vsebini projekta.
3 točke – Ciljne skupine so deloma definirane in deloma ustrezajo vsebini projekta.
5 točk – Ciljne skupine so dobro definirane in ustrezajo vsebini projekta.
9. Organizacija notranjega vodenja projekta:
0 točk – Ni jasno opredeljena.
3 točke – Delno jasno opredeljena.
5 točk – Je jasno in ustrezno opredeljena.
II. IZKUŠNJE IN REFERENCE PRIJAVITELJA ZA IZVEDBO PROJEKTA
10. Predlagatelj je na nacionalni ravni v obdobju zadnjih 5-ih let že izvajal projekte iz razpisanih področij.
0 točk – Še ni izvajal projekta
1 točka – Do 2 projekta.
3 točke – 3 projekti.
5 točk – 4 ali več projektov.
11. Predlagatelj je na mednarodni ravni v obdobju zadnjih 5-ih let že izvajal projekte iz razpisanih področij.
0 točk – Še ni izvajal projekta
1 točka – Najmanj 2 projekta.
3 točke – Najmanj 3 projekte.
5 točk – 4 ali več projektov.
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12. Predlagatelj razpolaga z ustrezno infrastrukturo za izvedbo projekta -tehnična oprema (računalniška
oprema, software, organizirana mreža izvajalcev…).
0 točk – Ne razpolaga.
3 točke – Delno razpolaga.
5 točk – Razpolaga.
III. ČLOVEŠKI VIRI IN PRISPEVEK K VZPOSTAVLJANJU USTREZNIH PARTNERSTEV GLEDE NA
ZASTAVLJENE CILJE PROJEKTA
13. Število novih zaposlitev.
0 točk – 1 nova zaposlitev
5 točk – Vsaj dve novi zaposlitvi
10 točk – Vsaj tri nove zaposlitve.
14. Projektno skupino sestavljajo raziskovalci, ki imajo v obdobju zadnjih 5-ih let objave na področju
posameznega vsebinskega sklopa, na katerega se prijavljajo (COBISS, SICRIS).
1 točka – V skupini so raziskovalci, ki imajo skupaj najmanj 50 objav na področju posameznega
vsebinskega sklopa, na katerega se prijavljajo.
3 točke – V skupini so raziskovalci, ki imajo skupaj najmanj 100 objav na področju posameznega
vsebinskega sklopa, na katerega se prijavljajo.
5 točk – V skupini so raziskovalci, ki imajo skupaj najmanj 150 objav na področju posameznega
vsebinskega sklopa, na katerega se prijavljajo.

5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za izbor
operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007-2013, 3. razvojne prioritete: »Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja«;
prednostne usmeritve 3.1. »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«
Skupna vrednost razpoložljivih sredstev
za javni razpis znaša 980.000,00 EUR, od
tega za:
1. vsebinski sklop 380.000,00 EUR, za 2.
vsebinski sklop 250.000,00 EUR ter za tretji
vsebinski sklop 350.000,00.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih
sredstev za javni razpis znaša 980.000,00
EUR, od tega je vrednost sofinanciranja po
posameznih proračunskih letih:
Za 1. sklop:
– za proračunsko leto 2010: 141.280,00
EUR, od tega 120.088,00EUR s PP 9240
– Razvoj in uvajanje novih programov in
zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85,00%) in 21.192,00 EUR s PP
9252 – Razvoj in uvajanje novih programov
in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 –
slovenska udeležba (15,00%);
– za proračunsko leto 2011: 50.000,00
EUR, od tega 42.500,00 EUR s PP 9240
– Razvoj in uvajanje novih programov in
zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85,00%) in 7.500,00 EUR s PP
9252 – Razvoj in uvajanje novih programov
in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 –
slovenska udeležba (15,00%);
– za proračunsko leto 2012: 188.720,00
EUR, od tega 160.412,00 EUR s PP 9240
– Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85,00%) in 28.308,00 EUR s PP
9252 – Razvoj in uvajanje novih programov
in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 –
slovenska udeležba (15,00%).
Za 2. sklop:
– za proračunsko leto 2010: 102.200,00
EUR, od tega 86.870,00EUR s PP 9240 –
Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85,00%) in 15.330,00 EUR s PP
9252 – Razvoj in uvajanje novih programov
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in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 –
slovenska udeležba (15,00%);
– za proračunsko leto 2011: 50.000,00
EUR, od tega 42.500,00 EUR s PP 9240
– Razvoj in uvajanje novih programov in
zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85,00%) in 7.500,00 EUR s PP
9252 – Razvoj in uvajanje novih programov
in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 –
slovenska udeležba (15,00%);
– za proračunsko leto 2012: 97.800,00
EUR, od tega 83.130,00 EUR s PP 9240
– Razvoj in uvajanje novih programov in
zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85,00%) in 14.670,00 EUR s PP
9252 – Razvoj in uvajanje novih programov
in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 –
slovenska udeležba (15,00%).
Za 3. sklop:
– za proračunsko leto 2010: 200.000,00
EUR, od tega 170.000,00EUR s PP 9240
– Razvoj in uvajanje novih programov in
zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85,00%) in 30.000,00 EUR s PP
9252 – Razvoj in uvajanje novih programov
in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 –
slovenska udeležba (15,00%);
– za proračunsko leto 2011: 50.000,00
EUR, od tega 42.500,00 EUR s PP 9240
– Razvoj in uvajanje novih programov in
zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85,00%) in 7.500,00 EUR s PP
9252 – Razvoj in uvajanje novih programov
in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 –
slovenska udeležba (15,00%);
– za proračunsko leto 2012: 100.000,00
EUR, od tega 85.000,00 EUR s PP 9240
– Razvoj in uvajanje novih programov in
zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85,00%) in 15.000,00 EUR s PP
9252 – Razvoj in uvajanje novih programov
in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 –
slovenska udeležba (15,00%).
Za proračunski leti 2011 in 2012 je skupno namenjenih 536.520,00 EUR, in sicer
predvidoma v enakem obsegu za vsako od
navedenih proračunskih let. Dokončna letna poraba je vezana na predhodno potrjeni
proračun za tekoče proračunsko leto, kar
bo ustrezno opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju.
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od 11. 6. 2010 do 30. 3.
2012. Obdobje upravičenosti izdatkov je od
dne 11. 6. 2010 do 30. 9. 2012.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00%.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:
15,00%.
8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka
Skupnosti je 85,00%.
9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za
njihov izračun
Upravičeni stroški predmetnega javnega
razpisa so:
– plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
– delo po avtorski pogodbi (le za zunanje
izvajalce),
– delo po podjemni pogodbi (le za zunanje izvajalce),
– delo prek študentskega servisa,

– založniške in tiskarske storitve, e-publikacije,
– stroški oglaševalskih storitev,
– stroški za izvedbo zaključne konference,
– stroški najema prostorov in opreme za
izvajanje projekta,
– izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi),
– kotizacija (za strokovna izobraževanja
projektnih timov, strokovnih delavcev VIZ,
udeležbe na konferencah in posvetih glede
na razpisano temo, po predhodni odobritvi
MŠŠ),
– nakup strokovnih gradiv in podpornih
materialov (če nakup odobri MŠŠ in je neposredno povezan s projektom in nujen za
njegovo izvedbo),
– stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih,
– posredni – operativni stroški (komunikacijske in poštne storitve, elektrika, ogrevanje, pisarniški material in storitve),
– amortizacija računalniške in druge
opreme (le če oprema ni bila kupljena z javnim denarjem),
– davek na dodano vrednost (DDV).
Pri uveljavljanju upravičenega stroška
davka na dodano vrednost (DDV), mora
izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe
o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega davčnega urada. Podrobnosti
so navedene v Navodilih organa upravljanja
o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike za programsko obdobje
2007–2013 ter Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS.
Dokazila za dokazovanje upravičenih
stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013.
10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec mora pri informiranju in
obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen
Uredbe 1828/2006/ES in Navodila organa
upravljanja za informiranje in obveščanje
javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013.
11. Morebitno dopolnilno financiranje:
dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES, ni predvideno.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati
porabo sredstev za projekt v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako
da bo zagotovljen pregled nad namensko
porabo sredstev.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad
izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov
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Evropske unije (v nadaljevanju: nadzorni
organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu
predhodno naznanilo izvedbo kontrole na
kraju samem. Ministrstvo v izjemnih primerih
lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na
kraju samem.
14. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem razpisu je zagotovljena enakost med
spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16.
členom Uredbe Sveta 1083/2006/ES.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: upravičenec se zavezuje
k varovanju osebnih podatkov in poslovnih
skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skladu s Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-1-UPB1, Uradni list RS, št.
94/07), Zakonom o gospodarskih družbah
(ZGD-1, Uradni list RS, št. 42/06, 60/06,
26/07, 33/07, 67/07, 10/08 in 68/08) in 37.
členom Uredbe 1083/2006/ES.
16. Zahteve glede spremljanja prihodkov
projekta: upravičenec mora dokumentirano
spremljati in prikazovati prihodke projekta.
Če se pri izvajanju projekta ustvarijo prihodki, je treba za višino ustvarjenih prihodkov
znižati upravičene stroške.
17. Zahteve glede spremljanja podatkov o udeležencih v skladu s Prilogo XXIII
Uredbe 1828/2006/ES: upravičenec mora
spremljati podatke o udeležencih v skladu
z razčlenitvijo podano v prilogi XXIII Uredbe
1828/2006/ES.
18. Omejitve glede sprememb projekta
v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES:
ni relevantno.
19. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način
obveščanja o rokih v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Prijave z zahtevano vsebino morajo prispeti v vložišče Ministrstva za šolstvo in
šport, Masarykova 16, p.p. 104, 1001 Ljub
ljana.
Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo, ne glede na način dostave,
prispele v vložišče Ministrstva za šolstvo in
šport, do 5. 7. 2010 do 13. ure.
Neustrezno označene in nepravočasno
prispele prijave se ne bodo obravnavale in
bodo vrnjene prijavitelju.
20. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev ter način obveščanja o datumih
naslednjih odpiranj v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Odpiranje prijav predvidoma ne bo javno
in bo izvedeno v roku 8 dni od izteka roka za
dostavo prijav v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Ljubljana, Masarykova 16.
Komisija za izvedbo postopka javnega
razpisa, ki jo imenuje minister, bo v roku 8
dni od odpiranja prijav pisno pozvala tiste
prijavitelje, katerih prijave niso popolne, da
jih dopolnijo. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji v skladu z pozivom ne bodo dopolnili,
bodo zavržene.
Komisija nato popolne prijave sprejme
v strokovni pregled in oceno ter pristojnemu
ministru predlaga projekt, ki naj se po javnemu razpisu financira. Obrazložen sklep
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ministra o izbiri oziroma zavrnitvi bo ministrstvo poslalo vsem prijaviteljem, ki bodo
sodelovali v javnem razpisu.
21. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. Prijavitelj, ki meni, da
izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno
niso bila dodeljena, lahko v roku 8 dni od
prejema obvestila o (ne)izbiri vloži pritožbo,
in sicer na naslov: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Masarykova 16, p.p. 104, 1001 Ljub
ljana. V pritožbi mora natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih jo vlaga. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljena merila
za ocenjevanje prijav. Vložena pritožba ne
zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister v roku 15 dni
s sklepom.
Rezultati javnega razpisa so informacije
javnega značaja in bodo javno objavljeni.
Objavljeni bodo osnovni podatki o operaciji,
izbranih prijaviteljih in višini dodeljenih sredstev, v skladu z zakonom, ki ureja dostop do
informacij javnega značaja in zakonom, ki
ureja varstvo osebnih podatkov.
22. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstvo
za šolstvo in šport, www.mss.gov.si (rubrika
Okrožnice, razpisi in javna naročila). Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski
naslov: stanka.lunder-verlic@gov.si.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta ali, da je
višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške, ki
so predmet sofinanciranja, upravičenec ni
prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega
financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo,
da je upravičenec prejel sredstva za stroške projekta tudi iz drugih virov financiranja
ali pa so mu bila odobrena, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec
pa bo dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi
obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 54450-5/2010/3
Ob-3962/10
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999/ES (UL L št. 210, z dne
31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES),
Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL L št.
210, z dne 31. 7. 2006, str. 12, v nadaljevanju: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006/ES o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (UL L št. 371, z dne 27. 12.
2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 110/02, 127/06,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
14/07, 109/08 in 49/09), Proračuna Republike Slovenije za leto 2010 (Uradni list RS, št.
99/09), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09), Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št.
99/09, 29/10), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno
besedilo in 126/07), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013, št.
CCI 2007SI16UNS001, z dne 18. 6. 2008,
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08 in 99/09), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske
kohezijske politike v programskem obdobju
2007–2013 (Uradni list Republike Slovenije, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10), Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007)
in Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, št. CCI
2007SI051PO001, z dne 21. 11. 2007 ter
sklepa Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa
upravljanja o potrditvi instrumenta javni razpis za izbor operacij, z dne 1. 6. 2010, št. OP
RČV 3/1/021-0-MŠŠ, objavlja Ministrstvo za
šolstvo in šport
javni razpis
za sofinanciranje projekta »Dvig
socialnega in kulturnega kapitala v
okoljih, kjer živijo predstavniki romske
skupnosti«
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca javnega
razpisa, ki izvede vse postopke, potrebne
za dodelitev sredstev: Republika Slovenija,
Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova
16, p.p. 104, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju:
ministrstvo).
2. Namen in predmet javnega razpisa
(aktivnosti ali nameni, razvojna prioriteta,
prednostna usmeritev): javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja
v okviru Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007–2013, 3.
razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.1. »Izboljšanje kakovosti
in učinkovitosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja.«
Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je razvijanje različnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela
v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti. Pri tem je dan poseben poudarek
razvijanju in izvajanju različnih modelov in
konceptov predšolske vzgoje, izobraževanju otrok in staršev s poudarkom na razvoju
družinske pismenosti, na profesionalnem in
osebnostnem razvoju strokovnih delavcev,
izvajanju različnih oblik učne pomoči za
romske učence in dijake ter vzpodbujanje
aktivnosti in programov za sodelovanje med
romskimi starši in otroki ter njihovo sodelovanje z neromsko populacijo.
V okviru tega razpisa se želi zagotoviti
oblikovanje različnih konceptov in modelov
predšolske vzgoje, ki bodo prispevali k razvoju inovativnih in ustvarjalnih pristopov
k učenju ter izvajanje različnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela v okoljih, kjer živijo
predstavniki romske skupnosti s poudarkom
na predšolski vzgoji s ciljem dviga deleža
vključenosti otrok v proces predšolske vzgo-

je in prehoda v osnovno šolo ob sodelovanju
z romskimi pomočniki v procesu predšolske
vzgoje.
Zagotoviti se želi tudi načrtovanje, organizacija in izvedba aktivnosti izobraževanja
in usposabljanja učiteljev, socialnih in drugih
strokovnih delavcev in strokovnih delavcev
v nevladnih organizacijah za delo z romskimi otroki in mladostniki s poudarkom na
izobraževanju večkulturnosti. V okviru razpisa se želijo spodbujati usposabljanja v obliki seminarjev, delavnic ali drugih oblikah
s poudarkom na praktičnih izkušnjah dela
z romskimi otroki in mladostniki ter s ciljem čim uspešnejšega vključevanja otrok
v proces predšolske vzgoje in doseganja
čim višjega učnega uspeha romskih učencev in dijakov.
Ob tem je potrebno razviti različne oblike, mehanizme in vzpostaviti mrežo učne
pomoči za učence in dijake, predstavnike
romske skupnosti in dodatno usposobiti
strokovni kader za delo z romskimi otroki,
tako učitelje kot druge strokovne delavce
in strokovne delavce v nevladnih organizacijah.
Razviti je potrebno tudi različne načine, koncepte, mehanizme, aktivnosti in
programe v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti za aktivno sodelovanjem med starši in otroki s ciljem krepitve
medgeneracijskega sodelovanja ter dviga
socialnega in kulturnega kapitala v okoljih,
kjer živijo predstavniki romske skupnosti.
Temelj kakovostnega razvoja in izvedbe
načrtovanih konceptov in modelov je tudi
izvedba prostorskih in demografskih analiz
stanja ter možnosti razvoja okolja na področju predšolske in šolske vzgoje ter ostalih
programov za otroke, mladostnike in starše v okoljih, kjer živijo predstavniki romske
skupnosti.
Republika Slovenija se, tako kot druge
evropske države, zaveda pomena socialne
aktivacije oseb, ki jih pojmujemo kot ranljive ali depriviligirane na trgu dela oziroma
v družbi. Prav razvijanje socialnih kompetenc je v kompleksni družbi, v družbi tveganja, vse pomembnejša. Namen javnega
razpisa je tudi vzpodbujanje socialne vključenosti, spoznavanje in ohranjanje romskega jezika in kulture. Aktivnosti so usmerjene
v omogočanje lažjega prehoda otrok v institucionalno obliko izobraževanja (redne oddelke vrtca izven romskega naselja in šolo),
aktivnejše sodelovanja staršev v navedenih
procesih in s pomočjo različnih oblik predšolskih, šolskih in obšolskih programov in
aktivnosti za otroke, mladino in starše v okolij, kjer živijo predstavniki romske skupnosti,
zagotoviti medsebojno razumevanje, spoznavanje širšega okolja in kulture, vsestranski razvoj romskih otrok z usmeritvami, ki jih
predstavlja Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji.
Namen javnega razpisa je tudi vzpostavitev razvojnega partnerstva za spodbujanje
prenosa znanja in dobrih praks med razvojnimi partnerstvi in med državami članicami.
Ob tem se spodbuja izvedba analiz primerov
dobrih praks na tem področju v tujini, izmenjave znanj iz izkušenj na mednarodni ravni
ter souporaba inovativnih in drugih aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru projekta.
Predmet javnega razpisa je:
– razvoj in izvajanje različnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela v okoljih, kjer živijo
predstavniki romske skupnosti, pri čemer je
poseben poudarek dan predšolski vzgoji,
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– načrtovanje, organizacija in izvedba izobraževanj in usposabljanj, seminarjev, delavnic ali drugih oblik izobraževanj učiteljev,
socialnih in drugih strokovnih delavcev ter
strokovnih delavcev v nevladnih organizacijah za delo z romskimi otroki in mladostniki
s poudarkom na praktičnih izkušnjah dela,
– razvoj in izvajanje različnih oblik predšolskih, šolskih in obšolskih programov
in aktivnosti za otroke, mladino in starše
v okolij, kjer živijo predstavniki romske skupnosti,
– izvajanje učne pomoči za romske
učence in dijake,
– izvedba prostorskih in demografskih
analiz na področju predšolske in šolske
vzgoje v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti za podporo izvajanju
ukrepov na področju predšolske in šolske
vzgoje, dvigu kakovosti življenja, socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo
predstavniki romske skupnosti ter kartiranje
parametrov sedanjega in morebitnega bodočega razvoja območij z romskim prebivalstvom in
– pospeševanje in spodbujanje učinkovitega transnacionalnega sodelovanja in
partnerstva.
Javni razpis vsebuje en vsebinski sklop
z naslovom: »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki
romske skupnosti«.
Pričakovani rezultati in cilji javnega razpisa so:
1. Razvoj inovativnih in ustvarjalnih oblik
vzgojno-izobraževalnega dela v okoljih kjer
živijo predstavniki romske skupnosti, pri čemer je poseben poudarek dan predšolski
vzgoji.
2. Organizacija in izvedba različnih oblik
in metod ter procesa učne pomoči romskim
učencem in dijakom ob aktivnem spremljanju razvoja učenca s ciljem dviga kakovosti učenja in učnega uspeha, razumevanja,
spodbujanja motivacije, sodelovalnega učenja, spodbujanja aktivnega samostojnega
učenja in sodelovanja z okoljem.
3. Razvoj in izvajanje različnih oblik obšolskih aktivnosti za romske otroke, mladino
in starše v okoljih kjer živijo predstavniki
romske skupnosti s poudarkom na aktivnem
sodelovanju z okolico in v sodelovanju z različnimi organizacijami.
4. Pilotno uvajanje modelov in konceptov
na področju učinkovitega vključevanja romskih otrok v predšolsko vzgojo.
5. Izdelava prostorske in demografske
analize stanja ter možnosti razvoja okolja
na področju predšolske in šolske vzgoje ter
drugih kulturnih in ostalih aktivnosti v okoljih kjer živijo predstavniki romske skupnosti
za podporo izvajanju ukrepov na področju
predšolske in šolske vzgoje ter siceršnjemu
dvigu kakovosti življenja ter socialnega in
kulturnega kapitala v okoljih kjer živijo predstavniki romske skupnosti in v podporo nadaljnjemu spremljanju in analiziranju stanja
ter morebitnega razvoja.
6. Načrtovanje, organizacija in izvedba
izobraževanj in usposabljanj, seminarjev,
delavnic ali drugih oblik izobraževanj učiteljev, socialnih in drugih strokovnih delavcev
ter strokovnih delavcev v nevladnih organizacijah za delo z romskimi otroki in mladostniki s poudarkom na praktičnih izkušnjah
dela z romskimi otroki in mladostniki ter s ciljem čim uspešnejšega vključevanja otrok
v proces predšolske vzgoje in doseganja
čim višjega učnega uspeha ter integracije.
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7. Programi in aktivnosti za pospeševanje in spodbujanje učinkovitega transnacionalnega sodelovanja in partnerstva s izvedbo analiz primerov dobrih praks na tem
področju v tujini, izmenjave znanj iz izkušenj
na mednarodni ravni ter souporaba inovativnih in drugih aktivnosti, ki se bodo izvajale
v okviru projekta.
Javni razpis je celovit, zato se morajo prijavitelji prijaviti na vse razpisane aktivnosti,
ki so predmet javnega razpisa.
Ob zaključku projekta se:
– izdajo publikacije z opisom inovativnih
in ustvarjalnih programov vzgojno-izobraževalnega dela v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti, pri čemer je poseben
poudarek dan predšolski vzgoji in naj služi kot priročnik za usposabljanje učiteljev
in strokovnih delavcev za delo z romskimi
otroki,
– izdela poročila o rezultatih in evalvaciji celotnega projekta in za vsako področje
posebej,
– izvede zaključna konferenca s predstavitvijo rezultatov in evalvacije projekta širši
zainteresirani javnosti.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijava na javni razpis mora biti skladna
z namenom razpisa, obvezno je, da projekt
upošteva časovni in finančni okvir javnega
razpisa ter da zajema vse razpisane aktivnosti.
Na razpis se lahko prijavi:
– pravna ali fizična oseba kot nosilka/koordinatorka projekta (npr. javna ali zasebna
ustanova, gospodarska družba, samostojni
podjetnik posameznik, društvo), ki je registrirana za izobraževanje in raziskovanje;
– prijavitelj mora priložiti partnerske izjave (partnerska izjava je del razpisne dokumentacije) skupaj za vsaj 20 vrtcev, osnovnih in srednjih šol ustanovljenih v skladu
z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja. Od tega mora biti
vsaj 50% partnerskih vrtcev oziroma šol, ki
imajo vpisane predšolske otroke, učence
oziroma dijake Rome. Partnerske osnovne
in srednje šole ter vrtci morajo v predlaganem projektu uravnoteženo predstavljati
območja Slovenije kjer živijo predstavniki
romske skupnosti;
– prijavitelj mora priložiti izjavo, da je
oziroma bo oseba, ki bo prijavljena kot koordinator projekta v delovnem razmerju pri
prijavitelju.
Poleg zgoraj navedenih pogojev mora
prijavitelj izpolnjevati še naslednje splošne
pogoje:
– ima poravnane zapadle obveznosti,
davke in prispevke do Republike Slovenije,
– da ni za isti namen sofinanciran iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU,
– je neposredno odgovoren za pripravo
in vodenje projekta, torej ne nastopa kot
posrednik,
– je finančno in poslovno sposoben izpeljati projekt,
– razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo pro
jekta,
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi
posli ne upravlja sodišče,
– zoper njega ni začet postopek z upniki,
ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni
v kateri koli podobni okoliščini,
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– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št.
55/08, 66/08 – popravek in 39/09):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti,
– pranje denarja.
Prijavitelji morajo zagotoviti in izkazati:
– skladnost projekta z razpisanim vsebinskim področjem na katerega je prijavljen. Projekti, ki ne bodo načrtovani skladno z razpisanim vsebinskim področjem,
ne bodo upoštevani v nadaljnjem postopku
izbora;
– skladnost organizacijskega in terminskega načrta projekta z načrtovanimi vsebinami in zahtevami glede pričakovanih obveznih rezultatov.
Popolna vloga mora vsebovati izpolnjen
prijavni obrazec s prilogami in izjavami iz
razpisne dokumentacije.
Prijaviteljem, ki ne bodo izpolnjevali splošnih in posebnih pogojev, se vloga
zavrže.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj
pomembnemu)
Izločitveno merilo:
če je eno od meril ovrednoteno kot NE,
komisija za javni razpis prijavo izloči in je ne
ocenjuje po ostalih merilih.

Predlog projekta je skladen z namenom razpisa.
Predlog projekta upošteva aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s tem razpisom in razpisno
dokumentacijo.
Predlog projekta predvideva vsaj 5 novih zaposlitev

DA NE
(izločitveno merilo)
DA NE
(izločitveno merilo)
DA NE
(izločitveno merilo)

Merila:
1. Kakovost elaborata projekta in usposobljenost predlagatelja
a) Sistematičnost in preglednost projekta
– Predlog projekta ni sistematičen in pregleden
– Predlog projekta je delno sistematičen in pregleden
– Predlog projekta je sistematičen in pregleden
b) Kakovost vsebinskega, organizacijskega, časovnega in finančnega načrta projekta
– Načrt izvedbe projekta je slabo opredeljen
– Načrt izvedbe projekta je zadovoljivo opredeljen
– Načrt izvedbe projekta je kakovostno in ustrezno opredeljen
c) Opredelitev ciljev/rezultatov in njihova dosegljivost
– Cilji/rezultati predloga projekta niso jasno opredeljeni in niso dosegljivi oziroma so jasno opredeljeni in
nedosegljivi
– Cilji/rezultati predloga projekta so delno opredeljeni in dosegljivi
– Cilji/rezultati predloga projekta so jasno opredeljeni in dosegljivi
d) Vsebinska celovitost projekta
– Aktivnosti niso ustrezno predstavljene in se vsebinsko ne dopolnjujejo
– Aktivnosti so delno ustrezno predstavljene in se vsebinsko le delno dopolnjujejo
– Aktivnosti so ustrezno predstavljene in se vsebinsko ustrezno dopolnjujejo
e) Inovacijski in motivacijski dejavniki projekta
– Projekt ne vsebuje inovacijskih in motivacijskih dejavnikov
– Projekt delno vsebuje inovacijske in motivacijske dejavnike
– Projekt vsebuje prepričljive inovacijske in motivacijske dejavnike
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f) Razvoj uspešnega partnerskega pristopa pri pripravi in izvajanju aktivnosti
– struktura vključenih partnerjev v projekt ne omogoča uspešne izvedbe projekta
– struktura vključenih partnerjev v projekt deloma omogoča uspešno izvedbo projekta
– struktura vključenih partnerjev v projekt omogoča uspešno in kakovostno izvedbo projekta
g) Evalvacija aktivnosti in učinkov na določene ciljne skupine in celoten projekt (metode in oblike evalvacij)
– evalvacije niso predvidene
– evalvacije so predvidene, vendar ne za celoten projekt
– evalvacije so predvidene za določene ciljne skupne in celoten projekt
h) Predlagatelj (samostojno ali s partnerji) je na nacionalni ali mednarodni ravni v zadnjih petih letih
že izvajal projekte iz razpisanih področij
– najmanj en (1) projekt
– najmanj tri (3) projekte
– štiri (4) ali več projektov
i) Predlagatelj razpolaga z ustrezno infrastrukturo za izvedbo projekta
(tehnična oprema (računalniška oprema, organizirana mreža izvajalcev …)
– ne razpolaga
– deloma razpolaga
– razpolaga
Največje možno število točk
2. Vsebinska dodana vrednost projekta
a) razvoj inovativnih in ustvarjalnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela v okolij, kjer živijo predstavniki
romske skupnosti, pri čemer je poseben poudarek dan predšolski vzgoji
– ni jasno opredeljeno in ni izvedljivo oziroma je jasno opredeljeno in neizvedljivo
– je delno opredeljeno in izvedljivo
– je jasno opredeljeno, kakovostno in izvedljivo
b) izvedba različnih oblik in metod ter procesa učne pomoči romskim učencem in dijakom
z mrežo izvajalcev učne pomoči ob aktivnem spremljanju razvoja učenca s ciljem dviga kakovosti učenja,
razumevanja, spodbujanja motivacije, sodelovalnega učenja, spodbujanja aktivnega samostojnega učenja
in sodelovanja z okoljem
– ni jasno opredeljeno in ni izvedljivo oziroma je jasno opredeljeno in neizvedljivo
– je delno opredeljeno in izvedljivo
– je jasno opredeljeno, kakovostno in izvedljivo
c) razvoj in izvajanje različnih oblik obšolskih programov in aktivnosti za romske otroke,
mladino in starše v okolij, kjer živijo predstavniki romske skupnosti s poudarkom na aktivnem sodelovanju
z okolico v sodelovanju z različnimi organizacijami
– ni jasno opredeljeno in ni izvedljivo oziroma je jasno opredeljeno in neizvedljivo
– je delno opredeljeno in izvedljivo
– je jasno opredeljeno, kakovostno in izvedljivo ter ponuja širok nabor programov
d) projekt predvideva pilotno uvajanje modela na področju učinkovitega vključevanja otrok
v predšolsko vzgojo po metodi Korak za korakom
– ne
– da (za vsak vrtec 1 točka, največ 10 točk)
e) načrtovanje, organizacija in izvedba usposabljanja učiteljev, socialnih in drugih strokovnih delavcev za delo
z romskimi otroki in mladostniki v obliki seminarjev, delavnic ali drugih oblik s poudarkom
na praktičnih izkušnjah dela z romskimi otroki in mladostniki
– ni jasno opredeljeno in ni izvedljivo oziroma je jasno opredeljeno in neizvedljivo
– je delno opredeljeno in izvedljivo
– je jasno opredeljeno, kakovostno in izvedljivo
f) izdelava prostorske in demografske analize stanja ter možnosti razvoja okolja na področju
predšolske in šolske vzgoje ter drugih kulturnih in ostalih aktivnosti v okolij, kjer živijo predstavniki romske skupnosti
– ni jasno opredeljeno in ni izvedljivo oziroma je jasno opredeljeno in neizvedljivo
– je delno opredeljeno in izvedljivo
– je jasno opredeljeno, kakovostno in izvedljivo
Največje možno število točk
3. Prispevek k povečanju zaposlitvenih možnosti
a) Predvideno število novih zaposlitev
– Projekt predvideva 5 novih zaposlitev
– Projekt predvideva do vključno 7 novih zaposlitev
– Projekt predvideva 8 in več novih zaposlitev
Največje možno število točk
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Največje možno število točk, s katerimi
se lahko oceni posamezen projekt, je 129
točk.
Izbran bo en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo
zbral največje število točk, vendar ne manj
kot 65 točk.
V primeru, da bo dve ali več prijav doseglo enako število točk, se kot dodatno merilo
izbora upošteva seštevek točk iz meril št. 2
»Vsebinska dodana vrednost projekta« in št.
3 »Prispevek k povečanju zaposlitvenih možnosti«. Izbran bo prijavitelj, ki bo v seštevku
teh dveh meril prejel večje število točk.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete:
»Razvoj človeških virov in vseživljenjskega
učenja«; prednostne usmeritve 3.1. »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis je 3.900.000,00 EUR
od tega:
– 3.315.000,00 EUR s PP 9240 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti- ESS-07-13 – EU udeležba
(85,00%) in
– 585.000,00 EUR s PP 9252 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti -ESS-07-13 – slovenska udeležba
(15,00%).
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, ter roki, če je
predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev;
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis je 3.900.000,00 EUR, od
tega je okvirna vrednost sofinanciranja po
posameznih proračunskih letih naslednja:
– za proračunsko leto 2010: 750.000,00
EUR od tega:
– 637.500,00 EUR s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti- ESS-07-13 – EU udeležba
(85,00%) in
– 112.500,00 EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti -ESS-07-13 – slovenska
udeležba (15,00%),
– za proračunsko leto 2011: 50.000,00
EUR od tega:
– 42.500,00 EUR s PP 9240 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti- ESS-07-13 – EU udeležba
(85,00%) in
– 7.500,00, EUR s PP 9252 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti -ESS-07-13-slovenska udeležba
(15,00%),
– za proračunsko leto 2012: 2.200.000,00
EUR od tega:
– 1.870.000,00 EUR s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti- ESS-07-13 – EU udeležba
(85,00%) in
– 330.000,00 EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti –ESS 07-13 – slovenska
udeležba (15,00%),
– za proračunsko leto 2013: 900.000,00
EUR od tega:
– 765.000,00 EUR s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagota-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vljanje kakovosti- ESS-07-13 – EU udeležba
(85,00%) in
– 135.000,00 EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti -ESS-07-13 – slovenska
udeležba (15,00%).
Za proračunski leti 2011 in 2012 je skupno namenjenih 2.250.000,00 EUR, in sicer
predvidoma v enakem obsegu za vsako od
navedenih proračunskih let. Dokončna letna poraba je vezana na predhodno potrjeni
proračun za tekoče proračunsko leto, kar
bo ustrezno opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju.
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od 1. 6. 2010 do 31. 8.
2013. Obdobje upravičenosti izdatkov je od
dne 1. 6. 2010 do 31. 12. 2013.
Sredstva, ki so predvidena za sofinanciranje v proračunskem letu 2010, bodo delno
v skladu s pogoji 23. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09,
29/10) praviloma izplačana v obliki predplačila v višini 20% predvidenih izplačil teh
sredstev.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00%.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:
15,00%.
8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih
Delež prispevka Skupnosti je 85,00%.
9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za
njihov izračun
Upravičeni stroški predmetnega javnega
razpisa so:
– plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
– delo po avtorski pogodbi (le za zunanje
izvajalce),
– delo po podjemni pogodbi (le za zunanje izvajalce),
– delo prek študentskega servisa,
– založniške in tiskarske storitve, e-publikacije,
– stroški oglaševalskih storitev,
– stroški za izvedbo zaključne konference,
– stroški najema prostorov in opreme za
izvajanje operacije,
– oprema, če nakup odobri ministrstvo
in je neposredno povezan s projektom in
nujen za njegovo izvedbo (največ do 9%
vseh upravičenih stroškov – v skladu s 34.
členom Uredbe 1083/2006/ES in 20. členom Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013),
– izdatki za službena potovanja (dnevnice, stroški hotelskih nastanitev, prevozi),
– kotizacija (za strokovna izobraževanja projektnih timov, strokovnih delavcev,
udeležbe na konferencah in posvetih glede
na razpisano temo, po predhodni odobritvi
ministrstva),
– nakup strokovnih gradiv in podpornih
materialov (če nakup odobri ministrstvo in
je neposredno povezan s projektom in nujen
za njegovo izvedbo),
– davek na dodano vrednost (DDV),

– posredni stroški v pavšalnem znesku
v višini do 15,00% neposrednih upravičenih stroškov. Podlago za izračun posrednih
stroškov, izračunanih na podlagi stopnje
pavšala neposrednih stroškov predstavljajo
v okviru tega instrumenta naslednji neposredni upravičeni stroški:
1. Delo po podjemni pogodbi,
2. Delo po avtorski pogodbi,
3. Plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
4. Delo preko študentskega servisa,
5. Stroški oglaševalskih storitev,
6. Izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi),
7. Kotizacija.
Dokazila za dokazovanje upravičenih
stroškov so navedena v navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje operacij
ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo navodila organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013.
Pri uveljavljanju upravičenega stroška
davka na dodano vrednost (DDV), mora
izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe
o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega davčnega urada. Podrobnosti
so navedene v navodilih organa upravljanja
o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike za programsko obdobje
2007–2013 ter navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS.
10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in navodili organa upravljanja
Upravičenec mora pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen
Uredbe 1828/2006/ES in navodila organa
upravljanja za informiranje in obveščanje
javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013.
11. Morebitno dopolnilno financiranje
V skladu s 34. členom Uredbe
1083/2006/ES ter 20. členom Uredbe
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2007–2013 bo za ta namen uporabljeno dopolnilno financiranje največ do 9%
vseh upravičenih stroškov.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati porabo sredstev projekta računovodsko
ločeno, po stroškovnih mestih, tako da bo
zagotovljen pregled nad namensko porabo
sredstev.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad
izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov
Evropske unije.
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upra-
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vičenec omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu
predhodno naznanilo izvedbo kontrole na
kraju samem. Ministrstvo lahko v izjemnih
primerih opravi tudi nenajavljeno kontrolo
na kraju samem.
14. Zagotavljanje enakih možnosti
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna
diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe1083/2006/ES.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Upravičenec se zavezuje k varovanju
osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih v času izvajanja projekta,
v skladu s Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Uradni list RS, št.
94/07), Zakonom o gospodarskih družbah
(ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09 – uradno
prečiščeno besedilo) in 37. členom Uredbe
1083/2006/ES.
16. Zahteve glede spremljanja prihodkov
projekta
Upravičenec mora dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke projekta. Če se
pri izvajanju projekta ustvarijo prihodki, je
treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati
upravičene stroške.
17. Zahteve glede spremljanja podatkov
o udeležencih v skladu s Prilogo XXIII Uredbe 1828/2006/ES
Upravičenec mora spremljati podatke
o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi XXIII Uredbe 1828/2006/ES.
18. Omejitve glede sprememb projekta v skladu s 57. členom Uredbe
1083/2006/ES
Ni relevantno.
19. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način
obveščanja o rokih v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Prijave z zahtevano vsebino morajo v zapečateni ovojnici, opremljene z obrazcem
z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje dviga socialnega in kulturnega kapitala v okolij, kjer živijo
predstavniki romske skupnosti«, ki je del
razpisne dokumentacije, prispeti na naslov:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova
cesta 16, p. p. 104, 1001 Ljubljana.
Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo, ne glede na način dostave,
prispele v vložišče Ministrstva za šolstvo in
šport do 5. 7. 2010, do 13. ure.
Neustrezno označene in nepravočasno
prispele prijave se ne bodo obravnavale in
bodo vrnjene prijavitelju.
20. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev ter način obveščanja o datumih
naslednjih odpiranj v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev;
Odpiranje prijav predvidoma ne bo javno
in bo izvedeno v roku 8 dni od izteka roka
za dostavo prijav v prostorih Ministrstva za
šolstvo in šport, Ljubljana, Masarykova 16,
Ljubljana.
Komisija za izvedbo postopka javnega
razpisa, ki jo imenuje minister, bo v roku 8
dni od odpiranja prijav pisno pozvala tiste
prijavitelje, katerih prijave niso popolne, da
jih dopolnijo. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji v skladu z pozivom ne bodo dopolnili,
bodo zavržene.
Komisija nato popolne prijave sprejme
v strokovni pregled in oceno ter pristojnemu

ministru predlaga projekt, ki naj se po javnemu razpisu financira. Obrazložen sklep
ministra o izbiri oziroma zavrnitvi bo ministrstvo poslalo vsem prijaviteljem, ki bodo
sodelovali v javnem razpisu.
21. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. Prijavitelj, ki meni, da
izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno
niso bila dodeljena, lahko v roku 8 dni od
prejema obvestila o (ne)izbiri vloži pritožbo,
in sicer na naslov: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Masarykova 16, p.p. 104, 1001 Ljub
ljana. V pritožbi mora natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih jo vlaga. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljena merila
za ocenjevanje prijav. Vložena pritožba ne
zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister v roku 15 dni
s sklepom.
Rezultati javnega razpisa so informacije
javnega značaja in bodo javno objavljeni.
Objavljeni bodo osnovni podatki o operaciji,
izbranih prijaviteljih in višini dodeljenih sredstev, v skladu z zakonom, ki ureja dostop do
informacij javnega značaja in zakonom, ki
ureja varstvo osebnih podatkov.
22. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko
zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo:
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na
spletnem naslovu Ministrstvo za šolstvo in
šport, http://www.mss.gov.si (rubrika Okrožnice, razpisi in javna naročila). Za dodatne
informacije lahko pišete na elektronski naslov: stanka.lunder-verlic@gov.si.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta ali, da je
višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo:
Za stroške, ki so predmet sofinanciranja,
upravičenec ni prejel oziroma ne bo prejel
sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo, da je upravičenec prejel
sredstva za stroške projekta tudi iz drugih
virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo dolžan ministrstvu
povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva
s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila
do dneva vračila sredstev.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 430-51/2010/2
Ob-3966/10
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo na podlagi 12. člena Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06, 61/06 – ZDru-1, 112/07),
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), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2010 (Uradni list RS, št. 99/09), Proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09), Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2010
in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09 in 29/10),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07,
61/08 in 99/09) ter Sklepa ministra o začetku postopka za izvedbo javnega razpisa za
sofinanciranje programov za promocijo znanosti v letu 2010 in 2011 in Odločbo o imenovanju razpisne komisije št. 430-51/2010/1
z dne, 12. 5. 2010 objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje programov za
promocijo znanosti in inovativnosti
v letih 2010 in 2011
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva:
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo Republike Slovenije, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
II. Predmet in cilji javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov za promocijo znanosti in
inovativnosti.
Programi, za promocijo znanosti in inovativnosti morajo biti naravnani k poljudni
predstavitvi in posredovanju raziskovalnih
dosežkov in razumevanju osnovnih znanstvenih načel, predvsem mladim po vsej
Sloveniji. Programi za promocijo znanosti
morajo biti zato zasnovani tako, da bodo čim
širše pokrili Slovenijo in ciljnim skupinam približali področje znanstvenega raziskovanja
in eksperimentiranja po možnosti tako, da
ga bodo lahko posamezniki sami uporabili
ali preizkusili.
Na ta javni razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije, ki delujejo najmanj eno
leto in izkazujejo aktivnosti na navedenem
področju. Promocijo znanosti izvajajo na
način, da je dostopna vsej zainteresirani
javnosti.
Cilji programov za promocijo znanosti
v letih 2010 in 2011 so:
– vzpodbujanje splošne ozaveščenosti
o različnih možnostih uporabe znanosti,
– predstavljanje dosežkov znanosti različnim javnostim in vzpodbujanje dialoga
med raziskovalci in temi javnostmi,
– izvedba aktivnosti in promocijskih dogodkov s področja znanosti kot spodbuda
za osvajanje novih znanj in veščin in v smislu popularizacije znanosti in inovativnosti,
– predstavitev možnosti raziskovalnega
delovanja (zlasti mladim) ter njihovo vzpodbujanje na poti oblikovanja v bodoče raziskovalce,
– vzpodbujanje ustvarjalnosti in radovednosti za skupinsko raziskovalno delo mladih in z mladimi,
– spodbujanje mladih k samostojnemu
izvajanju eksperimentov,
– uvajanje mladih v skupinsko raziskovalno delo: priprava gradiv za popularizacijo
znanosti in znanja, razvoj demonstracijskih
eksperimentov, kratka interaktivna predavanja, predvsem s področja naravoslovja, pa
tudi tehnike in družboslovja.
III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji:
– ki so pravne osebe s pravnim statusom ustanove, društva, zavoda ali druge
neprofitne organizacije, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu in delujejo
vsaj eno leto,
– ki bodo za izvajanje programa zagotovili najmanj 25% delež sofinanciranja iz
lastnih sredstev oziroma drugih sredstev.
Aktivnosti, ki jih prijavljajo na razpis, nimajo financiranih iz drugih javnih virov. Javna
sredstva predstavljajo javno finančna sredstva evropskega, državnega ali lokalnega
proračuna,
– zoper katere ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali po-
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stopek likvidacije in jim ni prepovedano poslovanje na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
– zoper katere ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, ali pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero jim
je prepovedano opravljati dejavnost, ki se
nanaša na program,
– ki imajo poravnane davke, prispevke
ali druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi, ki urejajo navedene dajatve oziroma obveznosti,
Izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev,
prijavitelj potrjuje z izjavo, podpisano s strani
odgovorne osebe, ki je del razpisne dokumentacije (Obrazec št. 2).
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga zavrže.
IV. Merila za izbiro
Posamezni programi bodo ocenjeni na
podlagi izpolnjevanja naslednjih meril:
1. Skladnost predlagane vsebine s predmetom javnega razpisa in utemeljenost raziskovalne metode (od 0 do 40 točk)
Vrednoti se celostna predstavitev programa za promocijo znanosti, idejna zasnova le-tega in predvsem doseganje ciljev
programa za promocijo znanosti. Upošteva
se doseganje približevanja področja znanstvenega raziskovanja in eksperimentiranja
ciljnim skupinam, spodbujanje samoiniciativnosti pri uporabi in analizi preizkusov oziroma predmeta raziskav in pospeševanje
raziskovalne dejavnosti na raziskovalnih
področjih.
2. Spodbujanje interdisciplinarnosti znanstvenih ved in področij (od 0 do 10 točk)
Vrednoti se povezovanje in prepletanje
programa na raziskovalnih področjih.
Vsak program bo vrednoten glede na
doseganje interdisciplinarnosti med raziskovalnimi področji.
3. Reference sodelujočih na programu
(od 0 do 15 točk)
Pri tem merilu se upoštevajo izkušnje
in sodelovanje sodelujočih na programu na
drugih končanih ali še nedokončanih in delujočih programih ali projektih, ki so vsebinsko povezani s promocijo raziskovanja.
Kolikor je sodelujoči na programu sodeloval pri drugi organizaciji mora sodelovanje
ali pridobljene izkušnje izkazati s potrdilom
ali drugo verodostojno listino, ki jo ministrstvo lahko preveri.
Prijavitelj navede največ 5 najvišje vrednotenih referenc s področja promocije raziskovanja po lastni presoji.
4. Spodbujanje izbranih ciljnih skupin za
raziskovalno delo (od 0 do 10 točk)
Vrednoti se v kolikšni meri program pripomore k uvajanju oziroma spodbujanju izbranih ciljnih skupin v raziskovalno delo.
5. Teritorialna dostopnost programa (od
0 do 5 točk)
Vrednoti se kako široko program pokriva
območje celotne Slovenije, glede na to ali
program pokriva eno ali več statističnih regij
ali pa celotno Slovenijo.
V vlogi je potrebno navesti in razložiti,
na kakšen način bo program zajel določeno
območje Slovenije.
6. Izvedljivost in ustreznost finančne konstrukcije (od 0 do 20 točk)
V vlogi je potrebno navesti in razložiti
ekonomičnost, namenskost in izvedljivost
financiranja programa. Ocenjevala se bo
finančna konstrukcija v razmerju do predvidenih aktivnosti programa.
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Najvišje možno število točk na podlagi vseh meril tega javnega razpisa je 100
točk.
V. Obvezna oblika in sestava vloge
Prijavitelj se prijavi na javni razpis z vlogo, skladno z razpisno dokumentacijo.
Popolna vloga mora vsebovati v celoti
izpolnjene spodaj navedene listine, podpisane s strani odgovorne osebe prijavitelja:
– Obrazec št. 1 – Vloga na Javni razpis
za sofinanciranje programa za promocijo
znanosti,
– Obrazec št. 2 – Izjava prijavitelja na
Javni razpis za sofinanciranje programov za
promocijo znanosti v letih 2010 in 2011.
Popolno vlogo je potrebno poslati v tiskani in elektronski obliki – zgoščenka na
naslov ministrstva. Vloga oddana v elektronski obliki mora biti identična vlogi v tiskani
obliki. V primeru, da prijavitelj ne bo dostavil
formalno popolne vloge, ga bo ministrstvo
pozvalo k dopolnitvi. V primeru, da prijavitelj
v postavljenem roku vloge ne bo dopolnil, se
bo vloga zavrgla.
Del vloge, ki je predmet ocenjevanja, ne
more biti predmet dopolnitve.
VI. Postopek obravnave vlog
Postopek javnega razpisa vodi komisija
za vodenje postopka (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje minister, pristojen za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju: minister).
Komisija bo odprla le v roku dostavljene
in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo
vloge. Prepozne in nepravilno označene vloge bodo zavržene s sklepom.
Komisija bo pregledala pravočasne in
pravilno označene vloge. V primeru, da posamezna vloga ne bo popolna, bodo predlagatelji pozvani k dopolnitvi vloge. Vloge, ki
ne bodo dopolnjene v roku, bodo zavržene
s sklepom.
Popolne oziroma pravočasno dopolnjene
vloge (ki vsebujejo vse z javnim razpisom
in obrazci zahtevane podatke in priloge)
bo komisija predala ocenjevalcem, ki jih bo
imenoval minister.
Ocenjevalci bodo ocenili vloge v skladu
z določenimi merili v javnem razpisu. Vsak
ocenjevalec bo na ločenem ocenjevalnem
listu ocenil vsako vlogo. Točke se bodo
po ocenjevanju seštele in delile s številom
ocenjevalcev. Število točk, ki jih bo prejel
posamezen prijavitelj oziroma program bo
povprečno število točk na podlagi skupne
ocene ocenjevalcev.
V primeru, da bo odstopanje med najvišjim in najnižjim skupnim številom točk na
ocenjevalnem listu večje od 25%, bo sklican
sestanek za dosego soglasja ocenjevalcev,
na katerem bo določena končna ocena.
Po ocenjevanju bo komisija pripravila
predlog prejemnikov sredstev ter ga predložila v odločitev ministru.
VII. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa:
– v letu 2010 – do 200.000,00 EUR,
– v letu 2011 – do 300.000,00 EUR.
Sredstva za javni razpis so zagotovljena
na proračunski postavki 5757 – Promocija
programov, financiranje recenzij in ekspertiz.
VIII. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva, ki so predmet javnega razpisa morajo
biti izplačana v proračunskem letu 2010 in
2011. Sredstva, ki so predvidena za leto
2010, morajo biti izplačana v proračunskem
letu 2010, sredstva, ki so predvidena za leto
2011, pa v proračunskem letu 2011.

IX. Čas financiranja programov: izvajanje
programov se mora zaključiti najkasneje do
31. 10. 2011. Sofinancirali se bodo upravičeni stroški programov, ki bodo nastali in
plačani v času od datuma objave razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije do
31. 10. 2011.
X. Način sofinanciranja
Glede na razpoložljiva proračunska sredstva, prejete vloge in zaprošena sredstva
v njih, bo ministrstvo sofinanciralo do 75%
upravičenih stroškov, vendar največ do
20.000 EUR na posamezen program v letu
2010 in največ do 30.000 EUR na posamezen program v letu 2011.
Ministrstvo bo razpoložljiva proračunska
sredstva razporedilo med prvih deset najbolje ocenjenih programov, ki bodo presegli
točkovni prag najmanj 65 točk.
Prijaviteljem, katerih programi bodo izbrani, bodo sredstva izplačana v treh obrokih v obdobju izvajanja programa in sicer po
predhodni predložitvi poročil o opravljenem
delu in finančnega obračuna ter zahtevka za
sofinanciranje.
Roki, do katerih bodo morali izbrani prijavitelji oddati poročila, finančne obračune in
zahtevke za sofinanciranje:
– prvo poročilo in prvi zahtevek za sofinanciranje do 29. 10. 2010.
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali
od datuma objave razpisa v Uradnem listu
Republike Slovenije in so bili plačani do oddaje prvega zahtevka.
– drugo poročilo in drugi zahtevek za
sofinanciranje do 18. 4. 2011.
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali po 1. 9. 2010 in so bili plačani do oddaje drugega zahtevka pri čemer niso bili
predmet prvega zahtevka za sofinanciranje
s strani ministrstva
– končno poročilo in tretji zahtevek za
sofinanciranje do 31. 10. 2011.
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali
po 1. 3. 2011 in so bili plačani do oddaje tretjega zahtevka, pri čemer niso bili predmet
prvega in drugega zahtevka za sofinanciranje s strani ministrstva.
Ministrstvo bo sofinanciralo stroške programa na podlagi zahtevka za sofinanciranje, podpisanega s strani odgovorne osebe
prijavitelja, ki bo vključeval:
– prilogo pogodbe št. 1 – Zahtevek za
izplačilo;
– prilogo pogodbe št. 2 – Vsebinsko poročilo o izvajanju programa;
– prilogo pogodbe št. 3 – Poročilo o opravljenem delu sodelujočih;
– prilogo pogodbe št. 4 – Finančni obračun o izvajanju pogodbe št. …..
Zahtevkom mora biti priložena izjava zakonitega zastopnika, da zahtevek temelji na
verodostojnih listinah, ki še niso bile in ne
bodo poravnane iz drugih virov financiranja
in se nanašajo na program za promocijo
znanosti in inovativnosti.
XI. Upravičeni stroški programa
V višini največ 75% se sofinancirajo
upravičeni stroški, ki so nastali neposredno
pri izvajanju programa za promocijo znanosti in so nujno potrebni za realizacijo posamezne programske aktivnosti ter so nastali
in bili plačani v obdobju določenem v 9. točki
tega javnega razpisa.
Upravičeni stroški so:
I. Stroški dela sodelujočih na programu
II. Materialni stroški, stroški svetovanja
in drugih storitev
III. Režijski stroški in ostali stroški delovanja
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I. Stroški dela sodelujočih na programu
– plače, prispevki delodajalcev za socialno
varnost ter drugi izdatki:
– redno zaposleni;
urna postavka posameznega sodelujočega za delo pri programu ne sme presegati urne postavke po kateri je posameznik
plačan v okviru njegovega rednega dela.
Med stroške dela redno zaposlenih spada
opravljanje nalog, ki je izključno povezano z izvajanjem programa in ne opravljanje
nalog, ki je del posameznikovih dnevnih delovnih nalog.
– podjemne pogodbe;
– avtorske pogodbe;
– drugo.
Dajatve, davki in prispevki, ki izhajajo iz
programa, predstavljajo upravičene stroške
le, če jih dejansko in dokončno nosi izbrani
prijavitelj programa.
II. Materialni stroški, stroški svetovanja
in drugih storitev
Upravičeni materialni stroški:
– potni stroški, povezani z izvajanjem
programa;
– stroški tiska, izdajanja publikacij in
oglaševalski stroški, povezani z izvajanjem
programa;
– stroški povezani z izvedbo tečajev, seminarjev, delavnic, okroglih miz, konferenc;
– drugi materialni stroški povezani z izvajanjem programa.
Stroški nakupa opreme niso upravičeni
stroški.
Upravičeni stroški svetovanja in drugih
storitev so stroški, ki se uporabljajo izključno
za dejavnosti programa.
III. Režijski stroški (npr. stroški administracije programa ter stroški finančnih, računovodskih, pravnih in drugih storitev) in
ostali stroški delovanja (npr. stroške materiala, goriva, vode, telefona, mobilnih telefonov, itd.), ki so nastali neposredno kot rezultat dejavnosti programa in skupaj ne smejo
presegati 20% stroškov zgornjih točk.
Med posameznimi vrstami stroškov, ki
jih sofinancira ministrstvo, je glede na predvideno finančno konstrukcijo dovoljeno odstopanje v višini:
– 20% za materialne stroške, stroške
svetovanja in drugih storitev,
– 10% za stroške dela.
Sofinancirani bodo tisti odhodki programa, ki bodo navedeni v prilogi pogodbe št.
4, in sicer do višine, ki bo navedena v finančni konstrukciji, ob upoštevanju zgoraj
navedenih odstopanj.
V primeru, da se znesek računa ne uveljavlja v celoti, je potrebno opredeliti in navesti v kakšnem odstotku se račun uveljavlja.
Kot dokazila o nastanku stroška, ki se
sofinancira s strani ministrstva, je potrebno
priložiti kopije računov, ki naj bodo žigosane,
podpisane s strani zakonitega zastopnika
prijavitelja in opremljene z navedbo, da je
kopija enaka izvirniku. Kot dokazilo o plačilu stroška, ki se sofinancira s strani ministrstva, so kopije izpiskov iz transakcijskih
računov ipd. iz katerih so razvidna plačila
računov.
Sofinancirani bodo tisti odhodki programa, ki bodo navedeni v tabelah, in sicer
do višine, ki bo navedena v finančni konstrukciji, ob upoštevanju zgoraj navedenih
odstopanj.
Pri vseh navedenih stroških je pomembno, da so upravičeni samo, če so nastali pri
delu na programu.

Za vsak strošek, pri katerem ministrstvo
ob pregledu zahtevka za izplačilo ne najde
neposredne povezave med nastankom stroška in izvedbo programa, ne glede na to, ali
ta dejansko obstaja, lahko ministrstvo od
prejemnika sredstev zahteva dodatna pojasnila, izjavo, ki dokazujejo nastanek stroška
za izvedbo programa, ali ustrezno dopolnitev zahtevka za sofinanciranje.
V primeru, da ministrstvo meni, da dodatna pojasnila, izjava ali dopolnjen zahtevek ne nakazujejo v zadostni meri povezave
med nastankom stroška in izvedbo programa lahko izplačilo zmanjša za vrednost tega
stroška (glede na vrednost zahtevka za izplačilo). O tem mora prejemnika sredstev
ministrstvo predhodno obvestiti.
XII. Način oddaje vloge
Prijavitelji naj pošljejo vlogo na naslov
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana,
oziroma jih dostavijo na ta naslov v vložišče
ministrstva.. Vloga mora biti v zaprti ovojnici, na kateri mora biti jasno napisano: »Ne
odpiraj – prijava na razpis za sofinanciranje
programov za promocijo znanosti in inovativnosti«, na ovojnici mora biti jasno naveden naslov prijavitelja.
Vsak prijavitelj lahko na ta javni razpis
vloži največ dve vlogi. V primeru, da prijavitelj vloži tri ali več vlog se vse vloge tega
prijavitelja zavržejo.
XIII. Rok za oddajo vlog
Vloge morajo biti oddane do vključno
30. 6. 2010 do 12. ure.
Vloga mora biti v skladu s XII. točko
javnega razpisa dostavljena najkasneje do
roka za oddajo vloge, ne glede na način
dostave.
Vloge, vložene po poteku roka za oddajo
vlog, bo komisija zavrgla.
XIV. Odpiranje vlog: odpiranje vlog za ta
javni razpis bo potekalo 30. 6. 2010 od 13.
ure dalje v prostorih Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo in bo zaprto
za javnost.
XV. Rok v katerem bodo predlagatelji
obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog.
Ministrstvo bo izdalo sklep o izbiri in obvestila o ne izbiri.
Ministrstvo bo izbrane prijavitelje po izdaji sklepov o izbiri pozvalo k podpisu pogodbe. V primeru, da se prijavitelj v roku 8
dni od prejema poziva nanj ne bo odzval, se
bo štelo, da je umaknil vlogo.
Prijavitelj lahko v roku 8 dni od prejema
sklepa o izbiri oziroma obvestila o ne izbiri
vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb z drugimi
izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister.
XVI. Kraj, čas in oseba, pri kateri zainteresirani lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija se ves čas trajanja javnega razpisa nahaja na spletnem
naslovu http:/mvzt.gov.si v rubriki »Javni
razpisi«.
Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan med 9. in 12. uro na tel.
01/478-46-00, kontaktni osebi pa sta: za
vsebinska pojasnila dr. Bojan Jenko in za
finančna pojasnila Mojca Boc.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
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Št. 24/10
Ob-3899/10
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999/ES (UL L št. 210, z dne
31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES),
Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL L št.
210, z dne 31. 7. 2006, str. 12, v nadaljevanju: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije
(ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu (UL L št. 371, z dne 27. 12. 2006, str.
1, z vsemi spremembami, v nadaljevanju:
Uredba 1828/2006/ES), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08,
49/09 in 38/10), 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 29/2010), Zakona o državni
upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 126/07 in 48/09), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07, 114/07 in 61/08), Uredbe o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list
RS, št. 17/09 in 40/09), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013, št.
CCI 2007SI16UNS001, z dne 18. 6. 2007,
Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013, št. CCI 2007
SI 051 PO 001 z dne 21. 11. 2007, Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 –
popr., in 65/09 – popr.), Zakona o višjem
strokovnem izobraževanju (Uradni list RS,
št. 86/04), Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06),
Poslovnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
za leto 2010 in na podlagi Odločbe št. OP
RČV 3/2/01-0-MŠŠ o dodelitvi sredstev za
program »Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za
pridobitev izobrazbe v letih 2008, 2009 in
2010« z dne 30. 6. 2009 ter odločbe št. OP
RČV/3/2/01-2-MŠŠ o spremembi odločbe
št. OP RČV/3/2/01-01-0 (s spremembami),
z dne 2. 3. 2010, Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, objavlja
dodatni javni razpis
za sofinanciranje spodbud delodajalcem
za izvajanje praktičnega usposabljanja
z delom po izobraževalnih programih za
pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma
študijskem letu 2009/2010
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca JR, ki
izvede vse postopke, potrebne za dodelitev
sredstev
Naročnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska
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22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik).
2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna
usmeritev)
Javni razpis delno financira Evropska
unija, in sicer iz Evropskega socialnega
sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete:
Razvoj človeških virov in vseživljenjskega
učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje
usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.
Namen razpisa je spodbujanje vključevanja delodajalcev v izvajanje praktičnega
usposabljanja z delom po izobraževalnih
programih za pridobitev izobrazbe v šolskem
oziroma študijskem letu 2009/2010.
Cilj razpisa je sofinanciranje izvedbe
praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za vajence
in dijake, ki imajo sklenjene individualne
ali kolektivne učne pogodbe o praktičnem
usposabljanju z delom ter študente višjih
strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe
o praktičnem izobraževanju.
Predmet razpisa je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade vajenca, dijaka oziroma študenta. Ti stroški nastanejo,
ko delodajalci izvajajo aktivnosti praktičnega
usposabljanja z delom za vajence in dijake
oziroma z izvajanjem praktičnega izobraževanja za študente.
Povrnitev dela stroškov delodajalcem za
izvajanje praktičnega usposabljanja z delom
se kot spodbuda dodeli z namenom, da delodajalci sklepajo individualne ali kolektivne
učne pogodbe v poklicnem in višjem strokovnem izobraževanju ter da zagotavljajo
ustrezno opremljena učna oziroma študijska mesta. Ministrstvo za šolstvo in šport
je dne 3. 3. 2009 sprejelo Metodologijo za
določitev višine zneska spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja
z delom št. 54450-41/2008-5 in v njih opredelilo minimalne stroške plače mentorja in
nagrade vajenca, dijaka oziroma študenta,
ki jih ima delodajalec z izvajanjem praktičnega usposabljanja z delom in praktičnega
izobraževanja.
Skladno z navedeno metodologijo je
predvidena višina spodbude med 500,00
EUR in 1.000,00 EUR na vajenca in dijaka v triletnem srednjem poklicnem izobraževanju, med 350,00 EUR in 550,00 EUR
na dijaka v štiriletnem srednjem strokovnem izobraževanju (med 175,00 EUR in
275,00 EUR na letnik) in med 800,00 EUR
in 1.000,00 EUR na študenta v višjem strokovnem izobraževanju (med 400,00 EUR
in 500,00 EUR na letnik). Končna višina
je odvisna od števila vključitev iz prijav na
predmetni razpis in jo s posebnim sklepom
določi minister za šolstvo in šport.
Vlagatelji lahko kandidirajo za sofinanciranje aktivnosti, ki se nanašajo na praktično
usposabljanje z delom za vajence, dijake
in študente.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj, ki kandidira na javnem razpisu,
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je na dan prijave registriran za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku
oziroma ni v postopku prenehanja samostojne dejavnosti;
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– ima na dan podpisa izjave poravnane
vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom;
– vlagatelj ali odgovorna oseba vlagatelja nista bila pravnomočno obsojena zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/08,
66/08);
– je finančno in poslovno sposoben izvesti razpisane vsebine;
– razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo praktičnega usposabljanja z delom;
– se strinja z uporabo osebnih podatkov
mentorjev, vajencev, dijakov in študentov
za namene dokazovanja upravičenih stroškov;
– je oziroma zagotavlja prijavljeni(-m)
osebi(-am) plačilo v skladu s predpisi (plačilo nagrade vajencem, dijakom oziroma
študentom na osnovi vajeniške pogodbe
oziroma individualne ali kolektivne učne pogodbe za dijake in pogodbe o praktičnem
izobraževanju, sklenjene s študenti);
– je prijavljeni(-m) osebi(-am) dodelil
mentorja;
– delodajalec, kjer se vajenec, dijak ali
študent praktično usposablja z delom oziroma praktično izobražuje in šola, kjer je
isti vajenec, dijak ali študent vpisan v zaključni letnik, morata biti dve različni pravni
osebi, razen v primeru kmetijskih šol, ki za
svoje vajence, dijake in študente izvajajo
praktično usposabljanje z delom oziroma
praktično izobraževanje na svojih šolskih
posestvih;
– ni prejel, niti ni v postopku za pridobitev
drugih javnih sredstev financiranja, vključno
s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so
predmet tega javnega razpisa, s katerimi bi
skupaj s spodbudo presegli skupne stroške
praktičnega usposabljanja z delom za posamezno prijavljeno osebo;
– vajenci, dijaki in študenti, za katere
vlagatelj izvaja oziroma je izvajal praktično
usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje, morajo biti v šolskem oziroma
študijskem letu 2009/2010 vpisani v zaključni letnik programa, v okviru katerega so se
praktično usposabljali.
Poleg navedenih pogojev mora vlagatelj
izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
1. za vajence izvaja oziroma je izvedel
v šolskem letu 2009/2010 praktično usposabljanje z delom v dualnem sistemu in ima
z njimi sklenjeno vajeniško pogodbo za šolsko leto 2009/10.
2. za dijake triletnih programov srednjega poklicnega izobraževanja izvaja
oziroma je izvedel praktično usposabljanje
z delom po novih izobraževalnih programih,
ki določajo skupno trajanje praktičnega
usposabljanja z delom v obsegu najmanj
912 ur (oziroma 24 tednov); z dijakom mora
imeti sklenjeno individualno ali kolektivno
učno pogodbo za šolsko leto 2009/10.
3. za dijake 4. letnika štiriletnih programov srednjega strokovnega izobraževanja izvaja oziroma je izvedel praktično
usposabljanje z delom po novih izobraževalnih programih, ki določajo skupno trajanje
praktičnega usposabljanja z delom v obsegu najmanj 304 ure (oziroma 8 tednov);
z dijakom mora imeti sklenjeno individualno
ali kolektivno učno pogodbo za šolsko leto
2009/10.
Če je vlagatelj za dijaka v celoti izvedel
praktično usposabljanje z delom po progra-

mu srednjega strokovnega izobraževanja
v obsegu vsaj 8 tednov že v šolskem letu
2008/09, ko je bil dijak vpisan v 3. letnik,
in se v šolskem letu 2009/2010, ko je dijak
v zaključnem letniku, praktično usposabljanje z delom ne izvaja, mora delodajalec imeti sklenjeno individualno ali kolektivno učno
pogodbo za šolsko leto 2008/09.
V primeru, da je dijak opravljal praktično usposabljanje z delom pri dveh različnih
delodajalcih in je vsak delodajalec izvedel
vsaj 4 tedne (oziroma 152 ur) praktičnega
usposabljanja z delom, se lahko na razpis
prijavita oba delodajalca, pri čemer se spodbuda sorazmerno razdeli. Delodajalec, ki je
izvajal praktično usposabljanje z delom v 3.
letniku, mora imeti sklenjeno individualno
ali kolektivno učno pogodbo za šolsko leto
2008/2009. Delodajalec, ki izvaja oziroma je
izvedel praktično usposabljanje z delom v 4.
letniku, mora imeti sklenjeno individualno
ali kolektivno učno pogodbo za šolsko leto
2009/2010.
4. za študente višjih strokovnih šol je
izvedel oziroma izvaja praktično izobraževanje v programih višjega strokovnega izobraževanja, ki obsegajo praviloma 800 ur (oziroma 20 tednov) praktičnega izobraževanja
v dveh letih in se le-to pri delodajalcih izvede
v obsegu vsaj 80% od obsega predpisanega
s programom. Delodajalec, ki praktično izobražuje izrednega študenta, lahko kandidira
na tem razpisu, če z izrednim študentom
nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi in če
šola študentu, ki izredno študira, ni skrajšala
s študijskim programom določenega obsega
praktičnega izobraževanja.
Kolikor je študent opravljal praktično izobraževanje pri dveh različnih delodajalcih
in je vsak delodajalec izvedel praktično izobraževanje v obsegu 400 ur oziroma toliko,
kot je za posamezni letnik predpisano s programom (ne manj kot 320 ur) se lahko na
razpis prijavita oba delodajalca, pri čemer
se spodbuda sorazmerno razdeli. Delodajalec, ki je izvajal praktično izobraževanje
v 1. letniku, mora imeti sklenjeno pogodbo
o praktičnem izobraževanju za šolsko leto
2008/09. Delodajalec, ki izvaja oziroma je
izvedel praktično izobraževanje v 2. letniku,
mora imeti sklenjeno pogodbo o praktičnem
izobraževanju za šolsko leto 2009/10.
V vlogi vlagatelj ne sme prijaviti oseb, za
katere je že prejel odobreno spodbudo iz 83.
Javnega razpisa za sofinanciranje spodbud
delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2009/2010 (objavljen
v Uradnem listu RS, št 96/09 dne 27. 11.
2009 in sprememba javnega razpisa, objavljena v Uradnem listu RS, št. 01/10 dne
8. 1. 2010). Sklad bo dosledno preverjal
prijavljene osebe.
Vlagatelji kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja predložijo sklenjeno učno
pogodbo med vajencem/dijakom in delodajalcem, oziroma pogodbo o praktičnem
izobraževanju za študente. Kot dokazilo
o izpolnjevanju tega pogoja velja tudi sklenjena tripartitna pogodba (sklenjena med
šolo, delodajalcem in prijavljeno osebo).
Izpolnjevanje zgoraj naštetih pogojev
bodo vlagatelji potrdili tudi z izjavo, ki je del
razpisne dokumentacije.
Vsak delodajalec se lahko na ta javni
razpis prijavi le z eno vlogo, ki lahko vsebuje izvajanje praktičnega usposabljanja za
več oseb.
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Izbrane bodo vse vloge vlagateljev, ki
bodo izpolnjevali razpisne pogoje in katerih
vloge bodo oddane skladno z razpisom in
razpisno dokumentacijo.
4. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis
Javni razpis delno financira Evropska
unija, in sicer iz Evropskega socialnega
sklada izvaja se v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013, razvojne prioritete: »Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja«;
prednostne usmeritve: »Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje
v družbi temelječi na znanju«.
Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za ta javni razpis, znaša skupaj
2.869.400,00 EUR.
5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva ter roki, če je
predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev
Skupna vrednost za projekt znaša
2.869.400,00 EUR, od tega je vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih
letih:
– 2.438.990,00 EUR s P.P. 6894 – Usposabljanje ljudi za gospodarstvo v poklicnem
in strokovnem izobraževanju – EU udeležba
(85,00%) in
– 430.410,00 EUR s P.P. 6947 – Usposabljanje ljudi za gospodarstvo v poklicnem
in strokovnem izobraževanju – slovenska
udeležba (15,00%).
Okvirna sredstva tega javnega razpisa
bodo predvidoma porabljena v proračunskem letu 2010.
6. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00%.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:
15,00%.
7. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih
Delež prispevka Skupnosti je 85,00%.
8. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za
njihov izračun
Ministrstvo za šolstvo in šport je dne
3. 3. 2009 sprejelo Metodologijo za določitev višine zneska spodbud delodajalcem za
izvajanje praktičnega usposabljanja z delom št. 54450-41/2008-5 in v njih opredelilo
minimalne stroške plače mentorja in nagrade vajenca, dijaka oziroma študenta, ki jih
ima delodajalec z izvajanjem praktičnega
usposabljanja z delom in praktičnega izobraževanja.
Skladno z navedeno metodologijo je
predvidena višina spodbude med 500,00
EUR in 1.000,00 EUR na vajenca in dijaka v triletnem srednjem poklicnem izobraževanju, med 350,00 EUR in 550,00 EUR
na dijaka v štiriletnem srednjem strokovnem izobraževanju (med 175,00 EUR in
275,00 EUR na letnik) in med 800,00 EUR
in 1.000,00 EUR na študenta v višjem strokovnem izobraževanju (med 400,00 EUR
in 500,00 EUR na letnik). Končna višina
je odvisna od števila vključitev iz prijav na
predmetni razpis in jo s posebnim sklepom
določi minister za šolstvo in šport.
Za vsako sofinancirano izvedbo usposabljanja mora izvajalec predložiti zahtevek
za sofinanciranje skupaj s potrdilom šole

o opravljenem praktičnem usposabljanju za
vajenca, dijaka ali študenta.
Sredstva bodo izvajalcem izplačana
na podlagi sklenjenih pogodb in najkasneje v 120 dneh od predložitve popolnega
zahtevka za sofinanciranje, ki ga izvajalec
naslovi na naročnika. Rok za predložitev
zahtevka za sofinanciranje, in potrdila šole
o opravljenem praktičnem usposabljanju,
naročniku je 20. 9. 2010.
9. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu
Izvajalec mora hraniti vso dokumentacijo
o projektu najmanj do 31. 12. 2020.
10. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Izvajalec bo moral omogočiti tehnični,
administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani
naročnika, Ministrstva za šolstvo in šport,
pristojnih organov Republike Slovenije in
s strani pristojnih organov Evropske skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Izvajalec bo moral nadzornim organom
predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih
stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo izvajalec
omogočil vpogled v računalniške programe,
listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta.
11. Zagotavljanje enakih možnosti
V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna
diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki
pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe 1083/2006/ES.
Vlagatelji morajo pri izbiri dijaka, vajenca ali
študenta za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih
za pridobitev izobrazbe, upoštevati in zagotavljati enakost med spoloma.
12. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: izvajalci se zavezujejo
k varovanju osebnih podatkov in poslovnih
skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-1-UPB1, Uradni list RS, št.
94/07), Zakonom o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popravek,
26/07, 33/07, 67/07, 10/08 in 68/08) in 37.
členom Uredbe 1083/2006/ES.
13. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način
obveščanja o rokih v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga na dodatni Javni razpis – PUD
2009/2010.«
V primeru poziva na dopolnitev vloge,
morajo biti te označene enako kot vloga:
»Ne odpiraj – dopolnitev vloge na dodatni
Javni razpis – PUD 2009/2010«.
Vloge se lahko pošljejo po pošti ali se
oddajo tudi osebno v vložišču naročnika,
v ustrezno označeni in zaprti ovojnici, v času
uradnih ur.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila na pošto s priporočeno pošiljko oddana najkasneje zadnji dan roka za
oddajo vlog.
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Kolikor bo vlagatelj poslal vlogo preko
pošte z navadno poštno pošiljko, se šteje,
da je vloga prispela pravočasno, če je prispela v vložišče sklada najkasneje zadnji
dan roka za oddajo vlog.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo
vloge, in sicer v vrstnem redu kot so bile predložene. Nepravilno označene ovojnice, ki
vsebujejo vloge in vloge prispete po roku za
oddajo vlog, bodo s sklepom zavržene.
Rok za oddajo vlog je 26. 6. 2010.
14. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev ter način obveščanja o datumih
naslednjih odpiranj v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Odpiranje vlog se bo začelo 28. 6. 2010
ob 10. uri, v prostorih naročnika. Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje
ne bo javno. Za odpiranje vlog je zadolžena
strokovna komisija, imenovana s strani naročnika. Komisija je najmanj tričlanska v sestavi: predsednik in najmanj dva člana.
Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo popolnost vlog. Vlagatelja,
katerega vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 5 dni od prejema
poziva. Vloge, katere vlagatelj ne dopolni
v skladu s pozivom za dopolnitev vloge,
komisija s sklepom zavrže.
15. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 60 dni po
prejemu popolnih vlog. Rezultati razpisa so
informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh naročnika, kjer
bo istočasno objavljen tudi sklep Ministrstva
za šolstvo in šport o končni višini spodbude delodajalcem za izvajanje praktičnega
usposabljanja z delom za vajence, dijake
in študente. Izbranim vlagateljem naročnik
posreduje sklepe o izboru in jih pozove na
podpis pogodbe. Če se vlagatelj v roku 8
delovnih dni od prejema poziva ne odzove
na podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil
vlogo. Vlagatelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo pogojem za izbor, se v roku obvesti
o odločitvi, da njihove vloge niso izbrane.
Zoper sklep o izbiri lahko vlagatelji podajo pritožbo pri naročniku, in sicer v roku 8 dni
od prejema sklepa. Pritožba mora natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih je vložena. O pritožbi zoper sklep o odločitvi glede
dodelitve sredstev odloča stvarno pristojen
organ. Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa
o odločitvi.
16. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko
zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko do preteka roka za prijavo dobite po predhodnem dogovoru z Natašo Kunčič (tel. 01/43-41-552,
e-poštni naslov: .natasa.kuncic@sklad-kadri.si) v času uradnih ur v vložišču naročnika
in na spletnih straneh: http://www.sklad-kadri.si. Uradne ure so od ponedeljka do petka
od 9 ure do 12. ure ter v sredo tudi od 14.
do 16. ure.
Če katerikoli vlagatelj zahteva dodatno
pojasnilo ali obvestilo v zvezi z razpisno
dokumentacijo povezano s pripravo vloge,
mora zanj zaprositi pravočasno, oziroma
najkasneje šest dni pred potekom roka za
oddajo vlog. Zahtevo mora posredovati odgovorni osebi naročnika na spletni naslov:
natasa.kuncic@sklad-kadri.si. Odgovori na
morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih
bodo objavljeni najkasneje v petih dneh od
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prejetja vprašanja na spletni strani naročnika.
17. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta ali, da je
višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške, ki
so predmet sofinanciranja, izvajalec ni prejel
oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov
financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo ugotovljeno, da je izvajalec prejel sredstva za te stroške tudi iz drugih virov
financiranja ali pa so mu bila odobrena, se
lahko pogodba o sofinanciranju razdre, izvajalec pa bo dolžan povrniti vsa neupravičeno
prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Javni sklad RS za razvoj kadrov in
štipendije
Ob-3792/10
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Uradni list RS, št. 60/95) Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za oddajo
nepremičnine v najem
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega razpisa: oddaja poslovnih prostorov na naslovu: Gospodinjska
ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
3. Vrsta nepremičnine: poslovni prostori
v II. nadstropju, v izmeri 342,91 m2 in kletni
prostori, v izmeri 125,20 m.
Objekt leži na parceli št. 647/1, k.o. Zgornja Šiška.
4. Ponudnik mora ponuditi ceno, in sicer za:
– poslovne prostore …..€ za 1 m2 mesečno, brez vključenega DDV,
– kletne prostore …..€ za 1 m2 mesečno,
brez vključenega DDV.
Poslovnim prostorom pripadajo še skupni prostori in 10 urejenih parkirnih mest.
Nepremičnina se lahko odda po sklopih.
Prednost ima ponudnik, ki da ponudbo za
oba sklopa. Z najugodnejšim ponudnikom
se bo sklenila pogodba za obdobje enega
leta z možnostjo podaljšanja pogodbe.
5. O izboru bodo ponudniki obveščeni
v roku osmih dni od roka za predložitev ponudb. Razpisovalec si pridržuje pravico, da
ne izbere nobenega ponudnika.
6. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o najemu nepremičnine, se šteje, da
odstopa od ponudbe. V tem primeru se pogodba sklene z drugim najugodnejšim ponudnikom.
7. Način in rok plačila: najemnik je dolžan
plačati varščino v višini dveh najemnin ob
podpisu najemne pogodbe na transakcijski
račun BA – CA Ljubljana 29000-0055148819
ali Banka Koper 10100-0039157343.
Sledijo mesečna plačila najemnine na
30. dan v mesecu. Položena varščina se
ob prekinitvi pogodbe vrne v primeru, da se
najeta nepremičnina nahaja v dogovorjenem stanju in so plačane vse dogovorjene
obveznosti.
8. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru s Franjem Lesjakom,
tel. 041/651-532.
9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 21. 6. 2010, do 10. ure. Ponudbe se
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označi: »Ponudba za najem poslovnih prostorov – Ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa,
– pooblastilo osebi za zastopanje, na
odpiranju za pravne osebe,
– izjavo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve. Dunajska 106, 1000
Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 21. 6. 2010, ob 11. uri,
na Zavodu Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska 106/VIII, 1000 Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve
Št. 10-0526
Ob-3817/10
Na podlagi Sistemskega predpisa družbe Dravske elektrarne Maribor d.o.o. (SP 22
Nabava in prodaja z dne 8. 4. 2010) družba
Dravske elektrarne Maribor d.o.o. objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo novega
portalnega žerjava 140 kN na HE
Dravograd
1. Naročnik: Dravske elektrarne Maribor
d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor.
2. (a) Kraj dobave in izvedbe: HE Dravograd.
(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
dobava novega portalnega žerjava 1450 kN
na HE Dravograd.
3. Roki za izvedbo del:
Predviden začetek del: 1. 9. 2010.
Predviden zaključek del: 25. 4. 2011.
Podrobnejši roki so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
4. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Dravske elektrarne Maribor d.o.o.,
Obrežna ulica 170, 2000 Maribor, telefaks
02/300-56-55, tel. 02/300-54-62, kontaktna
oseba: Matej Helbl, elektronski naslov: matej.helbl@dem.si.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 7. 2010.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 100,00 EUR (DDV je
vključen) z nakazilom na naročnikov (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.) TRR, št.
04515-0000337195 pri Nova KBM d.d.,
s pripisom »Dobava novega portalnega žerjava 1450 kn na HE Dravograd«.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti na DEM d.o.o., Obrežna ulica
170, 2000 Maribor, tel. 02/300-54-62, faks
02/300-54-62, do 16. 7. 2010 ob delovnih
dnevih, med 8. in 15. uro po predhodni telefonski najavi in proti predložitvi potrdila
o plačilu.
Cena razpisne dokumentacije ne vključuje stroškov dostave. Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti proti predložitvi dokazila o vplačilu.
Na željo lahko razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti proti predhodni
predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Naročnik ne prevzema nobene
odgovornosti za morebitno izgubo ali zakasnitev pošiljke.
5. (a)Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 7. 2010 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dravske elektrarne Maribor
d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 7. 2010 ob 12.15 na sedežu Dravskih
elektrarn Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170,
2000 Maribor.
7. Garancija za resnost ponudbe: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini najmanj 5% skupne neto
ponudbene cene. Garancija mora veljati še
30 dni po roku veljavnosti ponudbe.
8. Financiranje in plačila: plačilni pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje usposobljenosti
Usposobljenost za izdelavo in dobavo
opreme ter izvedbo del po tem razpisu bo
priznana vsem ponudnikom, ki:
1. niso v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem, goljufijo, pranjem denarja
in poklicnim ravnanjem, niti niso bili pravnomočno obsojeni za katero izmed naštetih
kaznivih dejanj in da za tovrstna dejanja
niso bili obsojeni tudi zakoniti zastopniki ponudnika,
2. proti njim kot gospodarskemu sub
jektu ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski
postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da
poslovanje ne upravlja sodišče, da niso opustili poslovne dejavnosti ali niso v kateremkoli podobnem položaju in da ni bil proti njim
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri imajo sedež,
3. izpolnjujejo obveznosti v zvezi
s plačili davkov v skladu s predpisi države,
kjer imajo sedež,
4. imajo stabilno in urejeno finančno
poslovanje,
5. so v zadnjih petih letih izdelali in
dali v obratovanje 1 kom portalni ali mostni
žerjav nosilnosti enake ali večje od 1.500 kN
in 3 kom portalni ali mostni žerjav nosilnosti
enake ali večje od 500 kN,
6. imajo vpeljan najmanj interni sistem
zagotavljanja kvalitete QA/QC,
7. so opremljeni z ustreznimi stroji,
opremo in tovarniškimi prostori za izvedbo
vseh del po tem razpisu,
8. zagotavljajo odzivni čas za popravilo elektro pogonskih mehanizmov v roku 24
ur, kar potrdijo z izjavo.
10. Merila za dodelitev naročila: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
Ob-3789/10
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07) in 10. člena Statuta Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95,
72/99, 65/02 in 43/07) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin po metodi
javnega zbiranja ponudb
I. Ime in sedež organizacije javnega zbiranja ponudb: Občina Slovenska Bistrica,
Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, tel. 02/843-28-10, faks 02/818-11-41.
II. Predmet javne ponudbe:
1. Dvorec Zgornja Polskava, Jurčičeva ulica 6, Zgornja Polskava na parc.
št. 61/1.S, k.o. Zgornja Polskava, vpisa-
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na v ZKV št. 859, k.o. Zgornja Polskava.
Osnovna zazidava dvorca je iz 12. stoletja,
v današnji podobi je bil prezidan v 18 stoletju. Je pravokotne oblike s stopniščnim
prizidkom na dvoriščni strani. Ima pritličje (izvennivojska klet), dve nadstropji in
mansardo. Skupaj bruto površina dvorca
je 1585,00 m2. Na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih
kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na
območju Občine Slov. Bistrica (Uradni list
RS, št. 21/92) je predmetni dvorec kulturni
spomenik lokalnega pomena. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot
zazidano stavbno zemljišče, območje za
turizem – cona J.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 275.000,00 EUR, brez davka.
2. Zemljišči parc. št. 900, v površini
6452 m2 in 901/1, v površini 10305 m2, obe
k.o. Slovenska Bistrica, vpisani v ZKV 1444.
Po prostorskih aktih sta zemljišči opredeljeni
kot nezazidani stavbni zemljišči, območje
blokovske stanovanjske gradnje - cona D.
Nepremičnini se nahajata v območju urejanja z občinskim podrobnim prostorskim
načrtom večstanovanjske zazidave »D4«
(OPPN).
Izhodiščna cena za obe ponujeni nepremičnini je 564.550,00 EUR, brez davka.
3. Nepremičnina parc. št. 1473, v površini 303 m2, k.o. Slovenska Bistrica, vpisana v ZKV 931. Po prostorskih aktih je
nepremičnina opredeljena kot zazidano
stavbno zemljišče, območje gostejše individualne stanovanjske gradnje – cona A;
območje centralnih, oskrbno storitvenih in
poslovnih dejavnosti – cona I. Na podlagi
Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti
in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih
spomenikov na območju Občine Slovenska
Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92) se nepremičnina nahaja v območju spomenika lokalnega pomena – DNO1. Izhodiščna cena za
ponujeno nepremičnino je 25.000,00 EUR,
brez davka.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin – prodajna pogodba
IV. Pogoji prodaje:
a) Nepremičnine se prodajajo po sistemu
»videno – kupljeno«.
b) Ponudba je zavezujoča in dokončna.
c) Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju RS, po
veljavnih predpisih.
d) Ponudnik mora pred iztekom roka za
zbiranje ponudb plačati varščino, s katero
jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje
pogodbenih obveznosti in predložiti originalno potrdilo o vplačani varščini v višini
10% izhodiščne cene, s priloženo celotno
številko svojega računa (št. računa in naziv
banke) za primer vračila varščine. Varščina se nakaže na račun Občine Slovenska
Bistrica, številka 01313-0100009691, pri
UJP Slovenska Bistrica, sklicna številka 00
76139 – 478-3510203, z navedbo »Varščina
za nakup nepremičnin«. Ponudniku, ki ne
bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo
varščina brez obresti vrnjena v roku 10 dni
po končni izbiri. Varščina bo najugodnejšim
ponudnikom všteta v kupnino.
V. Rok sklenitve pogodbe: v roku 8 dni
po pozivu prodajalca mora izbrani ponudnik
skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem
primeru lahko prodajalec k podpisu pogodbe
pozove naslednjega najugodnejšega ponu-

dnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče skleniti.
VI. Način in rok plačila kupnine: pozvani
ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8
dni po podpisu pogodbe na TTR prodajalca.
Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina
pravnega posla. V primeru, da kupnina ni
plačana v predvidenem roku, se pogodba
šteje za razdrto, in se plačana varščina obdrži.
VII. Prehod lastništva
Lastništvo preide na kupca po plačilu
celotne kupnine in plačilu vseh stroškov, ki
zajemajo stroške overitve pogodbe, davke
in druge morebitne stroške.
Vse zgoraj navedene stroške nosi izbrani
ponudnik, stroške zemljiškoknjižnega vpisa
nosi Občina Slovenska Bistrica.
VIII. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: do sklenitve prodajne pogodbe.
IX. Vsebina ponudbe: popolna pisna
ponudba mora vsebovati izpolnjen in podpisan obrazec ponudbe OBR-1 in potrdilo
o vplačani varščini. Obrazec OBR-1 lahko
ponudnik dvigne v sprejemni pisarni občine
ali na spletni strani, http://www.slovenskabistrica.si
X. Kriterij za izbor
Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine s strani
ponudnika. V primeru prejema več ponudb
z navedbo iste cene, se bodo s ponudniki
izvedla dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla.
XI. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo ponudb je do vključno 18. 6. 2010, do
12. ure.
Ponudbe se oddajo do zgoraj navedenega roka in ure v sprejemni pisarni Občine
Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10,
2310 Slovenska Bistrica, ali pošljejo na naslov Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, s pripisom »Javno zbiranje ponudb za nakup
nepremični« – »Ne odpiraj«, vendar morajo
na naslov prispeti do zgoraj določenega datuma in ure.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem
roku (nepravočasne ponudbe), nepravilno
označene ponudbe ter pravočasne, vendar
nepopolne ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka izločila in
o tem obvestila ponudnika.
Javno odpiranje ponudb bo izvedeno
v sejni sobi Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica,
dne 18. 6. 2010, ob 12.30.
XII. Kontaktne osebe: podrobnejši podatki in informacije glede predmeta ponudbe so
dostopni na Občini Slovenska Bistrica, Romana Kac, tel. 02/843-28-13, vsak delovni
dan, od 8. do 10. ure. Ogled nepremičnin je
možen po predhodnem dogovoru.
Občina Slovenska Bistrica
Št. 430-13/2010
Ob-3790/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 – ZUJIK-UPB1, 56/08 in 4/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08) in na
podlagi določil Odloka o proračunu Občine
Sežana za leto 2009 in določil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 121/08, 84/09 in 107/09) ter Le-
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tnega programa kulture v Občini Sežana za
leto 2010 (Uradni list RS, št. 17/10) Občina
Sežana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje obnove kulturnih
spomenikov v Občini Sežana
v letu 2010
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za sofinanciranje obnove
kulturnih spomenikov v Občini Sežana iz
proračuna za leto 2010, proračunska postavka 241901 – obnova kulturnih spomenikov, sakralnih objektov. V ta sklop sodi
sofinanciranje izvedbe sanacijsko konservatorskih posegov na kulturnih spomenikih.
3. Cilj razpisa: namen razpisa je sofinancirati akcije povezane z adaptacijo, prenovo in zaščito kulturnih spomenikov, ki so
razglašeni za kulturno dediščino v Občini
Sežana.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– objekt je razglašen za kulturni spomenik in se nahaja na območju Občine Sežana,
– predlagatelj je lahko lastnik ali upravljalec kulturnega spomenika z ustreznim
uradnim dokazilom,
– predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 50% upravičenih stroškov,
– predlagatelj mora pridobiti in predložiti
mnenje odgovorne konservatorske službe.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, ki jo imenuje župan Občine Sežana.
Komisija za izpeljavo postopka bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog in vlog predlagateljev
projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
6. Merila za sofinanciranje:
– stopnja zaščitenosti spomenika,
– pomen spomenika za Občino Sežana,
– stopnja poškodovanosti objekta,
– zagotovljena lastna finančna sredstva
predlagatelja (donatorska, sponzorska, pridobljena iz drugih razpisov; kolikor se projekt že izvaja, opredeliti višino že vloženih
sredstev),
– trajanje in faza projekta (predviden začetek del in trajanje del; kolikor se dela nadaljujejo, opredeliti, v kateri fazi je izvedba
projekta),
– pomembnost projekta v javnem dogajanju in njegovi javni dostopnosti.
7. Uporaba meril: komisija bo glede na
izpolnjevanje meril razpisa ocenila kvaliteto predlagane spomeniškovarstvene akcije
in izločila tiste predloge, ki niso v skladu
z razpisnim področjem in predlagala višino
sofinanciranja.
8. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za
sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov,
je 25.000,00 EUR.
9. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010.
10. Razpisni rok: rok za predložitev prijav je 30 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za predlagatelje obsega:
– besedilo razpisa,
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– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– konservatorske smernice oziroma
mnenje odgovorne konservatorske službe,
– dokazilo o lastništvu – zemljiško
knjižni izpisek, ki ni starejši od treh mesecev (če sprememba lastništva še ni vpisana
v zemljiško knjigo, mora lastnik predložiti overovljeno kupoprodajno pogodbo. Če
je predlagatelj upravljalec, mora poleg
zemljiškoknjižnega izpiska predložiti tudi
uradno dokazilo o upravljanju),
– predračun predvidenih del,
– soglasje lastnikov ali solastnikov k posegom na objektu v primeru, da projekta ne
prijavlja lastnik objekta,
– izjava o točnosti podatkov,
– parafiran vzorec pogodbe,
– slikovno gradivo – trenutno stanje
objekta ali dela objekta.
Obrazci za prijavo na razpis se lahko
dvignejo pri Nini Ukmar, v sobi št. 68, kjer
dobijo prijavitelji tudi vse dodatne informacije v zvezi z razpisom. Razpis in obrazci so
dosegljivi tudi preko internetne strani Občine
Sežana: http://www.sezana.si.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Občina Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana, v roku 30 dni od objave v Uradnem
listu RS, v zapečatenem ovitku, z izpisom
na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis – obnova kulturnih spomenikov
2010«. Na hrbtni strani mora biti navedba
predlagatelja naziv oziroma ime in priimek
predlagatelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto v razpisnem
roku ali ni bila predložena na vložišču Občine Sežana.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija
in so naštete pod točko 11.
V tem primeru bodo predlagatelji pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo, od dne
prejetega obvestila z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Občina Sežana bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: občina bo predlagatelje s sklepom obvestila o rezultatih javnega razpisa v roku 45
dni po sprejeti odločitvi na komisiji, ki vodi
postopek.
Občina Sežana
Ob-3815/10
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07) in 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 in
100/09) objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet prodaje
Predmet prodaje so parcele z označbami
38, v približni izmeri 817 m2, 56, v približni
izmeri 935 m2, 57, v približni izmeri 892 m2,
58, v približni izmeri 766 m2, 59, v približni
izmeri 896 m2, 61, v približni izmeri 746 m2,
64, v približni izmeri 847 m2, 65, v približni
izmeri 789 m2, 66, v približni izmeri 818 m2,
66.a, v približni izmeri 660 m2, 87, v približni izmeri 676 m2 in 111, v približni izmeri
916 m2, ki jih tvorijo zemljiškoknjižne parcele
št. 810 (ki je obremenjena s služnostno pravico prekopa zemljišča za potrebe izgradnje
in vzdrževanja plinovoda za potrebe stanovanjske hiše v korist nepremičnine parc. št.
805/15, k.o. Škale), 817/3, 818/5, 805/7,
818/6, 808/18 in 808/11 (ki je obremenjena
s služnostno pravico zaradi priključitve, položitve in vzdrževanja nizko napetostnega
priključka), vse k.o. Škale. Na delu nepremičnine parc. št. 808/18, k.o. Škale, ki tvori
del parcele 66.a, se nahaja gospodarsko
poslopje, ki ga je potrebno pred začetkom
gradnje porušiti. Strošek rušitve nosi izbrani
kupec za predmetno nepremičnino.
Karta, iz katere so razvidne posamezne
parcele, velikost in zemljiškoknjižni podatki
o parcelah, so priloga tega razpisa. Predmetna zemljišča se nahajajo na območju urejenem z Odlokom o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje planske celote 02; Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo
– del (v nadaljevanju: PUP 02) (UPB-Uradni vestnik Mo Velenje, št. 20/09). Skladno
s PUP 02 je na predmetnih nepremičninah
predvidena oziroma dovoljena stanovanjska
gradnja. Nepremičnine, ki so predmet prodaje, so komunalno neopremljene. Opremljenost zemljišč s komunalno infrastrukturo
(vodovod, kanalizacija, ceste, plinovod, javne in odprte površine ter ravnanje z odpadki)
bo prodajalec zagotovil najkasneje do konca
leta 2012. Skladno z Odlokom o programu
opremljanju stavbnih zemljišč in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje
strnjene pozidave Škale-Hrastovec (Uradni
vestnik Mo Velenje, št. 22/08; v nadaljevanju: Program opremljanja) komunalni prispevek za posamezno parcelo v približni izmeri 500 m2 in približni neto tlorisni površini
stanovanjske hiše 250 m2 znaša 27.200,00
EUR. Osnova za informativni izračun navedenega komunalnega prispevka je Program
opremljanja, izračun komunalnega prispevka za posamezno parcelo pa bo izračunan
na podlagi PGD in PZI projektov.
Natančna površina nepremičnine bo določena po geodetski izmeri, ki jo bo naročil prodajalec po prodaji nepremičnin, ki so
predmet razpisa, pri čemer se bo končna površina in vrednost zemljišča določila po znani geodetski odmeri in bo vrednost zemljišča
zmnožek ponujene cene in kvadrature ugotovljene z dokončno geodetsko odločbo. Na
vsakega kupca odpade sorazmerni strošek
parcelacije posamezne kupljene parcele, ki
ga kupec poravna v roku 8 dni od sklenitve
aneksa k prodajni pogodbi.
Izhodiščna cena posamezne parcele
z označbami nepremičnin:
– 56, 57, 58, 59 je 33,41 EUR/m2 brez
DDV,
– 38 in 61 je 25,82 EUR/m2 brez DDV,

– 64, 65, 66, 66.a, 87 in 111 je 30,38
EUR/m2 brez DDV.
Karta, besedilo razpisa, obrazci za pripravo ponudbe in vzorec kupoprodajne pogodbe so objavljeni na spletni strani Mestne
občine Velenje: http://www.velenje.si, v pisni
obliki pa pri Zdravki Vasiljević, v Pravni službi Mo Velenje, pisarna št. 16.
III. Pogoji prodaje
1. Nepremičnine se prodajajo po sistemu
»videno–kupljeno« in so proste vseh bremen. Nepremičnina se prodaja zaradi gradnje stanovanjskih hiš skladno s PUP 02.
2. Kupec plača davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin (za parcelo z označbo 66.a) in nosi vse
stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva. Sorazmerni strošek geodetske odmere
zemljišč nosi kupec, in sicer za posamezno
kupljeno parcelo.
3. Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu
obvestila o izbiri skleniti prodajno pogodbo.
S prodajno pogodbo se določi predmet prodaje in cena, natančna površina parcele in
končna kupnina (ki je zmnožek ponujene
cene in površine, ugotovljene z dokončno
geodetsko odločbo) pa se določi z aneksom
k prodajni pogodbi. Prodajalec izstavi račun
za plačilo kupnine po sklenitvi aneksa k prodajni pogodbi, pri čemer je plačilo kupnine
bistvena sestavina pogodbe in jo je kupec
dolžan poravnati v roku 8 dni od sklenitve
aneksa k prodajni pogodbi. Zemljiškoknjižno
dovolilo za vpis lastninske pravice bo prodajalec izdal kupcu po prejemu celotne kupnine.
4. Vplačana varščina se kupcu vračuna
v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v 8 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika. Če uspeli ponudnik
odstopi od pridobitve nepremičnine in ne
sklene prodajne pogodbe v določenem roku,
zapade vplačana varščina v korist prodajalca.
5. V izhodiščni ceni zemljišča niso zajeti
stroški komunalnega prispevka, ki ga kupec
plača pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Poleg tega v izhodiščni ceni niso vključene davščine, stroški pogodbe, zemljiško
knjižnega urejanja in stroškov, ki izhajajo
iz pogojev soglasodajalcev, ki jih plača kupec.
6. Kupec je dolžan začeti z gradnjo stanovanjske hiše na posameznem zemljišču
najkasneje 1 leto po izgradnji komunalne
infrastrukture, hkrati pa je izbrani kupec
z gradnjo stanovanjske hiše dolžan končati
najkasneje 2 leti po začetku gradnje stanovanjske hiše na posameznem zemljišču, pri
čemer se za končanje gradnje šteje najmanj
3. gradbena faza. Rok začetka in končanja
gradnje sta bistveni sestavini kupoprodajne
pogodbe. Kupec resnost začetka in končanja gradnje v navedenih rokih zagotovi
z odkupno pravico, ki daje prodajalcu pravno možnost, da odkupi nepremičnino po ponujeni ceni in to pravico zavaruje z vpisom
v zemljiško knjigo. Odkupna pravica v korist
prodajalca in njeno zavarovanje v zemljiški
knjigi sta bistveni sestavini kupoprodajne
pogodbe.
7. Na javnem razpisu uspe ponudnik, ki
bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki
je predmet razpisa in izpolnjuje vse pogoje,
predpisane v točki IV – pogoji sodelovanja.
IV. Pogoji sodelovanja
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
domače ali tuje fizične ali pravne osebe pod
pogojem, da so državljani Republike Slo-
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venije ali druge države članice Evropske
unije oziroma imajo sedež v državi članici
Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje
s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo
osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list,
osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se
izkazuje z izpisom iz AJPES-a, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki
pa predložijo potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije.
2. Obvezno je vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti
nepremičnine za katero ponudnik daje ponudbo po izklicni ceni za m2 brez DDV na
podračun EZR Mestne občine Velenje, št.
01333-0100018411, z obveznim sklicem na
št. 28 76333-7141998-21121108.
3. Ponudnik lahko poda ponudbo za posamezno nepremičnino ali za celoten sklop
skupaj, pri čemer ponudnik, ki daje ponudbo
za celoten sklop skupaj, poda ponudbo za
vsako parcelo posebej. Kolikor ponudnik,
ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik in je registriran za opravljanje
dejavnosti gradnje za trg in prodajo nepremičnin, odda ponudbo za nakup celotnega
sklopa nepremičnin, ki so predmet prodaje, se lahko sklene pogodba o opremljanju
skladno z 78. členom Zakona o prostorskem
načrtovanju.
V. Ponudba
Ponudba bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil:
1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1).
Dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije
2.1. Dokazilo o sedežu ponudnika:
– pravna oseba – gospodarska družba
predloži izpisek iz AJPES,
– samostojni podjetnik – posameznik –
predloži potrdilo o vpisu v Poslovni register
Slovenije, izdano s strani AJPES.
2.2. Dokazilo o državljanstvu za fizične
osebe (potni list, osebna izkaznica).
3. Kolikor je ponudnik samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, in se prijavlja na celoten sklop skupaj ter želi skleniti
pogodbo o opremljanju skladno z zakonom
o prostorskem načrtovanju, mora predložiti
dokazilo o registraciji za dejavnost gradnje
za trg in prodajo nepremičnin. (izpisek iz
AJPES-a, družbena pogodba ali drug akt
o ustanovitvi).
4. Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu
pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
5. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba
(priloga št. 3)
6. Podpisan in žigosan vzorec kupoprodajne pogodbe, parafirana vsaka stran (priloga št. 4).
7. Potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izhodiščne cene brez DDV na
podračun EZR Mestne občine Velenje, št.
01333-0100018411, z obveznim sklicem na
št. 28 76333-7141998-21121108.
Ponudba se bo štela za pravočasno,
če je predložena prodajalcu najkasneje do
vključno 28. 6. 2010, do 10. ure, v glavni
pisarni Mestne občine Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje (kletna etaža, pisarna št. 10).
Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali
zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila
predana. Na ovojnici mora biti vidno označen naslov prodajalca in pripis »Ne odpiraj –
javno zbiranje ponudb – prodaja nepremič-

nin v k.o. Škale«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti naslov in žig ponudnika.
Prodajalec bo upošteval le pravočasne in
pravilne ponudbe.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi IV/55
Mestne občine Velenje, dne 28. 6. 2010, ob
14. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
s pooblastilom ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za vodenje in nadziranje
izvedbe prodaje nepremičnin v k.o. Škale in
vse ponudnike obvestila o izboru v roku 15
dni po odpiranju ponudb.
3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in
ponudil najvišjo kupnino. Kolikor se bo na
razpis za celoten sklop skupaj prijavil ponudnik, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik in je registriran za opravljanje dejavnosti gradnje za trg in prodajo
nepremičnin, bo ta ocenjen kot najugodnejši
ponudnik in izbran za nakup celotnega sklopa, samo pod pogojem, da bo ponujena
cena za vsako posamezno nepremičnino
višja od vseh ostalih ponujenih cen za iste
nepremičnine.
4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine in lahko začeti
postopek do sklenitve pogodbe ustavi, pri
čemer bodo povrnjeni stroški ponudnikom
v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
VII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi
s prodajo in ogledom nepremičnine v času
razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo
na Mestni občini Velenje, pri Bojanu Lipniku,
od ponedeljka do petka, med 9. in 12. uro,
na tel. 03/89-61-670.
Mestna občina Velenje
Št. 330-9/2010
Ob-3847/10
Na podlagi Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 54/00, 62/00, 114/01, 20/06 in
45/08), Pravilnika o dodeljevanju pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
(v nadaljevanju: pravilnik) v Mestni občini
Slovenj Gradec za programsko obdobje
2007–2013, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 72/07, 76/07 in 63/08) Mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. priglasitve: K-BE041-5883903-2007,
Mnenja Ministrstva za finance, št. priglasitve:
M001-5883903-2007/I in sprejetega Odloka
o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 110/09 z dne
21. 12. 2009), objavlja Mestna občina Slovenj Gradec (v nadaljevanju: občina)
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Mestni občini Slovenj
Gradec v letu 2010
(skupinske izjeme in de minimis
-pokrivanje operativnih stroškov
transporta)
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni
občini Slovenj Gradec v letu 2010.
Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene ukrepe znaša za skupinske izjeme
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8.000,00 EUR in za pomoči po pravilu de
minimis 13.000,00 EUR. Kolikor sredstva
na posamezni proračunski postavki ne bodo
porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke.
II. Splošne določbe in osnovni pogoji za
kandidiranje
Upravičenci:
Upravičenci po tem razpisu so navedeni
pri vsakem namenu razpisa.
Splošne finančne določbe:
1. Sofinanciranje: urejanje pašnikov, naložbe v travniške sadovnjake, agromelioracije in ureditev poti, ki se bo izvajalo v letu
2010 in bo predmet prijave na razpis za
dodelitev sredstev na področju kmetijstva,
je lahko začeta pred izdajo upravnega akta
(sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar so upravičeni stroški
po tem razpisu le tisti, ki bodo nastajali v obdobju od izdaje upravnega akta do zaključka
razpisnega postopka).
2. Dokazila/plačani računi za izvedene
investicije, ki jih upravičenec priloži skupaj
z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja.
3. Za pomoči dodeljene po pravilu de minimis; pokrivanje operativnih stroškov transporta pa se upoštevajo upravičeni stroški
od 1. 1. 2010 do zaključka razpisnega postopka.
III. Nameni razpisa
Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
A. Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Cilji ukrepa:
– ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine,
– boljša učinkovitost in strokovnost kmetijstva,
– 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,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
A1. Urejanje pašnikov
– višina razpisanih sredstev: 3.000,00
EUR.
Sofinancirajo se naložbe v obnovo in postavitev pašnikov.
Upravičeni stroški: stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov,
stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, pašni aparat…
– Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se
ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, imajo sedež na območju Mestne občine Slovenj Gradec, in so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev.
Sofinancira se do 50% vrednosti investicije brez DDV, na območju z OMD, oziroma
največ 600 EUR.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo – razpisni obrazci (A –
primar, B1- primar in C – primar),
– fotokopijo zbirne vloge za neposredna
plačila za leto 2010 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč,
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– mapno kopijo z vrisano lokacijo pašnika ali ortofoto posnetek z označeno površino pašnika,
– fotokopijo dokazila o lastništvu za parcele, kjer bo postavljena pašna ograja, oziroma dokazilo o zakupu zemljišč za vsaj
petletno obdobje in dovoljenje lastnika zemljišča.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2010-Urejanje
pašnikov«.
A2. Naložbe v travniške sadovnjake
– višina razpisanih sredstev: 1.000,00
EUR.
Sofinancirajo se stroški nakupa večletnih
sadik visokodebelnih dreves.
Upravičeni stroški: nakup dvoletnih rastlin za ekstenzivni trajni nasad.
Sofinancira se do 50% vrednosti investicije brez DDV,na območju z OMD, oziroma
do 15 sadik.
– Upravičenci:
– nosilci kmetijskih gospodarstev –
pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju Mestne občine Slovenj
Gradec, in so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni
vlagatelji (pooblastilo mora vsebovati ime in
priimek, naslov, KMG-MID, davčno številko
in podpis).
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo – razpisni obrazci (A –
primar, B1- primar in C – primar),
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2010 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja – fotokopijo,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2010-Oživljanje travniških sadovnjakov«.
A3. Agromelioracije in ureditev poti:
– višina razpisanih sredstev: 4.000,00
EUR.
Sofinancirajo se stroški izvedbe agromelioracijskih del, in ureditev dostopov (poljske
poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na
kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški: stroški izvedbe del,
razen drenažna dela in material za drenažo,
oprema za namakanje in namakalna dela,
razen če taka naložba vodi k zmanjševanju
prejšnje porabe vode za najmanj 25%.
Sofinancira se do 50% vrednosti investicije brez DDV, na območju z OMD, oziroma
največ 600 EUR.
– Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se
ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, imajo sedež na območju Mestne občine Slovenj Gradec, in so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo – razpisni obrazci (A –
primar, B1- primar in C – primar),
– fotokopijo zbirne vloge za neposredna
plačila za leto 2010 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
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– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč,
– kopijo katastrskega načrta ali ortofoto
posnetek z označeno površino predvidenih
agromelioracij,
– program del, ki ga pripravi KGZS Celje,
Izpostava Slovenj Gradec.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; 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 ID 1100-njive,
vrtovi; GERK ID 1130-začasni travniki ali
– 2 ha travnikov in ekstenzivnih sadovnjakov GERK ID 1222-ekstenzivni sadovnjaki; GERK ID 1300- trajni travniki (če je
katastrska kultura travnik) ali
– 4 ha pašnikov GERK ID 1300-trajni
travniki (če je katastrska kultura pašnik);
GERK ID 1330-gorski pašniki ali
– 8 ha gozdov GERK ID 200-gozd,
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov, vinogradov, hmeljišč GERK ID 1160-hmeljišča,
GERK ID 1211-vinogradi, GERK ID 1221-intenzivni sadovnjaki, GERK ID 1240-ostali
trajni nasadi,
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah GERK ID- 1190-rastlinjaki, GERK ID 1180-trajne rastline na
njivah.
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2010-Agromelioracije in ureditev poti«.
Pomoči dodeljene po pravilu de minimis
Pokrivanje operativnih stroškov transporta
– višina razpisanih sredstev: 13.000,00
EUR.
Sofinancirajo se stroški transporta na
odročnih območjih Mestne občine Slovenj
Gradec.
Mestna občina Slovenj Gradec z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli, način
izvedbe plačil.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec mora biti registriran za
opravljanje dejavnosti transporta,

– predložiti mora seznam lokalnih, odročnih prog z navedbo razdalj in številom
prevozov letno,
– zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Podpore se ne dodelijo za financiranje
prevoza na rednih, lažje dostopnih progah.
Sofinancira se do 100% upravičenih stroškov za prevoz.
Upravičenci so:
– zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta,
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje
dejavnosti transporta.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu
Pokrivanje operativnih stroškov transporta
(A – de minimis, B – de minimis in C – de
minimis),
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti
transporta,
– seznam lokalnih, odročnih prog, (mreža) organiziranega transporta na odročnih
območji z navedbo razdalj in številom prevozov letno,
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2010 do
zaključka razpisa.
Označitev vlog:
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2010-pokrivanje operativnih stroškov transporta«.
IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti:
investicija oziroma dejavnost (po pravilu de
minimis), ki se bo izvajala v letu 2010 in bo
predmet prijave na ta razpis je lahko začeta
pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma
odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev,
vendar pa se mora smiselno zaključiti do
10. decembra 2010, upravičenci pa morajo
v primeru odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune za dokončno izvedena
dela izstaviti najkasneje do datuma navedenega v upravnem aktu, skupaj z zahtevkom
za izplačilo sredstev. Za pomoči dodeljene
po uredbi za skup. izjeme pa velja pravilo iz
II. poglavja, točka 1.
V. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna
občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec osebno v sprejemni pisarni-vložišču občine do vključno 31. 7. 2010
(velja datum poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj
– vloga na javni razpis Kmetijstvo 2010 (ter
ukrep na katerega se vlagatelj prijavlja)«.
V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog,
mora biti vsaka vloga poslana v posebni
ovojnici.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec iz
razpisne dokumentacije,
– vloga mora biti poslana v roku in na
način, ki je določen v tej točki besedila tega
razpisa.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje
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župan občine. 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.
Do višine porabe sredstev imajo prednost
vlagatelji, ki sredstev za ta ukrep v preteklosti še niso prejeli. Kolikor sredstva ne
bodo izkoriščena, pa bodo sredstva dodeljena tudi vlagateljem, ki so v prejšnjih letih
sredstva za ta namen že prejeli.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka.
Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije …),
– poročilo o opravljenem delu.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Odpiranje vlog bo najkasneje do 4. 8. 2010.
Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove
k dopolnitvi vloge. Rok dopolnitve je 8 dni
od prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelj
v predpisanem roku ne dopolni, se zavrže,
neustrezno dopolnjene pa zavrne.
Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Mestna občina Slovenj
Gradec v 30 dneh izdala sklep o dodelitvi
sredstev, ki bo vseboval določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih
sredstev. Mestna občina Slovenj Gradec bo
z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti.
VII. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev
opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po pravilniku, mora prejemnik
sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po navedenem pravilniku za naslednji dve leti.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Mestne občine Slovenj Gradec: http://www.
slovenjgradec.si ali pa jo v tem roku zainteresirani brezplačno dvignejo vsak delovni
dan na Mestni občini Slovenj Gradec, Šolska
ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
IX. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom: vse dodatne informacije dobijo
zainteresirani po tel. 02/88-121-24 ali osebno pri Marijanu Klemencu ali na elektronskem naslovu: marijan.klemenc@slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 330-35/2010-2
Ob-3906/10
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št.
50/07), Odloka o proračunu Občine Kosta-

Št.

njevica na Krki za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 14/10) ter Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Kostanjevica na Krki, za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št.
87/07), objavlja Občina Kostanjevica na
Krki
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Kostanjevica na Krki
za leto 2010
I. Predmet javnega razpisa
Občina Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto
2010, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno
z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in
Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006.
II. Višina razpisanih sredstev: sredstva
so zagotovljena v proračunu za leto 2010,
v višini 10.800 EUR.
Vrsta ukrepa (ukrepi po Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Kostanjevica na Krki za
programsko obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju – pravilnik):
Višina sredstev v EUR:
1. Naložbe v kmetijska
gospodarstva za primarno
proizvodnjo
(9. člen pravilnika)
2. Štipendiranje bodočih
prevzemnikov kmetij
(20. člen pravilnika)

9.000
1.800.

Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke
v skladu z Odlokom o proračunu Občine
Kostanjevica na Krki za leto 2010.
III. Splošna določila – pogoji za upravičence
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
(2) Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
(3) Pomoč se ne sme dodeliti podjetju
v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
(4) Če se upravičenec v skladu s predpisi
o javnih naročilih šteje za naročnika, mora
predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom
o javnih naročilih.
(5) Mikropodjetje ter malo in srednje
veliko podjetje (MSP) ne sme uporabljati
naložbe v nasprotju z namenom dodelitve
sredstev.
(6) Mikropodjetje ter malo in srednje veliko podjetje (MSP), ki je za isti namen, kot
ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že
prejel javna sredstva Republike Slovenije ali
EU, do sredstev ni upravičen.
(7) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega
javnega razpisa, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom ter pogodbo o dodelitvi sredstev in jo
mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem
izplačilu sredstev.
(8) Če je upravičenec samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, mora
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predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet
podpore.
(9) Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov
in garancij, stroškov zavarovanj, stroškov
prevoza, stroške za refinanciranje obresti,
investicij v prostore v zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in naložbe izven območja občine.
(10) Upravičenec mora predložiti izjavo
o prejetih sredstvih oziroma izjavo, da ni
prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih
sredstev (državnih ali EU).
(11) Mikropodjetja ter mala in srednje
velika podjetja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju
občine Kostanjevica na Krki, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na območju
Občine Kostanjevica na Krki.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi
dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju tega
razpisa.
IV. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški in višina sredstev
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
9.000 EUR (PP 5001).
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali.
Upravičeni stroški:
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenim standardom, temelječih na EU zakonodaji,
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
– stroški nakupa materiala za adaptacijo,
rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov,
– stroški za nakup materiala za gradnjo
ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi ...),
– stroški nakupa kmetijske priklopne mehanizacije za rastlinsko pridelavo (škropilnice, pršilniki, česalniki, zgrabljalniki, okopalniki ...),
– stroški za nakup opreme hlevov,
– stroški postavitve večletnih nasadov,
kot so: stroški priprave izvedbenega načrta
za zasaditev novega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za
ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala, razen jagod,
– stroški nakupa in montaže rastlinjaka
in plastenjaka,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči,
– izdelava projektne dokumentacije, študije izvedljivosti,
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ali leseno ograjo in
pregraditev pašnika na pašne čredinke,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino,
– stroški izvedbe agromelioracijskih del
kmetijskih zemljišč (stroški za manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo večjega posega v prostor, stroški odstranjevanja skal,
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zarasti, ravnanja zemljišč, nasipanja, stroški
strojnih storitev).
Upravičenci:
– Nosilci kmetijskih gospodarstev s stalnim prebivališčem v občini, ki investirajo na
območju občine Kostanjevica na Krki, so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev in
imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha
primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na
območju občine Kostanjevica na Krki.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin in zasaditev letnih rastlin,
– tekoče stroške proizvodnje,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije;
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije, povezane z namakanjem in
drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so sofinancirane 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,
– 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 urejanja pašnikov: izdelan
načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga izdela strokovna oseba,
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo
katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba,
– predloženi predračuni za izvedbo naložbe (strojno delo in material).
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 predračuni in računi in dokazila
o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca
kmetijskega gospodarstva,
– 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,
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov oziromai ekstenzivnih
sadovnjakov ali
– 4 ha pašnikov ali
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– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč ali oljčnikov ali ostalih
trajnih nasadov ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin.
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev,
– pri napravi pašnikov, postavitvi večletnih nasadov in izvedbi malih agrarnih operacij znaša minimalna površina 0,5 ha.
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,
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki,
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja,
– v primeru, da uveljavlja delež pomoči
za naložbe kmetij mladi kmet v petih letih
od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva,
mora biti ta nosilec kmetijskega gospodarstva, mlajši od 40 let, gre za njegov prvi
lastniški prevzem, ima stalno prebivališče
na naslovu kmetije in se obvezuje, da bo
opravljal dejavnost skladno z načrtom gospodarjenja kmetije.
– Skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj
2.000 EUR in največ 21.000 EUR, kar je
razvidno iz priloženih računov. Investicije
so lahko tudi višje od 21.000 EUR. Pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in
zgornji limit.
– Skupna vrednost vseh prijavljenih del
pri napravi pašnikov in izvedbi malih agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč na
upravičenca znaša najmanj 500 EUR in največ 21.000 EUR. To je razvidno iz priloženih
predračunov in sicer pri stroških za nakup
opreme za ograditev pašnikov z električno
ali leseno ograjo in pregraditev pašnika na
pašne čredinke in pri stroških izvedbe agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč (stroški
za manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo
večjega posega v prostor, stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišč, nasipanja, stroški strojnih storitev). Finančna
pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev v višini do 50% na OMD in do 40% za
ostala območja.
– Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za
naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali
500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo
na območju z omejenimi možnostmi in sicer
ne glede na to, iz katerih javnih virov so
sredstva dodeljena.
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.

2. Štipendiranje bodočih prevzemnikov
kmetij
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
1.800 EUR (PP 5004).
Predmet podpore:
Predmet podpore je finančna pomoč
pri izobraževanju rednih dijakov, študentov
kmetijskih strok iz občine Kostanjevica na
Krki, ki bodo po končanem šolanju ostali in
delali na domači kmetiji.
K vlogi mora upravičenec priložiti naslednjo dokumentacijo:
– zbirno vlogo lastnika zemljišč za neposredna plačila za leto 2010 Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja,
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o rednem vpisu v šolskem letu
2010/2011,
– potrdilo o katastrskem dohodku prosilca,
– potrdilo CSD o neprejemanju sredstev
republiške štipendije, oziroma potrdilo o višini štipendije, če jo prosilec prejema.
Upravičenci:
– udeleženci rednega izobraževanja IV.,
V., VI. in VII. stopnje kmetijske in gozdarske
smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij
s sedežem na območju Občine Kostanjevica na Krki.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– upravičenec ima stalno prebivališče
v Občini Kostanjevica na Krki in živi na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v Občini Kostanjevica na Krki,
– upravičenec je lahko le eden iz kmetijskega gospodarstva.
Finančne določbe:
– do 450 EUR na dijaka oziroma študenta v tekočem letu.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
V. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo
na javni razpis
Vloge za ukrep »Naložbe« morajo biti
oddane najkasneje do ponedeljka, 26. 7.
2010, za ukrep »Štipendiranje« pa najkasneje do ponedeljka, 20. 9. 2010 na naslov:
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska
cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah ali oddane v sprejemno pisarno Občine Kostanjevica na Krki ter opremljene z naslovom pošiljatelja in označene
z oznako:
Ne odpiraj »JR – naložbe«,
Ne odpiraj »JR – štipendiranje«.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Kostanjevica na Krki.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del
razpisa. Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila po končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
pozvala k dopolnitvi, pisno ali telefonsko.
Rok za dopolnitev vloge je 5 dni od prejema poziva k dopolnitvi. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelj v roku ne dopolni, se zavržejo.
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa,
se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo
prispele po zaprtju javnega razpisa, se kot
prepozne zavržejo.
Opomba: Občinska uprava po odpiranju vlog lahko vzorčno preveri resničnost
podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
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neresničnih podatkov, upravičencu za določen namen sredstva ne bodo odobrena ter
izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednjih pet let.
Postopek ocenjevanja vlog in merila
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi sredstev župan občine. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih
sredstev za posamezen ukrep. V obrazložitvi sklepa se opredeli namen ter opravičljive
stroške, za katere so bila sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim sklepom
ne sme pričeti z aktivnostjo, za katera so
sredstva namenjena, in sicer za ukrep: naložbe v kmetijska gospodarstva.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo županu, v roku 8
dni od prejema sklepa. Prepozno vložene
pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na naslov Občine Kostanjevica na Krki. O pritožbi odloči župan,
njegova odločitev je dokončna.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2010, v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski račun na
podlagi zahtevka.
Zahtevek in pogodba za ukrep »Naložbe« morata biti dostavljena na Občino Kostanjevica na Krki najkasneje do ponedeljka,
6. 9. 2010, za ukrep »Štipendiranje« pa najkasneje do ponedeljka, 11. 10. 2010. Zahtevku morajo biti priložena dokazila o plačilu
in računi oziroma dokumentacija glede na
posamezen ukrep.
Računi in dokazila o plačilu računov za
izvedene aktivnosti ukrepa: naložbe v kmetijska gospodarstva, morajo biti z datumom
po prejemu sklepa o odobritvi sredstev. Račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve komisija ne bo upoštevala. Prijavitelji
bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma
odpiranja prijav.
VII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Kostanjevica na Krki, www.
kostanjevica.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur na
Občini Kostanjevica na Krki, Ljubljanska
cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki. Dodatne informacije posreduje Karla Gašpar, tel.
08/0-50-618, e-pošta: karla.gaspar@kostanjevica.si, v času uradnih ur.
Občina Kostanjevica na Krki
Ob-3927/10
Na podlagi 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republi-

ke Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 12.
člena Pravilnika o dodeljevanju državnih
pomoči na področju kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice (Uradni list
RS, št. 104/07) in 30. člena Statuta Občine
Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99,
2/01, 69/02 in 28/03) objavlja Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske
Toplice,
javni razpis
za sofinanciranje plačila zavarovalnih
premij v letu 2010
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev kot državne pomoči za sofinanciranje
zavarovalnih premij za zavarovanje živali
v letu 2010.
II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
razpisanih sredstev znaša: 5.000 EUR.
III. Upravičenci in osnovni pogoji
Upravičenci oziroma končni koristniki
učinka dodeljene pomoči so zavarovanci – kmetijska gospodarstva, ki ustrezajo
kriterijem za mikropodjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi Komisije (ES) št.
70/2001, nosilci s stalnim prebivališčem
oziroma pravne osebe s sedežem v Občini
Moravske Toplice, ki so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev ter z zavarovalnico sklenejo zavarovalno polico s področja
upravičenih stroškov v letu 2010.
V imenu upravičencev sofinancirani del
premije uveljavljajo zavarovalnice, ki imajo
dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v dotični zavarovalni vrsti.
IV. Upravičeni stroški: sofinancira se
zavarovalna premija za zavarovanje živali,
skladno z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za zavarovalno leto
2010.
V. Višina sofinanciranja: za zavarovanje
domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni:
Občinski sofinancirani delež znaša razliko največ do 50 odstotkov upravičenih
stroškov obračunane zavarovalne premije
s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
VI. Splošni pogoji: podpis pogodbe o poslovnem sodelovanju med Občino Moravske
Toplice in zavarovalnico, ki ima dovoljenje
za opravljanje zavarovalnih poslov v dotični
zavarovalni vrsti.
Državna pomoč se lahko dodeli pod pogojem, da vlagatelj zahtevka pisno izjavi,
koliko sredstev so upravičenci za sofinanciranje zavarovalne premije pridobili iz drugih
javnih virov.
VII. Vsebina vloge
Vlagatelj, ki s podpisom pogodbe o poslovnem sodelovanju pristopi k sodelovanju,
mora v roku vložiti zahtevek in priložiti zah-
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tevane priloge, ki so navedene v razpisni
dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je od začetka
javnega razpisa na voljo na občinski upravi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3,
9226 Moravske Toplice, in na spletni strani,
www.moravske-toplice.si, kjer je objavljen
tudi razpis.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo vsak delovni dan, od 8.00
do 14. ure, na občinski upravi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske
Toplice, ali na tel. 02/538-15-12, kontaktna
oseba je Majda Lipič Prosič.
VIII. Rok in način vložitve vloge
Ne glede na način dostave morajo vloge
na razpis prispeti najkasneje do 15. 9. 2010,
do 12. ure.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na
naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva
3, 9226 Moravske Toplice, oziroma se vloži neposredno v sprejemni pisarni občine.
Predložena vloga mora biti v zapečatenem
ovitku, ovitek pa mora biti označen z oznako
»Ne odpiraj – vloga« s pripisom »Državne
pomoči – sofinanciranje plačila zavarovalnih premij«.
IX. Obravnava vloge
Odpiranje vlog, ki ni javno, vodi komisija
in bo naslednji delovni dan po zaključku
javnega razpisa.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog. Na
podlagi ocene vlog pripravi predlog prejema finančnih sredstev. O upravičenosti
do dodelitve sredstev odloči tajnik občine
s sklepom. O odločitvi bo vlagatelj obveščen v roku petnajst dni po odločitvi. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osmih
dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo
dopolni. Rok dopolnitve je osem dni od
dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem
roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjeno pa zavrne.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa
o dodelitvi sredstev na naslov Občine Moravske Toplice, v roku osem dni od prejema sklepa. Odločitev župana o pritožbi je
dokončna. Prepozno vložena pritožba se
zavrže.
X. Nenamenska poraba sredstev: v primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila
porabljena za namen, za katerega so bila
dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi
neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na
predlog pristojnega občinskega upravnega
organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi
zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva
nakazila dalje.
Občina Moravske Toplice
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Javne dražbe
Ob-3967/10
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, 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 in 94/07, 55/09 – odl.
US, 100/09), objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
dražb
Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana.
Postopek javne dražbe vodi Komisija
Ministrstva za obrambo RS za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem – pristojna komisija.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
III. Opis predmetov prodaje:
A. Stanovanja
1. Enosobno stanovanje (prazno),
z ident. št. 45.E (cela id. št. 1731/1516/21),
št. S21, v mansardi, v izmeri 35,05 m2 in
ident. št. 46.E, klet št. S21a, (v stanovanjski
stavbi na naslovu Povšetova ul. 104D, Ljub
ljana, ležeči na parc. št. 730/11, podvložek
1404/25, k.o. Udmat (1731), letnik 1969,
(tablica Mors 21637).
a) Ogled stanovanja:
– 22. 6. 2010, od 14. do 15. ure,
– 23. 6. 2010, od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 70.300,00 eurov.
2. Enosobno stanovanje (prazno), št. 37,
na terasi v V. nad., v izmeri 31,96 m2, s kletjo, v stanovanjski stavbi, na naslovu Fabianijeva 29, Ljubljana, stoječa na parc. št.
1694, zk podvložku 2889/39, id. št. 213.E,
k.o. Bežigrad (2636), letnik 1955, (tablica
Mors 22998).
a) Ogled stanovanja:
– 22. 6. 2010, od 12.30 do 13.30,
– 23. 6. 2010, od 11.30 do 12.30.
b) Izklicna cena: 56.300,00 eurov.
3. Dvosobno stanovanje št. 3 (prazno)
v PR, s kletjo, v skupni izmeri 50,71 m2,
v stanovanjski stavbi, na naslovu Prijateljev
trg 6, Ribnica, ležeči na parc. št. 1919, zkv
1690, k.o. Ribnica (1625), letnik 1966, (tablica Mors 27852)), id. št. v celoti 1625-298.
a) Ogled stanovanja:
– 21. 6. 2010, od 10. do 11. ure,
– 22. 6. 2010, od 14. do 15. ure.
b) Izklicna cena: 56.100,00 eurov.
4. Trisobno stanovanje (prazno) št. 8,
v IV. nad., s kletjo, v skupni izmeri 79,23 m2,
(po cenitvi), v stanovanjski stavbi, na naslovu Tovarniška cesta 14, Logatec, ležeči na
parc. št. 1611/6, k.o. Dolenji Logatec (2017),
id. št. 2017-8-24, letnik 1980, (tablica Mors
20038).
a) Ogled stanovanja:
– 22. 6. 2010, od 9. do 10. ure,
– 24. 6. 2010, od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 109.300,00 eurov.
5. Enosobno stanovanje (prazno) št. 8,
v I. nad., v skupni izmeri 45,82 m2 (po ka-

tastru), v stanovanjski stavbi, na naslovu
Pavšičeva ul. 18, Logatec, ležeči na parc.
št. 908/8, podvložek 1691/23, id. 8.E, k.o.
Blekova vas (2016)), id. št. 2016-3-8, letnik
1982, (tablica Mors 21207).
a) Ogled stanovanja:
– 22. 6. 2010, od 10.15 do 11.15,
– 24. 6. 2010, od 11.150 do 12.15.
b) Izklicna cena: 69.300,00 eurov.
6. Dvosobno stanovanje št. 21 (prazno),
v III. nad., s kletjo, v skupni izmeri 58,11 m2
(po katastru), v stanovanjski stavbi na naslovu Pivška ul. 3, Postojna, ležeči na parc. št.
620/29, zk podvložek 2965/27, k.o. Postojna
(2490) letnik 1979, (tablica Mors 20960), id.
št. v celoti 2490-8-23.
a) Ogled stanovanja:
– 21. 6. 2010, od 9. do 10. ure,
– 22. 6. 2010, od 13. do 14. ure.
b) Izklicna cena: 63.400,00 eurov.
7. Enosobno stanovanje št. 5 (prazno),
v I. nad., v skupni izmeri 44,07 m2 (po katastru), v stanovanjski stavbi, na naslovu
Vojkova ul. 4, Postojna, ležeči na parc. št.
3185, zkv 3095, k.o. Postojna (2490) letnik
1954, (tablica Mors 25583), id. št. v celoti
2490-748-10.
a) Ogled stanovanja:
– 21. 6. 2010, od 10.30 do 11.30,
– 23. 6. 2010, od 12. do 13. ure.
b) Izklicna cena: 52.200,00 eurov.
8. Enosobno stanovanje (prazno), št. 10,
v KL, v izmeri 38,49 m2 (po katastru), v stanovanjski stavbi, na naslovu Vojkova ulica 4,
stoječa na parc. št. 3185, zkv 3095, k.o. Postojna, letnik 1954, (tablica Mors 25588).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 6. 2010, od 10.30 do 11.30,
– 23. 6. 2010, od 12. do 13. ure.
b) Izklicna cena: 55.300,00 eurov.
9. Enosobno stanovanje št. 3 (prazno),
v I. nad., v skupni izmeri 57,17 m2 (po cenitvi), v stanovanjski stavbi, na naslovu
Vojkova ul. 8, Postojna, ležeči na parc. št.
3196/1, zkv 2982, k.o. Postojna (2490) letnik 1957, (tablica Mors 25611), id. št. v celoti 2490-753-3.
a) Ogled stanovanja:
– 21. 6. 2010, od 10.30 do 11.30,
– 23. 6. 2010, od 12. do 13. ure.
b) Izklicna cena: 58.400,00 eurov.
10. Enosobno stanovanje št. 6 (prazno),
v II. nad., v skupni izmeri 59,37 m2 (po
katastru 51,80), v stanovanjski stavbi, na
naslovu Vojkova ul. 8a, Postojna, ležeči na
parc. št. 3196/2, zkv 3017, k.o. Postojna
(2490) letnik 1957, (tablica Mors 25620), id.
št. v celoti 2490-752-8.
a) Ogled stanovanja:
– 21. 6. 2010, od 10.30 do 11.30,
– 23. 6. 2010, od 12. do 13. ure.
b) Izklicna cena: 59.800,00 eurov.
11. Dvosobno stanovanje št. 6 (prazno),
v II. nad., v skupni izmeri 75,28 m2 (po katastru), v stanovanjski stavbi, na naslovu
Vojkova ul. 10a, Postojna, ležeči na parc.
št. 3197, zk podvložek 2983/9, k.o. Postojna
(2490), letnik 1955, (tablica Mors 25633), id.
št. v celoti 2490-756-6.
a) Ogled stanovanja:
– 21. 6. 2010, od 10.30 do 11.30,
– 23. 6. 2010, od 12. do 13. ure.

b) Izklicna cena: 101.000,00 eurov.
12. Dvosobno stanovanje št. 8 (prazno),
v I. nad., v skupni izmeri 53,94 m2 (po katastru), v stanovanjski stavbi na naslovu
Stjenkova ul. 4, Postojna, ležeči na parc. št.
423/5, zk podvložek 3444/8, k.o. Postojna
(2490), letnik 1970, (tablica Mors 25686),
id. št. v celoti 2490-475-6.
a) Ogled stanovanja:
– 21. 6. 2010, od 12.30 do 13.30,
– 23. 6. 2010, od 9.30 do 10.30.
b) Izklicna cena: 57.300,00 eurov.
13. Trisobno stanovanje (prazno), št.
16, v III. nad., v izmeri 72,45 m2, s kletjo,
v stanovanjski stavbi v Postojni, Kidričevo
naselje 24, podvložek 3342/16, ident. št.
16.E, k.o Postojna letnik 1963, (tablica Mors
20595.
a) Ogled stanovanja:
– 21. 6. 2010, od 12.30 do 13.30,
– 23. 6. 2010, od 9.30 do 10.30.
b) Izklicna cena: 70.300,00 eurov.
14. Dvosobno stanovanje (prazno), št.
1, v PR, v izmeri 58,30 m2 (po katastru),
v stanovanjski stavbi v Postojni, Kidričevo
naselje 15, stoječe na parc. št. 3327, zkv
3289, k.o. Postojna, letnik 1961, (tablica
Mors 25763), ident. št. 2490-200-1.
a) Ogled stanovanja:
– 21. 6. 2010, od 12.30 do 13.30,
– 23. 6. 2010, od 9.30 do 10.30.
b) Izklicna cena: 53.500,00 eurov.
15. Enosobno stanovanje (prazno), št.
8, (prej št. 7), v PR, v izmeri 40,10 m2 (po
katastru), stanovanjski stavbi v Podgradu,
na naslovu Podgrad 103, stoječi na parc.
št. 108.S zkv 337, k.o. Podgrad, ident. št.
2579-272-…., letnik 1948, (tablica Mors
24837).
a) Ogled stanovanja:
– 22. 6. 2010, od 10.30 do 11.30,
– 23. 6. 2010, od 14.30 do 15.30.
b) Izklicna cena: 19.500,00 eurov.
16. Dvosobno stanovanje (prazno), št.
9, (prej št. 10), I. nad., v izmeri 58,90 m2
(po katastru), v stanovanjski stavbi v Podgradu, na naslovu Podgrad 103, stoječi na
parc. št. 108.S zkv 337, k.o. Podgrad, ident.
št. 2579-272-…., letnik 1948, (tablica Mors
24829).
a) Ogled stanovanja:
– 22. 6. 2010, od 10.30 do 11.30,
– 23. 6. 2010, od 14.30 do 15.30.
b) Izklicna cena: 27.300,00 eurov.
17. Dvosobno stanovanje (prazno), št.
10, (prej št. 9), v I. nad., v izmeri 43,40 m2
(po katastru), v stanovanjski stavbi v Podgradu, na naslovu Podgrad 103, stoječi na
parc. št. 108.S zkv 337, k.o. Podgrad, ident.
št. 2579-272-…., letnik 1948, (tablica Mors
24839).
a) Ogled stanovanja:
– 22. 6. 2010, od 10.30 do 11.30,
– 23. 6. 2010, od 14.30 do 15.30.
b) Izklicna cena: 20.500,00 eurov.
18. Dvosobno stanovanje (prazno), št.
12, (prej 11), v II. nad., v izmeri 49,60 m2
(po katastru), v stanovanjski stavbi v Podgradu, na naslovu Podgrad 103, stoječi na
parc. št. 108.S zkv 337, k.o. Podgrad, ident.
št. 2579-272-…., letnik 1948, (tablica Mors
24830.
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a) Ogled stanovanja:
– 22. 6. 2010, od 10.30 do 11.30,
– 23. 6. 2010, od 14.30 do 15.30.
b) Izklicna cena: 17.500,00 eurov.
19. Dvosobno stanovanje (prazno), št.
5, II. nad., v izmeri 72,93 m2 (po katastru),
v stanovanjski stavbi Črnomlju, Ul. 21 oktobra 2a, stoječi na parc. št. 225/24 podvložek 2186, id. 5.E, k.o. Črnomelj, ident.
št. 1535-25-5, letnik 1961, (tablica Mors
27764).
a) Ogled stanovanja:
– 21. 6. 2010, od 10. do 11. ure,
– 23. 6. 2010, od 13. do 14. ure.
b) Izklicna cena: 51.300,00 eurov.
20. Enosobno stanovanje (prazno), št.
10, v I. nad., v izmeri 45,67 m2, s kletjo,
v stanovanjski stavbi v Križah, Hladnikova
ul. 18, stoječa na parc. št. 570/3, zkv 383,
k.o. Križe (id št. 2147-400-4), letnik 1948,
(tablica Mors 25969).
a) Ogled stanovanja:
– 22. 6. 2010, od 14. do 15. ure,
– 23. 6. 2010, od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 43.300,00 eurov.
21. Enosobno stanovanje (prazno), št.
6, v II. nad., v izmeri 48,43 m2 (po katastru),
v stanovanjski stavbi v Ajdovščini, Goriška
cesta 15, stoječe na parc. št. 1037, zkv 454,
k.o. Ajdovščina, ident. št. 2392-157-6, letnik
1963, (tablica Mors 25295).
a) Ogled stanovanja:
– 22. 6. 2010, od 10. do 11. ure,
– 23. 6. 2010, od 10. do 11. ure.
b) Izklicna cena: 46.100,00 eurov.
22. Dvosobno stanovanje (prazno), št.
1, v PR, v izmeri 68,43 m2 (po cenitvi),
v stanovanjski stavbi v Ajdovščini, Cesta IV.
Prekomorske brigade 8, stoječe na parc.
št. 874, zkv 454, k.o. Ajdovščina, ident.
št. 2392-101/- letnik 1960, (tablica Mors
25253).
a) Ogled stanovanja:
– 22. 6. 2010, od 11.15 do 12.15,
– 23. 6. 2010, od 11.15 do 12.15.
b) Izklicna cena: 57.200,00 eurov.
23. Dvosobno stanovanje (prazno), št.
12, v II. nad., v izmeri 81,19 m2 (po katastru), v stanovanjski stavbi v Celju, Veselova
ul. 8, stoječa na parc. št. 225/1, zk podvložku 2402/13 z id. št. 12.E, k.o. Celje (1077),
letnik 1954, (tablica Mors 26855).
a) Ogled stanovanja:
– 22. 6. 2010, od 10. do 11. ure,
– 23. 6. 2010, od 13. do 14. ure.
b) Izklicna cena: 67.000,00 eurov.
24. Štirisobno stanovanje (prazno), št.
4, v I. nad., v izmeri 105,16 m2 (po katastru)
v stanovanjski stavbi v Rimskih Toplicah, Ul.
XIV. Divizije 7, stoječa na parc. št. 963/4,
zk podvložek 843/5, id. št. 4.E, k.o. Rimske
Toplice (1039), id. v celoti 1039-715-4, letnik
1978, (tablica Mors 20882).
a) Ogled stanovanja:
– 22. 6. 2010, od 11.15 do 12.15,
– 23. 6. 2010, od 11.45 do 12.45.
b) Izklicna cena: 68.000,00 eurov.
25. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 4,
v I. nad., v izmeri 69,13 m2, s kletjo, v stanovanjski stavbi v Lendavi, Rudarska ul. 11,
stoječa na parc. št. 6425/7, zkv 3873, k.o.
Lendava (166), letnik 1963, (tablica Mors
27119).
a) Ogled stanovanja:
– 22. 6. 2010, od 12. do 13.30,
– 23. 6. 2010, od 10. do 11.30.
b) Izklicna cena: 26.800,00 eurov.
B) Zemljišča:
1. Stavbno zemljišče – funkcionalno,
v k.o. Zg. Radvanje (677) pri Mariboru, parc.

štev. 1210/4, neplodno, v izmeri 430 m2 in
parc. št. 1210/5, neplodno, v izmeri 28 m2,
zkv 722.
a) Izklicna cena: 46.200,00 eurov.
IV. Ogled nepremičnin: oglede stanovanj
lahko brez najave opravite ob stanovanjih
(zgoraj) določenih terminih. Na morebitna
vprašanja v zvezi s stanovanji in zemljiščem lahko pokličete na tel. 01/471-22-13,
od 14. 6. 2010 do 30. 6. 2010, med 8. in
12. uro.
V. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnina se proda v celoti po
sistemu videno–kupljeno, zato morebitne
reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb
ne bodo upoštevane. Nekatera stanovanja
so etažno in zemljiškoknjižno neurejena, kar
bo moral na lastne stroške prevzeti kupec
sam, po izkušnjah so hipotekarni krediti za
takšna stanovanja nemogoči. Prodajalec ne
prevzema nobenih obveznosti iz morebitno
drugačne ugotovljene površine stanovanja
pri izdelavi etažnega načrta. Predpisane
davčne dajatve, ki niso vštete v izhodiščno
ceno, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za
200,00 EUR,
– od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR
za 300,00 EUR,
– od 70.000,01 EUR do 100.000, 00
EUR za 400,00 EUR,
– od 100.000,01 EUR do 300.000, 00
EUR za 500,00 EUR,
– od 301.000 EUR naprej za 600,00
EUR.
3. Javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku
15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11
19119-7141998-67000. Dražiteljem, ki na
javni dražbi ne bodo uspeli se kavcija brez
obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne
dražbe, na njihov transakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa,
ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj
po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11
19119-7141998-67000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se
všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje do 11.
ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na
kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo do 30. 6. 2010, do 12.
ure, na naslov naročnika: RS Ministrstvo
za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana, v zapečateni ovojnici, s pripisom »Ne
odpiraj, javna dražba 1. 7. 2010«, s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in priimek
dražitelja in predložili kopije naslednjih dokumentov:
– potrdilo o plačani kavciji iz katere je
zraven plačila razviden tudi predmet nakupa
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in priloženo celotno številko TRR računa za
primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni (samo za pravne
osebe, s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdilo za slovenske državljane,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa
lastno izjavo overjeno pri notarju s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da ima plačane davke in prispevke);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti
potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti
pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR);
– izpisek iz sodnega registra (samo za
pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni;
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno
pooblastilo za udeležbo na javni dražbi;
– osebno izkaznico, oziroma potni list
(fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb);
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot
je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti
za založitev le-te.
8. Predložiti je potrebno tudi: davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO
oziroma matično številko in telefonsko številko.
9. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – odl. US,
100/09). Izvedbo javne dražbe nadzoruje
pristojna komisija. Javna dražba bo predvidoma posneta na filmski trak.
11. Ustavitev postopka: Vlada Republike
Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi,
pri čemer se dražiteljem povrne izkazane
stroške.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala dne 1. 7. 2010, ob 11. uri,
v prostorih Ministrstva za obrambo na naslovu Vojkova 55a, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
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Št. 478-38/2010
Ob-3963/10
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,
100/09) in Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010 (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
Predmet prodaje so nepremičnine
v ZKV 248, k.o. Šentpeter (1460), navedene v tabeli:
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Podatki o nepremičnini
Površina
Parc. št. Vrsta rabe
(m2)
160/160
pašnik
766
160/161
pašnik
692
160/162
pašnik
711
160/220
pašnik
729
160/254
pašnik
668
160/257
pašnik
616
160/259
pašnik
720

Izklicna cena
nepremičnine
(EUR)

Akontacija
komunalnega prispevka
(EUR)

34.470,00
31.140,00
31.995,00
32.805,00
30.060,00
27.720,00
32.400,00

12.161,00
11.596,00
11.741,00
11.879,00
11.413,00
11.015,00
11.810,00

V skladu z določili Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se navedene nepremičnine nahajajo v območju
stavbnih zemljišč, EUP: OTO/1-a, podrobnejše površine PNR: SSs – urbana prostostoječa stanovanjska pozidava. Nepremičnine so komunalno opremljene (na zemljiški
parceli se nahaja priključni jašek kanalizacije, vodovodni priključek, prosto-stoječa elektro omarica, uvoz na zemljiško parcelo).
Nepremičnini parc. št. 160/257 in
160/259, k.o. Šentpeter se nahajata v območju varovanja kulturne dediščine: Otočec
– Prazgodovinsko gomilno grobišče. V skladu z 98. členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 101/09) na območjih arheoloških najdišč, ki so registrirana kulturna
dediščina, velja, da ni dovoljeno posegati
v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline. Izjemoma so v registrirana arheološka najdišča dovoljeni posegi, kot
jih omogočajo ostale določbe prostorskega
akta ob izpolnitvi pogoja, da se v fazi priprave PGD dokumentacije ali pred posegom
v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje
ni potrebno, izvede arheološke raziskave in
rezultate upošteva pri vseh nadaljnjih aktivnostih (npr. pri pripravi projekta, pridobitvi
gradbenega dovoljenja, gradnji).
Nepremičnina parc. št. 160/160, k.o.
Šentpeter je na delu obremenjena s komunalnim vodom – kanalizacijo, 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.

Nepremičnine parc. št. 160/254, 160/257
in 160/259, k.o. Šentpeter so na delu obremenjene 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.
Najnižji znesek višanja vseh navedenih
nepremičnin je 2.000,00 EUR. Predmet višanja je izklicna cena nepremičnin.
Izklicna cena ne vključuje akontacije komunalnega prispevka in pripadajočega davka – 20% DDV.
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 za
nakup nepremičnine.
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.
Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe 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, akontacije
komunalnega prispevka in po plačilu vseh
stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila
v last in posest, s pravico vpisa lastninske
pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni
zemljiški knjigi.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino (cena dosežena na javni dražbi) bo kupec plačal na podračun
EZR Mestne občine Novo mesto, številka:
01285-0100015234, v 30 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem
znesku. Varščina se všteva v kupnino.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še:
– akontacijo komunalnega prispevka, kot
izhaja iz tabele. Navedena akontacija komunalnega prispevka za zgrajeno cestno,
vodovodno, kanalizacijsko omrežje, javno
razsvetljavo in objekte ravnanja s komunalnimi odpadki je izračunana na podlagi
Odloka o podlagah in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 21/08
in 113/09), ob upoštevanju velikosti celotne
zemljiške parcele in ocenjene neto tlorisne
površine objekta 180 m2. Plačana akontacija komunalnega prispevka se upošteva pri
izdaji odločbe o odmeri komunalnega prispevka, zato ne zapade pod plačilo DDV.
Plačani znesek se revalorizira ob upoštevanju mesečnega indeksa rasti cen življenjskih
potrebščin po podatkih Statističnega urada
RS, od dneva plačila dalje;
– pripadajoči davek (20% davek na dodano vrednost) 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).
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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 28. 6. 2010, in sicer:
– za parc. št. 160/160, k.o. Šentpeter,
ob 8. uri;
– za parc. št. 160/161, k.o. Šentpeter,
ob 8.15;
– za parc. št. 160/162, k.o. Šentpeter,
ob 8.30;
– za parc. št. 160/220, k.o. Šentpeter,
ob 8.45;
– za parc. št. 160/254, k.o. Šentpeter,
ob 9. uri;
– za parc. št. 160/257, k.o. Šentpeter,
ob 9.15;
– za parc. št. 160/259, k.o. Šentpeter,
ob 9.30.
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
nepremičnine, na podračun EZR Mestne ob-
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čine Novo mesto, št. 01285-0100015234,
s sklicem št. 47820-30-2010, z navedbo
namena nakazila: Javna dražba – navesti
parc. št. nepremične, k.o. Šentpeter.
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. 07/39-39-293,
kontaktna oseba je Tatjana Kužnik.
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«.
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, 100/09).
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
Št. 47/2010
Ob-3796/10
Nadzorni svet javnega podjetja Infra izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Ulica
11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem, na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06) in
prvega odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi
javnega podjetja Infra, izvajanje investicijske
dejavnosti d.o.o., notarsko prečiščeno besedilo z dne 6. 5. 2010 v imenu Vlade Republike Slovenije, objavlja javni razpis za
direktorja.
Za direktorja je lahko imenovan, ki poleg
splošnih in zakonskih pogojev, izpolnjuje še
naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba,
– najmanj štiri leta delovnih izkušenj
s področja vodenja družb ali sodelovanja
v organih upravljanja,
– imeti mora managerske in voditeljske
sposobnosti (z referencami potrjena sposobnost strateškega vodenja, sposobnost
učinkovitega komuniciranja in pogajalske
spretnosti),
– znanje angleškega jezika.
Nadzorni svet bo prispele vloge pregledal in ugotovil, če so pravočasne in popolne
ter jih posredoval Ministrstvu za okolje in
prostor, ki jih bo posredovalo v nadaljnji postopek Vladi Republike Slovenije.
Direktorja javnega podjetja imenuje Vlada Republike Slovenije za dobo štirih let
z možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidati morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev poslati v roku 14 dni
od objave javnega razpisa na naslov: Infra
izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem, s pripisoma »za nadzorni svet – javni
razpis za direktorja« in »Ne odpiraj«.
Upoštevale se bodo le pravočasne in
popolne vloge, ki bodo vsebovale vsa zahtevna dokazila o izpolnjevanju pogojev.
K vlogi je potrebno priložiti:
– notarsko overjeno kopijo diplome,
– potrdilo o delovnih izkušnjah s področja vodenja družb ali sodelovanja v organih
upravljanja,
– potrdila o referencah, da ima kandidat
sposobnost strateškega vodenja, sposobnost učinkovitega komuniciranja in pogajalske spretnosti,
– potrdilo o znanju tujega jezika,
– program dela in razvoja javnega podjetja za mandatno obdobje,
– potrdilo o nekaznovanju,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku,
– izjavo kandidata, da mu ni bil izrečen
varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica,
– izjavo kandidata, da ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim
je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom
v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski
odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
8 dni po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
Infra izvajanje investicijske
dejavnosti d.o.o.
Št. 9/2010
Ob-3827/10
Svet Centra za socialno delo Mozirje razpisuje na podlagi 27. člena Statuta Centra
za socialno delo Mozirje, prosto delovno
mesto
direktorja/ice Centra za socialno delo
Mozirje.
Razpisni pogoji:
Za direktorja/ico Centra za socialno delo
Mozirje je po določilih Statuta Centra za socialno delo Mozirje in Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. št. 3/07– UPB2,
23/07 – popr., 41/07 – popr.), (v nadaljevanju: ZSV) lahko imenovan/a kandidat/ka, ki
poleg splošnih pogojev določenih z zakonom izpolnjuje še naslednje pogoje:
– končana visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena ZSV, ter pet let
delovnih izkušenj,
– končana višja strokovna izobrazba iz
69. člena ZSV, ter dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih
in vodstvenih delovnih mestih na področju
socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po ZSV,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, oziroma ga mora opraviti najkasneje v roku enega leta od začetka
opravljanja nalog direktorja/ice, sicer mu/ji
mandat preneha na podlagi zakona.
K prijavi z življenjepisom, morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila:
– overjeno fotokopijo diplome,
– overjeno fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazila iz katerih je razvidna delovna
doba in dokazila o izpolnjevanju delovnih
izkušenj.
Pričetek dela je dne 28. 11. 2010. Izbran
kandidat/ka bo imenovan/a za dobo pet let.
Kandidat/ka vlogo s priloženimi dokazili
pošlje v roku 8 dni po objavi razpisa v zaprti
ovojnici na naslov: Center za socialno delo
Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje,
z oznako »za razpis direktorja/ico – Ne odpiraj«.
Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni od objave razpisa.
Svet Centra za socialno delo Mozirje
Ob-3828/10
Na podlagi 12. člena Statuta Kemijski inštitut objavlja javni razpis za imenovanje
vodje Laboratorija za biotehnologijo
m/ž (L12).
Vodjo laboratorija imenuje direktor, ob
mnenju znanstvenega sveta in soglasju
upravnega odbora. Imenovan je za 4 leta
in je po končanem mandatu lahko znova
imenovan.
Pričetek mandata je 31. 7. 2010 ali po
dogovoru.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:

– doktorat znanosti,
– mednarodno primerljivi raziskovalni ali
tehnološko-razvojni rezultati v zadnjih petih
letih,
– izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta (29. člen Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti),
– vodstvene in organizacijske sposobnosti.
Prijava mora vsebovati:
– življenjepis in bibliografske podatke,
– program delovanja oziroma usmeritve
za delo laboratorija.
Informacije so kandidatom na voljo
pri direktorju Kemijskega inštituta, po tel.
01/47-60-210.
Pisne ponudbe z ustreznimi dokazili pošljite do 28. 6. 2010 na naslov: Kemijski
inštitut, p.p. 660, Hajdrihova 19, 1001 Ljub
ljana, z oznako »Razpis L12 -2010«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v osmih
dneh po odločitvi.
Kemijski inštitut Ljubljana
Ob-3845/10
Na podlagi 14. in 30. člena Statuta VDC
Postojna in Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2) ter sklepa
Sveta zavoda z dne 3. 6. 2010, Svet Varstveno delovnega centra Postojna objavlja
razpis za
direktorja/ice Varstveno delovnega
centra Postojna.
Na razpisano delovno mesto bo
imenovan/a kandidat/ka, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. Izpolnjuje zahteve 56. in 57. člena
Zakona o socialnem varstvu. Izpolnjevanje
pogojev morajo kandidati/ke dokazovati s pisnimi listinami.
2. Predložiti mora program dela VDC
Postojna.
3. Kandidati/ke se morajo prijaviti na razpis v roku 8 dni po njegovi objavi. Svet zavoda prepozno prispelih in nepopolnih ponudb
ne bo obravnaval.
4. Mandat direktorja traja 5 let.
5. Kandidati/ke morajo priporočeno podati vloge s priloženimi dokazili v pisni obliki,
po pošti, na naslov: Svet Varstveno delovnega centra Postojna, Pot k Pivki 2b, 6230 Postojna, s pripisom »Razpis za direktorja«.
Prijavljeni kandidati/ke bodo obveščeni
o izbiri v tridesetih dneh po zaključenem
izbirnem postopku.
Svet VDC Postojna
Ob-3901/10
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št.
2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in
45/08), Notarska zbornica Slovenije na predlog notarke Polke Bošković razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki Polki Bošković iz
Kopra.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4., in 7. točke
prvega odstavka 8. člena Zakona o notari-
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atu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na
pravniških delih po opravljenem pravniškem
državnem izpitu, od tega najmanj eno leto
pri notarju, na sodišču, pri odvetniku, na
državnem tožilstvu ali pri državnem pravobranilstvu. Pisne prijave na razpisano mesto
notarskega pomočnika, z življenjepisom in
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljub
ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 110-35/2010
Ob-3964/10
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 120/08
– odl. US, in 91/09):
– 2 prosti mesti okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Grosupljem.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
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Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-67/2010
Ob-3965/10
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 120/08
– odl. US, in 91/09):
– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov na
Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 65/2010
Ob-3904/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 – UPB in 56/08) ter v skladu s pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05), Akta
o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/00), Pogodbe o izvajanju in sofinanciranju programov
vzpodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti
na območju Občine Renče – Vogrsko, št.
61001-1/2010-1, z dne 2. 6. 2010, v skladu
s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (www.jskd.si), Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD) objavlja
javni programski poziv
za izbor kulturnih programov in
projektov na področju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti na območju Občine
Renče - Vogrsko, ki jih bo v letu 2010
sofinanciral Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti (v
nadaljevanju: poziv Renče – Vogrsko
-PrP-2010)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljub
ljana.
1. Predmet javnega poziva in področja
dejavnosti
Predmet poziva Renče - VogrskoPrP-2010 je sofinanciranje programov in
projektov kulturnih društev (v nadaljevanju:
programi), ki so:
– redno, sistematično in kontinuirano
delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki
se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge
javne kulturne prireditve) na enem ali več
področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja
kulturno društvo na neprofiten način in je
v interesu širše družbene skupnosti;
– skupni programi kulturnih društev na
nivoju mesta ali regije;
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, filmska in video dejavnost, plesna
dejavnost, likovna dejavnost, fotografska
dejavnost, literarna dejavnost, večzvrstna
dejavnost (ki združuje našteta področja).
2. Okvirna vrednost poziva: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet poziva Renče - VogrskoPrP-2010, znaša 13.000,00 EUR.
3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti
2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09).
4. Roki poziva: javni poziv Renče - Vogrsko-PrP-2010 prične teči 11. 6. 2010 in se
zaključi 12. 7. 2010.

5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva Renče - VogrskoPrP-2010 obsega:
– besedilo poziva Renče - VogrskoPrP-2010;
– prijavne obrazce: A (splošni podatki
o prijavitelju); B (podatki o delu društva);
C (finančni načrt); D (prijava programa –
različno za posamezna področja dejavnosti).
6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki
združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Občine Renče
- Vogrsko. Upravičene osebe morajo imeti
status pravne osebe na območju Občine
Renče - Vogrsko. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis Občine Renče - Vogrsko, do sredstev po tem
pozivu niso upravičene.
Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega
javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen
je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže
v celoto.
Skupni program so projekti in potrebne
dejavnosti, za katerega se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave
glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega
kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih
orkestrov, ex tempore), usposabljanja za
delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih
možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem
prostorov, nakup opreme, itd.).
Projekt je zaokrožena programska enota,
ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotografska razstava,
likovna kolonija s sklepno razstavo ipd.).
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva
Vloge na poziv Renče - VogrskoPrP-2010 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:
– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na
razpisnem področju;
– so kulturna društva ali njihove zveze registrirane za opravljanje kulturno-umetniških
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin
v Sloveniji in sicer na območju Občine Renče - Vogrsko; to dokažejo s kopijo potrdila
AJPES (Agencija Republike Slovenije za
javno pravne evidence in storitve), iz katerega je razviden datum vpisa – dokument ne
sme biti starejši od dvanajst mesecev;
– zagotavljajo dostopnost programskih
sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil
javno dostopnost;
– so v primeru, da so bile v letu 2009 pogodbena stranka JSKD, izpolnile vse svoje
obveznosti do JSKD.

Popolne vloge na poziv Renče - Vogrsko-PrP-2010 morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec
B (podatki o delu društva), C (finančni načrt)
in enega ali več obrazcev D (prijava programa), glede na dejavnost;
– vsebujejo obvezne priloge.
Vloga je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih
obrazcih;
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;
– vsebuje vse predpisane obrazce;
– vsebuje vse zahtevane podatke in priloge;
– je na ustreznih mestih podpisana in
žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva Renče Vogrsko-PrP-2010 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka, ki ga imenuje
direktor JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge:
– ki niso bile oddane v razpisnem roku;
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 7. točke tega razpisa.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo
najpozneje do zaključka roka poziva Renče
- Vogrsko-PrP-2010.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba
in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Kriteriji poziva
Predložene programe bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov
javnega programskega poziva Renče - Vogrsko-PrP-2010 presojala in ocenjevala
strokovna komisija, ki jo imenuje direktor
JSKD. Merila so dostopna na domači strani:
www.jskd.si.
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
programi, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica, Bevkov trg 4,
5000 Nova Gorica, do 12. 7. 2010, oziroma
najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj –
vloga na poziv Renče - Vogrsko-PrP-2010.
Na zadnji strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Če je posamezni predlagatelj društvo,
v katerem deluje več samostojnih sekcij,
lahko predloži v enem ovitku več vlog, katerih vsaka mora ustrezati določilom drugega
in tretjega odstavka 7. točke tega poziva.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili poziva Renče
- Vogrsko-PrP-2010.
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11. Pristojni uslužbenci:
Pristojni uslužbenki za dajanje informacij
in pojasnil sta:
– Maja Jerman Bratec, 05/335-18-50
(uradne ure po telefonu vsak delovni
dan, od 9. do 12. ure), maja.jerman-bratec@jskd.si;
– Martina Trampuž, 05/333-03-11 (uradne ure po telefonu, vsak delovni dan, od 9.
do 12. ure), martina.trampuz@jskd.si.
12. Dvig in vpogled dokumentacije poziva: dokumentacija poziva Renče - VogrskoPrP-2010 (besedilo poziva, obrazci) je dostopna na domači strani JSKD, http://www.
jskd.si, lahko jo predlagatelji med uradnimi urami (vsak delovni dan, med 9. in 12.
uro) dvignejo na sedežu Območne izpostave JSKD Nova Gorica, Bevkov trg 4, 5000
Nova Gorica.
13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru: strokovna presoja vlog, prispelih na
poziv Renče - Vogrsko-PrP-2010, bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja
JSKD. JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v petnajstih dneh po zasedanju in odločitvi strokovno programske
komisije z določitvijo roka, do katerega bo
imel predlagatelj možnost, da se o predlogu
komisije pisno izjavi. Po poteku roka bodo
izdane odločbe.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-3903/10
Javni poziv
za vključitev v projekt Podjetno v svet
podjetništva
1. Izvajalec javnega poziva: izvajalec javnega poziva je Regionalni center za razvoj
d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje.
2. Podlaga za izvedbo javnega poziva:
Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa zasavske regije za obdobje
2010–2012, ki je bil sprejet na 74. seji Sveta
zasavske regije dne 25. 3. 2010.
Operacijo delno financira Evropska unija,
in sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj ter Občina Zagorje ob Savi. Operacija
se izvaja v okviru Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete
''Razvoj regij'', prednostne usmeritve ''Regionalni razvojni programi''.
3. Predmet javnega poziva: predmet
javnega poziva je vključitev brezposelnih
mladih izobraženih oseb v projekt Podjetno
v svet podjetništva.
4. Namen poziva in opis projekta:
Projekt je namenjen spodbujanju podjetništva med osebami z višjo in visoko izobrazbo ter spodbujanju odpiranja novih delovnih mest v Zasavju. Končni cilj projekta je
formiranje uspešnih podjetij s strani udeležencev projekta in odpiranje novih delovnih
mest v teh podjetjih.
Projekt, katerega sofinancer je tudi Občina Zagorje ob Savi, je usmerjen v razvoj
podjetništva prednostno med mladimi z višjo
in visoko izobrazbo, njihova vključitev v projekt pa pomeni obvezo, da bodo s strokovno pomočjo mentorjev in dodatnim usposabljanjem v okviru projekta pridobili ustrezna
znanja in veščine, ki so nujno potrebna za
identifikacijo podjetniške ideje, razvoj ideje
in njeno izvedbo v praksi oziroma realizacijo, uspešno vodenje podjetja, komunikacijo
s poslovnim okoljem in drugo.
Projekt se bo načeloma izvajal v Mrežnem inkubatorju RCR v Zagorju, zaradi

svojega pomena na razvoj podjetništva
v Zasavju pa ima širši, regionalni pomen.
V projektu bo v obdobju dveh let sodelovalo 40 udeležencev, po 10 udeležencev
v obdobju šestih mesecev. Prvih 10 udeležencev se bo v projekt vključilo predvidoma
1. 9. 2010, nato bodo skupine sledile v šestmesečnih terminih. Skupina 10 udeležencev
se bo predvidoma razdelila v najmanj dve
skupini po 5, oziroma po potrebi tudi drugače oziroma v več skupin glede na predvidene projekte, ki jih bodo razvijali. Torej se bo
v teku projekta razvijalo najmanj 8 podjetniških projektov oziroma idej.
Kandidati naj bi v obdobju šestih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških
idej v skupinah ali sami formirali podjetja,
v katerih bi se tudi zaposlili. V primeru, da
kandidat ne doseže izhodnih ciljev projekta, to je lastništvo/solastništvo v novoustanovljeni gospodarski družbi in zaposlitev
v ustanovljenem podjetju v okviru projekta
ali samozaposlitev kot samostojni podjetnik,
se ne more več vključiti v ta ali podobne
programe v okviru Regionalnega centra za
razvoj.
Natančnejši opis projekta je sestavni del
razpisne dokumentacije.
5. Pogoji za vključitev v projekt oziroma
pogoji za kandidiranje
V projekt se lahko vključijo kandidati, ki
izpolnjujejo naslednje kriterije:
– imajo VI., VII. ali višjo stopnjo izobrazbe (ne glede na študijski program oziroma
vrsto študija),
– so aktivni iskalci zaposlitve in so prijavljeni kot brezposelni na Zavodu RS za zaposlovanje, Območni službi Trbovlje. Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo prijavljeni
na Uradu za delo Zagorje ob Savi,
– so ob prijavi stari manj kot 35 let.
Kandidati morajo ob prijavi priložiti izpolnjen vprašalnik, ki je poleg prijavnega
obrazca del razpisne dokumentacije.
6. Merila za izbor kandidatov in način
izbora kandidatov:
O ustreznosti kandidatov bo odločala
strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija).
Odločitev o izboru sprejme komisija na
osnovi izpolnjenih pogojev za vključitev, izpolnjenega vprašalnika ter na osnovi opravljenih razgovorov s potencialnimi kandidati
oziroma ocene njihovih podjetniških potencialov, znanj in interesov.
V primeru presežka števila prijavljenih
kandidatov, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje in uspešno opravili izborni postopek, vključno z razgovorom, nad razpisanim številom mest, bodo imeli prednost
tisti kandidati, ki so bili štipendisti v okviru
zasavske štipendijske sheme, v nadaljevanju pa kandidati, ki so dlje časa prijavljeni
kot brezposelni in aktivno iščejo zaposlitev.
RCR si pridržuje pravico, da lahko v primeru
premajhnega števila ustreznih kandidatov
v projekt naknadno vključi druge udeležence, ki ustrezajo pogojem pod peto točko
razpisa ter udeležence ne glede na predhodno omenjene razpisne pogoje, torej tudi
brezposelne prijavljene na drugih Uradih za
delo v okviru Območne službe Trbovlje ali
kandidate z nižjo stopnjo izobrazbe.
7. Način prijave, odpiranje vlog, obveščanje o izboru
Prijave (obrazec št. 1) z izpolnjenim
vprašalnikom (obrazec št. 2) ter s fotokopijo
dokazila o izobrazbi in fotokopijo osebnega
dokumenta lahko oddate v tajništvu RCR,
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in sicer do 1. 7. 2010 do 14. ure ali pošljete
priporočeno po pošti na naslov: Regionalni
center za razvoj d.o.o., Podvine 36, 1410
Zagorje, in sicer do 1. 7. 2010 (velja poštni
žig tega dne). Na sprednji strani kuverte
mora biti oznaka: ''Ne odpiraj! Prijava na
Javni poziv za vključitev v projekt Podjetno
v svet podjetništva.'' Na zadnji strani kuverte mora biti naveden pošiljatelj. Odpiranje
vlog ni javno. Odpiranje vlog bo izvedeno
v roku osmih dni. V primeru ugotovitve nepopolne vloge bo komisija v roku petih dni
po odpiranju pozvala prijavitelja k dopolnitvi
vloge. Komisija bo kandidate pisno pozvala
na razgovore. O izboru bodo kandidati pisno
obveščeni. Pritožba na odločitev komisije ni
možna. Z izbranimi kandidati bo podpisana
pogodba o zaposlitvi za čas šestih mesecev,
s predvidenim pričetkom delovnega razmerja z dne 1. 9. 2010.
8. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom in razpisno
dokumentacijo je možno dobiti vsak dan, do
vključno 1. 7. 2010, med 9. in 13. uro, po tel.
03/56-60-504 ali 03/56-60-505, oziroma preko elektronskega naslova: petra.kovac.smrkolj@rcr-zasavje.si ali jasmina.skrinjar.kljucevsek@rcr-zasavje.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
na sedežu RCR, zainteresirani jo bodo lahko prejeli po pošti oziroma po mailu.
Potencialni udeleženci v projektu bodo
lahko pridobili dodatne informacije o vsebini
in poteku projekta tudi na predstavitvi, ki bo
namenjena vsem zainteresiranim kandidatom, in sicer 22. 6. 2010 ob 9. uri, na sedežu
RCR. Kolikor se bodo kandidati želeli udeležiti predstavitve, naj se predhodno prijavijo
na mail: petra.kovac.smrkolj@rcr-zasavje.si
ali jasmina.skrinjar.kljucevsek@rcr-zasavje.si do 21. 6. 2010.
9. Razpisna dokumentacija:
Obrazec št. 1:Prijava,
Obrazec št. 2: Vprašalnik,
Obrazec št. 3: Opis projekta,
Obrazec št. 4: Vzorec pogodbe o zaposlitvi.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Št. 31229-1/2010-6
Ob-3846/10
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad) na
podlagi četrtega odstavka 157.f člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07, 68/08; v nadaljevanju
ZASP) objavlja
javni poziv
kolektivnim organizacijam in
reprezentativnim združenjem
uporabnikov za predlaganje članov
Sveta za avtorsko pravo
1. Po 157.f členu ZASP sestavljajo Svet
za avtorsko pravo predsednik in štirje člani.
Predsednik Sveta mora izpolnjevati pogoje za okrožnega sodnika po zakonu, ki
ureja sodniško službo, člani Sveta pa morajo imeti univerzitetno izobrazbo, vsaj pet
let delovnih izkušenj in znanje vsaj enega
tujega jezika. Vsi člani Sveta morajo imeti
znanje iz avtorskega prava. Po dva člana
Sveta predlaga kolektivna organizacija in reprezentativna združenja uporabnikov, predsednika pa pristojni organ. Predsednika in
člane imenuje minister, pristojen za gospodarstvo. Minister, pristojen za gospodarstvo,
lahko zavrne imenovanje predlaganega člana Sveta, če predlagani član ne izpolnjuje
navedenih pogojev. Pristojni organ objavi
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v Uradnem listu Republike Slovenije javni
poziv kolektivnim organizacijam in reprezentativnim združenjem uporabnikov, da v treh
mesecih predlagajo svojega člana Sveta.
Če kolektivne organizacije ali reprezentativna združenja uporabnikov tega ne storijo, predlaga manjkajočega člana pristojni
organ.
2. Urad poziva kolektivne organizacije
in reprezentativna združenja uporabnikov,
da pošljejo predloge kandidatov za svoja
člana Sveta.
3. Za posameznega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje podatke: ime in
priimek, potrdilo o pridobljeni univerzitetni
izobrazbi ter dokazila, da ima kandidat vsaj
pet let delovnih izkušenj, znanje vsaj enega
tujega jezika in znanje avtorskega prava.
4. Predlog z oznako »Javni poziv« pošljite v treh mesecih od objave tega poziva
v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, 1000 Ljubljana.
Urad Republike Slovenije
za intelektualno lastnino
Ob-3823/10
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana, na podlagi Statuta družbe
Telekom Slovenije, d.d. z dne 21. 8. 2008 in
Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu
in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev
z dne 10. 7. 2008, objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine
1. Kočevje, Ljubljanska cesta 21 – nezasedeni (poslovno-stanovanjski) prostor,
v izmeri 74,44 m2, z ident. številko dela
stavbe 1577-117-1, ki se nahaja, v II. etaži
stanovanjsko-poslovno stavbe, na naslovu
Ljubljanska cesta 21, Kočevje.
Prostor leži v prvem nadstropju objekta,
ki je bil zgrajen leta 1963. Poslovni prostor je
možno preurediti v stanovanje s tem, da se
kupec v kupoprodajni pogodbi zaveže, da
vse preureditve izvede na svoje stroške in
s soglasjem ostalih etažnih lastnikov. Nepremičnina je trenutno vpisana v zemljiški knjigi
na Telekom Slovenije, d.d. kot solastnina
celotne nepremičnine, v podpisovanju pa
je akt o vzpostavitvi etažne lastnine in zk
predlog za vzpostavitev etažne lastnine in
bo del stavbe vpisan kot etažna lastnina
pri podvložku št. 2448/__ k.o. Kočevje, ki
stoji na parc. št. 1053, k.o. Kočevje, s pripadajočim delom zemljišča pod stavbiščem
v deležu 549/10000.
Izhodiščna prodajna cena je 35.445,00
EUR.
2. Kočevje, Ljubljanska cesta 21 – nezasedeni (poslovno-stanovanjski) prostor,
v izmeri 82,67 m2, z ident. številko dela
stavbe 1577-117-2, ki se nahaja v IV. etaži
stanovanjsko-poslovne stavbe, na naslovu
Ljubljanska cesta 21 Kočevje.
Prostor leži v drugem nadstropju objekta,
ki je bil zgrajen leta 1963. Poslovni prostor
je možno preurediti v stanovanje s tem, da
se kupec v kupoprodajni pogodbi zaveže,
da vse preureditve izvede na svoje stroške
in s soglasjem ostalih etažnih lastnikov. Nepremičnina je trenutno vpisana v zemljiški
knjigi na Telekom Slovenije d.d. kot solastnina celotne nepremičnine, v podpisovanju
pa je akt o vzpostavitvi etažne lastnine in
zk predlog za vzpostavitev etažne lastnine

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
in bo del stavbe vpisan kot etažna lastnina
pri podvložku št. 2448/__ k.o. Kočevje, ki
stoji na parc. št. 1053, k.o. Kočevje, s pripadajočim delom zemljišča pod stavbiščem
v deležu do 610/10000.
Izhodiščna prodajna cena je 37.740,00
EUR.
3. Trbovlje, Trg revolucije 27 – poslovni
prostori (v objektu stolpič) v kompleksu tk
center Trbovlje, skupne površine 453,15 m2,
na naslovu Trbovlje, Trg revolucije 27, s pripadajočim zemljiščem – stavbišče s parc.
št. 1662.S in dvorišče s parc. št. 806/1, obe
parceli k.o. Trbovlje, v deležu 177/1000-tin
od celote. Objekt je zgrajen leta 1960 in
pozneje adaptiran. Nepremičnine so vpisane v zemljiški knjigi kot lastnina Telekom
Slovenije, d.d.
Izhodiščna prodajna cena je 232.800,00
EUR.
4. Celje, Cankarjeva 8 – nezasedeni poslovni prostori v pritličju stavbe z ident. št.
stavbe 1306 ES, v izmeri 157,57 m2; nepremičnina z oznako 5.E, na naslovu Cankarjeva ulica 8, Celje je vpisana v zk kot etažna
lastnina Telekom Slovenije, d.d. v podvložku
št. 2488/6, k.o. Celje, ki stoji na parc. št.
2236, k.o. Celje pripadajočim delom zemljišča pod stavbiščem v deležu 1019/10.000.
Poslovnemu prostoru pripada tudi del dvorišča s parc. št. 2235, vpisano v zk vložku št.
2050, k.o. Celje, ki je v zemljiški knjigi vpisan
kot solastnina Telekom Slovenije, d.d. v deležu 15/100 od celote. Objekt s poslovnimi
prostori ima vso komunalno infrastrukturo;
na dvorišču objekta je parkirišče. Objekt je
zgrajen okrog leta 1900, predmetni prostori
so obnovljeni leta 1995.
Izhodiščna prodajna cena je 115.600,00
EUR.
5. Celje, Cankarjeva 8 – nezasedeni
poslovni prostori v prvem nadstropju stavbe z ident. št. stavbe 1306 ES, v izmeri
163,11 m2; nepremičnina z oznako 11.E, na
naslovu Cankarjeva ulica 8, Celje je vpisana
v zemljiški knjigi kot etažna lastnina Telekom
Slovenije, d.d. v podvložku št. 2488/12, k.o.
Celje, ki stoji na parc. št. 2236, k.o. Celje
s pripadajočim delom zemljišča pod stavbiščem v deležu do 945/10.000. Poslovnemu
prostoru pripada tudi del dvorišča s parc.
št. 2235, vpisano v zk vložku št. 2050, k.o.
Celje, ki je v zemljiški knjigi vpisan kot solastnina Telekom Slovenije, d.d. v deležu
15/100-tin od celote. Na dvorišču objekta
je parkirišče. Objekt je zgrajen okrog leta
1900, predmetni poslovni prostori so obnovljeni leta 2002.
Izhodiščna prodajna cena je 124.100,00
EUR.
6. Krško, Lapajnetova 1 – poslovni
prostori v stavbi tk center Krško, površine 305,03 m2 in garaža površine 47,00 m2,
vse na naslovu Krško, Lapajnetova 1, s pripadajočim zemljiščem – stavbišče s parc.
št. 643.S (poslovna stavba, dvorišče, zelenica in gospodarsko poslopje), površine
1.020,00 m2 in funkcionalno zemljišče s parc.
št. 582/1 (zelenica), površine 1.721,00 m2,
vse parcele k.o. Stara vas; vse se prodaja
kot celota. Objekti so zgrajeni leta 1943 in
so pozneje adaptirani. Vse nepremičnine so
vpisane v zemljiški knjigi kot lastnina Telekom Slovenije, d.d.
Izhodiščna prodajna cena je 160.650,00
EUR.
7. Maribor, Kamniška cesta 28-30 – nezasedeno garažno–parkirno mesto s številko 11, površine 14,60 m2, v objektu »Kamni-

ška cesta 28-30, Maribor«, ki leži na parc.
št. 146/2, k.o. Koroška vrata. Parkirno mesto
je v zemljiški knjigi vpisano kot etažna lastnina na Telekom Slovenije, d.d., pri podvložku
št. 1842/33, k.o. Koroška vata.
Izhodiščna prodajna cena je 4.930,00
EUR.
8. Maribor, Kamniška cesta 28-30 – nezasedeno garažno–parkirno mesto s številko 12, površine 14,60 m2, v objektu »Kamniška cesta 28-30, Maribor«, ki leži na parc.
št. 146/2, k.o. Koroška vrata. Parkirno mesto
je v zemljiški knjigi vpisana kot etažna lastnina na Telekom Slovenije, d.d. pri podvložku
št. 1842/34, k.o. Koroška vrata.
Izhodiščna prodajna cena je 4.930,00
EUR.
II. Pogoji za sodelovanje
Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja pisnih ponudb. Pisne ponudbe je
potrebno poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000
Ljubljana, soba št. 106, z oznako »Ponudba
za nakup nepremičnin – ne odpiraj«.
Rok za predložitev ponudb je 28. 6. 2010.
Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki
bodo prispele po pošti ali bodo dostavljene
na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba 106, najkasneje
do vključno 28. 6. 2010 do 12. ure.
Vsebina ponudbe:
Ponudniki so lahko fizične in pravne
osebe, ki morajo v pisni ponudbi navesti
in posredovati naslednje podatke oziroma
dokumente:
– navesti svoje identifikacijske podatke
(ime, priimek oziroma firmo, naslov, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko),
– navesti podatke nepremičnine za katero kandidirajo in predlagajo ponudbo,
– navesti posebej ponujeno ceno v EUR,
v absolutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne more biti nižja od navedene
izhodiščne cene,
– navesti popolne podatke o številki tekočega-transakcijskega računa (naziv banke
in številka računa),
– fizične osebe morajo priložiti fotokopijo
dokumenta za identifikacijo (osebni dokument), pravne osebe morajo priložiti overjen
izpis iz sodnega registra (ne starejši od 3
mesecev) in samostojni podjetniki posamezniki priložiti priglasitveni list.
Drugi pogoji:
Predmetne nepremičnine se prodajajo
po načelu “videno–kupljeno”. Kupec s sodelovanjem pri zbiranju pisnih ponudb potrjuje,
da je seznanjen s stanjem premoženja in
se odreka zahtevkom iz naslova stvarnih
napak.
V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami oziroma davek na
dodano vrednost in nosi vse stroške prenosa lastništva.
Kupnino mora kupec poravnati v celoti
v roku 30 dni od datuma izstavitve računa,
po sklenitvi pogodbe.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni pisno, najkasneje do 31. 8. 2010. Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo
v 30 dneh po prejemu obvestila, da je izbran
kot najugodnejši ponudnik.
V primeru, da najugodnejši ponudnik oziroma izbrani kupec po svoji krivdi ne izpolni
vseh pogojev iz objave in pogodbenih obveznosti se šteje, da je odstopil od nakupa
– v takšnem primeru je izbrani kupec dolžan
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plačati Telekomu Slovenije, d.d., odškodnino v višini 3.000,00 EUR + DDV.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločala predvsem višina ponujene cene.
Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec pridržuje pravico, da na podlagi te objave kljub
prejetim ponudbam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Dodatne informacije lahko ponudniki
pridobijo v Službi za upravljanje nepremičnin, na telefonskih številkah: 02/53-27-70,
01/234-16-50, 01/234-15-92, vsak delovni
dan v času od 9. do 12. ure.
Za oglede nepremičnin se lahko dogovorite pri spodaj navedenih osebah in telefonskih številkah:
– za nepremičnine pod zap. št. 1. in 2. –
na tel. 01/500-62-03, Gregor;
– za nepremičnine pod zap. št. 3., 4. in
5. – na tel. 03/428-35-65, Nada;
– za nepremičnine pod zap. št. 6. – na
tel. 07/373-71-41, Marjan;
– za nepremičnine pod zap. št. 7. In 8.. –
na tel. 02/333-22-33, Edith.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 110-41/2010
Ob-3895/10
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 enega sodnika na delo
na Ministrstvo za pravosodje v Center za
izobraževanje v pravosodju, s predvidenim
časom dodelitve treh let. Sodnik bo opravljal 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
Št. 431/2010-881
Ob-3791/10
Občina Ljutomer na podlagi določb Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
63. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07) objavlja
namero o ustanovitvi služnosti
in
javno zbiranje ponudb
za postavitev sončne elektrarne na
strehi OŠ in telovadnice pri OŠ Ivana
Cankarja Ljutomer ter na strehi OŠ
in telovadnice pri OŠ Janka Ribiča
Cezanjevci
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, tel. 02/584-90-40, faks 02/581-16-10,
e-pošta: obcina.ljutomer@ljutomer.si.
2. Opis predmeta služnosti
Predmet služnosti je:
– postavitev sončne elektrarne na strehi OŠ in telovadnice OŠ Ivana Cankarja
Ljutomer, parc. št. 2215, k.o. Ljutomer, na
površini cca 950 m2 uporabne površine ter
postavitev sončne elektrarne na strehi OŠ
in telovadnice pri OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, parc. št. 865/2, k.o. Cezanjevci, na
površini cca 280 m2 uporabne površine, kjer
se služnostni upravičenec obveže pred postavitvijo sončne elektrarne obnoviti celotno
ostrešje telovadnice, v izmeri cca 500 m2
z novo kritino – pločevino. Vse mere so in-

formativnega značaja in jih je treba preveriti
na objektu.
Izbran bo le tisti ponudnik, ki bo prevzel
v izvedbo oba objekta obeh šol ter obe telovadnici.
Služnost obsega pravico:
– zgraditi sončno elektrarno na obeh šolah in obeh telovadnicah, vključno z izvedbo
napeljave kablov in drugih instalacij potrebnih za obratovanje objekta;
– pravico vzdrževati vse objekte iz prejšnje točke v skladu s tehničnim napredkom
in razvojem;
– pravico imeti dostop do nepremičnine
in prehoda preko nje zaradi obratovanja in
vzdrževanja objektov in naprav.
Stvarna pravica služnosti se ustanavlja
za dobo do 30 let od sklenitve pogodbe. Ponudnik mora vzpostaviti računalniški sistem,
preko katerega lahko osnovnošolci dnevno
preverjajo, kaj se dogaja z fotonapetostnimi
moduli na strehi, izvesti sanacijo obstoječega celotnega ostrešja telovadnice OŠ Cezanjevci z novo kritino – pločevino, vključeno
s sanacijo strelovodne naprave.
Izhodiščno letno nadomestilo: v višini 4%
od prihodkov iz naslova prodaje proizvedene
električne energije. Vrednost zamenjave kritine na telovadnici OŠ Cezanjevci se upošteva pri znesku letnega nadomestila od
prihodkov iz naslova prodaje proizvedene
električne energije.
3. Vrsta pravnega posla
Z uspelim ponudnikom se sklene služnostna pogodba za dobo 30 let, v obliki
notarskega zapisa, najkasneje v roku 15
dni po zaključku postopka javnega zbiranja
ponudb. Ponudnik se v pogodbi izrecno zaveže, da bo:
– zgradil sončno elektrarno na objektu
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, na telovadnici OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, na objektu
OŠ Cezanjevci ter na telovadnici OŠ Cezanjevci;
– zamenjal kritino na celotnem ostrešju
telovadnice OŠ Cezanjevci, vključno s sanacijo strelovodne naprave;
– zaradi izgradnje ali obratovanja sončne elektrarne, na svoje stroške nemudoma
saniral morebitno poškodovano kritino na
objektu;
– po preteku služnostnega obdobja
vzpostavil prvotno stanje, v primeru, da se
služnost ne podaljša;
– med izvajanjem pogodbenih del na celotnem gradbišču upošteval in izvajal vse
potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva
pred požarom, na svoje stroške zavaroval
izvedbo del in gradbišče pri ustrezni zavarovalnici in kopijo zavarovalne police še pred
pričetkom del izročil lastniku nepremičnine.
Ponudnik se bo s podpisom pogodbe
zavezal, da bo s postopki pridobitve ustreznih dovoljenj pričel takoj ter, da bo glede na
upoštevane roke postavil sončno elektrarno
najkasneje v roku 6 mesecev od podpisa
služnostne pogodbe. Ponudnik se s pogodbo prav tako obveže pristopiti k obnovi strehe na telovadnici OŠ Cezanjevci, in sicer
najkasneje v roku 60 dni od podpisa služnostne pogodbe.
V ta namen ponudnik pri notarju deponira izbrisno pobotnico, katero bo Občina
Ljutomer izkoristila v primeru, če ponudnik
ne bo pristopil k izvedbi pogodbeno dogovorjenih del.
4. Pogoji pod katerimi se ponudba predloži:
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a) Ekonomska in finančna sposobnost:
Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred
objavo javnega naročila ne sme imeti blokiranega transakcijskega računa ter da v preteklem in tekočem letu ne posluje z izgubo.
b) Tehnične zahteve:
– fotovoltaične plošče: monokristalni
sončni modul, 240 W;
– instalirana moč: cca 118 kW na OŠ in
telovadnici OŠ Ljutomer ter cca 35 kW na
OŠ in telovadnici OŠ Cezanjevci.
5. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo ponudnika, naslov stalnega prebivališča oziroma
sedež ponudnika,
– kot dokazilo v zvezi z ekonomsko in
finančno sposobnostjo ponudnik ponudbi
priloži:
– BON-1/P (podjetja) oziroma
BON-1/SP (samostojni podjetniki) s podatki
in kazalniki za leto 2009;
– pozitivno bilanco stanja na dan
31. 12. 2009 in izkaz poslovnega izida na
dan 31. 12. 2009;
– potrdilo poslovne banke, iz katerega je razvidno, da v zadnjih šestih mesecih
pred objavo razpisa noben od ponudnikovih
odprtih transakcijskih računov ni bil blokiran;
– analizo energetskega potenciala obeh
šol in obeh telovadnic;
– ponujen odstotek nadomestila, ki ne
more biti nižji od izhodiščnega;
– potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije (samostojni podjetniki posamezniki)
oziroma sklep o vpisu v sodni register;
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 3 mesecev (pravne osebe);
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega
zbiranja ponudb;
– izjavo o veljavnosti ponudbe še najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje
ponudb;
– ponudbo za zamenjavo ostrešja telovadnice OŠ Cezanjevci, vključno s sanacijo
strelovodne naprave.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
6. Merilo za izbor:
Najvišji delež med odstotkom letne višine nadomestila ter vrednostjo zamenjave
dotrajane strešne kritine na telovadnici OŠ
Cezanjevci, ki se izračuna po enačbi:
(odstotek letne višine nadomestila)
D = -----------------------------------------------------------------(vrednost zamenjave ostrešja)
Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvišji
delež D.
V primeru, da je podanih več ponudb
z enakim deležem, se izvede javna dražba,
na katero se povabi vse ponudnike, ki so
ponudili enakovredno ponudbo. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika
obveščeni pisno v roku 8 dni po opravljeni
izbiri.
7. Omejitve v postopku: Občina Ljutomer si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma lahko župan začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi,
ne da bi za to morali biti navedeni razlogi
in brez odškodninske odgovornosti. Občina
Ljutomer si pridržuje pravico, da bo po prejemu ponudb s ponudniki izvedla dodatna
pogajanja.
8. Predložitev ponudbe
Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe
v zaprti ovojnici najkasneje do ponedeljka,
dne 28. junija 2010, do 11. ure, na naslov
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Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer. Na ovojnici mora biti naveden naziv
oziroma ime ponudnika z oznako: »Ponudba za sončno elektrarno – OŠ Ljutomer in
OŠ Cezanjevci«. Ponudba, ki bo prispela po
razpisnem roku, se bo štela kot nepravočasna ponudba in bo izločena iz postopka ter
zaprta vrnjena pošiljatelju. Ponudnik, ki bo
oddal nepopolno ponudbo bo pozvan k dopolnitvi, če ponudba vsebuje bistvene elemente, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo.
Rok za dopolnitev take ponudbe je pet dni
po prejemu poziva za dopolnitev.
9. Kraj in čas odpiranja ponudb: odpiranje
ponudb ni javno. Obravnavo prispelih ponudb bo izvedla komisija, ki bo ponudbe odprla v ponedeljek, dne 28. junija 2010, ob 12.
uri, v sejni sobi Občine Ljutomer. Ponudbe, ki
bodo prispele po razpisanem roku, bo komisija izločila in o tem obvestila ponudnika.
10. Ogled nepremičnin in ostale informacije: vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo na tel. 02/584-90-46 (kontaktna oseba: Dominika Vrbnjak). Ogled je
možen po predhodnem dogovoru. Besedilo
javnega razpisa je objavljeno tudi na spletni
strani Občine Ljutomer – http://www.obcinaljutomer.si.
Občina Ljutomer
Št. 478-0038/2009-2/2
Ob-3793/10
Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, objavlja na podlagi 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in
100/99)
javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišča v k.o. Podgorje
1. Predmet prodaje: predmet prodaje je
zemljišče parc. št. 700/11, v izmeri 3071 m2,
k.o. Podgorje, ki leži v območju Zazidalnega
načrta B 25 – Fructal (Uradni list RS, št. 3/04
in 121/08). Namenjeno je za gradnjo pro
izvodnih, skladiščnih in prodajnih objektov.
2. Izhodiščna cena:
Izhodiščna cena zemljišča znaša 90,00
EUR/m2, kar znaša skupno za 3071 m2 zemljišča 276.390,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin. Obvezne dajatve in
stroške, ki bodo nastali pri prodaji, plača
kupec. Prodaja se bo izvršila po načelu »videno – kupljeno«.
3. Dodatne informacije, ogled nepremičnine
Dodatne informacije v zvezi s prodajo in
ogledom zemljišča lahko dobite vsak delovni
dan, na tel. 01/83-18-153 ali e-naslov: ivanka.ogrinec@kamnik.si – kontaktna oseba
Ivanka Ogrinec.
Prilogi razpisne dokumentacije sta obrazec Ponudba, na katerem ponudniki oddajo
svojo ponudbo ter vzorec pogodbe, v katerem so določene pogodbene obveznosti
kupca. Razpisna dokumentacija iz prejšnjega odstavka je na voljo na spletni strani Občine Kamnik: www.kamnik.si, v tiskani verziji
jo lahko ponudniki prevzamejo osebno pri
kontaktni osebi na Občini Kamnik.
4. Pogoji za udeležbo v postopku:
4.1. Plačilo varščine
Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% ponujene cene na račun Občine Kamnik, št.
01243-0100002257, sklic na št. 722100, in
sicer do roka za oddajo ponudbe.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta
v kupnino. Ponudnikom, ki na javni ponudbi
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ne uspejo, se varščina vrne v roku 30 dni po
izboru najugodnejšega ponudnika. Varščina
se ne obrestuje.
Prodajalec ima pravico zadržati plačano
varščino:
– če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v roku 8 dni po prejemu
obvestila o izbiri,
– če izbrani ponudnik odstopi od pogodbe,
– če izbrani ponudnik ne plača kupnine
v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe
ter prodajalec zaradi tega razdre pogodbo
oziroma odstopi od pogodbe.
4.2. Način, mesto in rok za oddajo ponudbe:
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik
vpiše zahtevane podatke v obrazec Ponudba, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do
18. 6. 2010 do 11. ure, na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba – zemljišče v k.o. Podgorje«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen polni naziv in naslov
pošiljatelja ponudbe.
Ponudba, ki ne bo pravočasno dostavljena na naslov prodajalca, bo neodprta vrnjena ponudniku. Ponudbe lahko ponudniki
v roku za oddajo ponudb oddajo tudi osebno, vsak delovni dan, na vložišču prodajalca
na naslovu: Glavni trg 24, Kamnik.
4. 3. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. ponudbo za nakup zemljišča, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne, (ponudba na
predpisanem obrazcu in dokazilo o plačilu
varščine – priloga 1),
2. vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, na vsaki strani parafirano in pravne osebe tudi žigosano prodajno pogodbo
– priloga 2.
5. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 21. 6. 2010, ob 11. uri, v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik
(pisarna št. 17). K javnemu odpiranju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik oziroma
njegov pooblaščenec, ki predloži veljavno
pooblastilo.
6. Izbor najugodnejšega ponudnika, sklenitev pogodbe in plačilo kupnine
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane razpisne pogoje in
bodo enake ali višje od izhodiščne cene.
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je ponujena najvišja cena. V primeru, da
enako ceno ponudi več ponudnikov, se najugodnejšim ponudnikom posreduje poziv
k oddaji nove ponudbe ali poziv za dodatna
pogajanja o ceni.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo
v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri,
v nasprotnem primeru se šteje, da je od
nakupa odstopil.
Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe. Kupnina se plača na račun
prodajalca, ki je določen v prodajni pogodbi.
Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe.
7. Ustavitev postopka: prodajalec si pridrži pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pogodbe
prekine oziroma ustavi postopek prodaje.
Ob morebitni ustavitvi postopka se vplača-

ne varščine vrnejo ponudnikom v neobrestovanem znesku.
Občina Kamnik
Št. 671-0088/2010-1
Ob-3820/10
Na podlagi 32. člena Zakona o javnozasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št.
127/06 z dne 7. 12. 2006), Mestna občina
Murska Sobota objavlja
poziv promotorjem
1. Mestna občina Murska Sobota poziva
promotorje k oddaji vloge o zainteresiranosti
za izvedbo projekta Javno-zasebnega partnerstva (v nadaljevanju: JZP) za realizacijo projekta Turistični in športno-rekreacijski
center Fazanerija.
2. Predmet JZP je izgradnja in upravljanje s kompleksom Turistični in športno-rekreacijski center Fazanerija, ki bo predstavljal razvoj Mestni občini Murska Sobota
na področju športno-turistične ponudbe za
obdobje 25 let.
– Mestna občina Murska Sobota – javni
partner na podlagi 32. člena Zakona o JZP
(Uradni list RS, št. 127/06) poziva promotorje, da oddajo svoje vloge o zainteresiranosti
za izvedbo projekta JZP za projekt Turistični in športno-rekreacijski center Fazanerija.
Predmet JZP izgradnja in upravljanje s kompleksom Turistično in športno-rekreacijski
center Fazanerija.
– Vložek javnega partnerja je podeljena
odplačna stavbna pravica za obdobje 25
let ter kritje dela stroškov nad upravljanjem
kompleksa v višini subvencioniranja vstopnic za uporabnike storitev z območja Mestne občine Murska Sobota.
– Vložek zasebnega partnerja so stroški izgradnje v projekt Fazanerija, vključno z vso potrebno dokumentacijo ter vsemi
stroški, ki so potrebni za upravljanje kompleksa Fazanerija.
– Vloga promotorja mora vsebovati najmanj:
– predstavitev projekta JZP v življenjski
dobi, kakršnega le-ta vidi z izdelano urbanistično-arhitekturno idejno zasnovo projekta
sprejemljivega za okolje;
– predlog oblike JZP;
– opis pravnoorganizacijske oblike zasebnega partnerja, ki vključuje:
– Organigram,
– Seznam in opis poslovnih procesov,
– Seznam delovnih mest s številom
zaposlenih (opis delovnih nalog in odgovornostih pri njih),
– Izkaz o finančni sposobnosti,
– Finančno in ekonomsko analizo
predlaganega modela JZP,
– Opredelitev in razčlenitev vložkov
zasebnega partnerstva,
– Opredelitev do vložka javnega partnerja,
– Predlog modela financiranja JZP
(Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta JZP, Uradni list RS, št. 32/07)
z ekonomsko in finančno analizo projekta,
– Terminski plan realizacije pro
jekta,
– Oceno tveganja modela JZP
z opredelitvijo, katere prevzame zasebni in
katere javni partner in katera tveganja so
skupna,
– Oceno izvedljivosti predlaganega
modela,
– SWOT analizo predlaganega modela v primerjavi z javnim naročilom.
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3. Podatki za promotorje:
– kratek opis idejne rešitve, ki zajema
območje za izvedbo projekta, objavljen na:
www.murska-sobota.si, pod razpisi, 2010,
Javni poziv za promotorje.
Vloge o zainteresiranosti za JZP želimo
prejeti do vključno 31. 8. 2010, na naslov:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. Za več informacij se lahko obrnete na e-mail: bojan.petrijan@murska-sobota.si, ali na GSM:
041/733-982.
Vloga o zainteresiranosti ne predstavlja
prednosti pri izbiri ali pri drugih postopkih
v zvezi z JZP. Po rokih, določenih v tem
pozivu, vloge več ne bodo upoštevane za
predmetno povabilo.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 4781-361/2010-5
Ob-3821/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07, 100/09), Odloka o proračunu
Mestne občine Ljubljana za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/10) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2010
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za
DDV: SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb je 10
garaž v garažni hiši pod objektom na naslovu Grablovičeva 28, Ljubljana. Garaže v zemljiški knjigi še niso vknjižene kot etažna
lastnina, zemljišče s parcelnima št. 67/8 in
67/9, pod katerim se nahaja garažna hiša,
pa je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Ljubljani vpisano pri vložku št. 155, k.o.
Šentpeter.
Na dan podpisa prodajne pogodbe se
kupec pri nobeni garaži še ne bo mogel
vpisati v zemljiško knjigo. Mestna občina
Ljubljana bo posameznemu kupcu naknadno, po vzpostavljeni etažni lastnini, izdala
zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske
pravice.
– garaža št. 128, v skupni izmeri
12,70 m2, ki se nahaja v II. kleti garažne hiše
Grablovičeva 28, 1000 Ljubljana in je po
vhodu v II. klet v prvem kompleksu garaž na
desni strani locirana kot zadnja (štirinajsta)
garaža, pri čemer ta garaža na dan podpisa
pogodbe v zemljiški knjigi še ni vknjižena kot
etažna lastnina. V katastru stavb je predmetna garaža vpisana pod št. 128 dela stavbe
št. 97, z neto tlorisno površino 13 m2;
Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas.
Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel
vse pravice in obveznosti najemodajalca po
najemni pogodbi.
– garaža št. 110, v skupni izmeri
12,70 m2, ki se nahaja v II. kleti garažne
hiše Grablovičeva 28, 1000 Ljubljana in je
proti izhodu iz II. kleti na desni strani locirana kot deseta garaža, pri čemer ta garaža
na dan podpisa pogodbe v zemljiški knjigi še

ni vknjižena kot etažna lastnina. V katastru
stavb je predmetna garaža vpisana pod št.
110 dela stavbe št. 97, z neto tlorisno površino 13 m2;
Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas.
Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel
vse pravice in obveznosti najemodajalca po
najemni pogodbi.
– garaža št. 113, v skupni izmeri
12,70 m2, ki se nahaja v II. kleti garažne
hiše Grablovičeva 28, 1000 Ljubljana in je
proti izhodu iz II. kleti na desni strani locirana kot trinajsta garaža, pri čemer ta garaža
na dan podpisa pogodbe v zemljiški knjigi še
ni vknjižena kot etažna lastnina. V katastru
stavb je predmetna garaža vpisana pod št.
113 dela stavbe št. 97, z neto tlorisno površino 13 m2;
Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas.
Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel
vse pravice in obveznosti najemodajalca po
najemni pogodbi.
– garaža št. 126, v skupni izmeri
12,70 m2, ki se nahaja v II. kleti garažne
hiše Grablovičeva 28, 1000 Ljubljana in je
po vhodu v II. klet v prvem kompleksu garaž na desni strani locirana kot dvanajsta
garaža, pri čemer ta garaža na dan podpisa
pogodbe v zemljiški knjigi še ni vknjižena kot
etažna lastnina. V katastru stavb je predmetna garaža vpisana pod št. 126 dela stavbe
št. 97, z neto tlorisno površino 13 m2;
Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas.
Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel
vse pravice in obveznosti najemodajalca po
najemni pogodbi.
– garaža št. 123, v skupni izmeri
12,70 m2, ki se nahaja v II. kleti garažne
hiše Grablovičeva 28, 1000 Ljubljana in je
po vhodu v II. klet v prvem kompleksu garaž
na desni strani locirana kot deveta garaža,
pri čemer ta garaža na dan podpisa pogodbe v zemljiški knjigi še ni vknjižena kot etažna lastnina. V katastru stavb je predmetna
garaža vpisana pod št. 123 dela stavbe št.
97, z neto tlorisno površino 13 m2;
Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas.
Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel
vse pravice in obveznosti najemodajalca po
najemni pogodbi.
– garaža št. 109, v skupni izmeri
12,70 m2, ki se nahaja v II. kleti garažne
hiše Grablovičeva 28, 1000 Ljubljana in je
proti izhodu iz II. kleti na desni strani locirana kot deseta garaža, pri čemer ta garaža
na dan podpisa pogodbe v zemljiški knjigi še
ni vknjižena kot etažna lastnina. V katastru
stavb je predmetna garaža vpisana pod št.
109 dela stavbe št. 97, z neto tlorisno površino 13 m2;
Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas.
Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel
vse pravice in obveznosti najemodajalca po
najemni pogodbi.
– garaža št. 118, v skupni izmeri
12,70 m2, ki se nahaja v II. kleti garažne
hiše Grablovičeva 28, 1000 Ljubljana in je
po vhodu v II. klet v prvem kompleksu garaž
na desni strani locirana kot četrta garaža, pri
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čemer ta garaža na dan podpisa pogodbe
v zemljiški knjigi še ni vknjižena kot etažna
lastnina. V katastru stavb je predmetna garaža vpisana pod št. 118 dela stavbe št. 97,
z neto tlorisno površino 13 m2;
Nepremičnina je prazna.
– garaža št. 139, v skupni izmeri
12,70 m2, ki se nahaja v II. kleti garažne
hiše Grablovičeva 28, 1000 Ljubljana in je
po vhodu v II. klet v prvem kompleksu garaž
na levi strani locirana kot trinajsta garaža,
pri čemer ta garaža na dan podpisa pogodbe v zemljiški knjigi še ni vknjižena kot etažna lastnina. V katastru stavb je predmetna
garaža vpisana pod št. 139 dela stavbe št.
97, z neto tlorisno površino 13 m2;
Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas.
Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel
vse pravice in obveznosti najemodajalca po
najemni pogodbi.
– garaža št. 125, v skupni izmeri
12,70 m2, ki se nahaja v II. kleti garažne
hiše Grablovičeva 28, 1000 Ljubljana in je
po vhodu v II. klet v prvem kompleksu garaž
na desni strani locirana kot enajsta garaža,
pri čemer ta garaža na dan podpisa pogodbe v zemljiški knjigi še ni vknjižena kot etažna lastnina. V katastru stavb je predmetna
garaža vpisana pod št. 125 dela stavbe št.
97, z neto tlorisno površino 13 m2;
Nepremičnina je prazna.
– garaža št. 117, v skupni izmeri
12,70 m2, ki se nahaja v II. kleti garažne
hiše Grablovičeva 28, 1000 Ljubljana in je
po vhodu v II. klet v prvem kompleksu garaž
na desni strani locirana kot tretja garaža, pri
čemer ta garaža na dan podpisa pogodbe
v zemljiški knjigi še ni vknjižena kot etažna
lastnina, V katastru stavb je predmetna garaža vpisana pod št. 117 dela stavbe št. 97,
z neto tlorisno površino 13 m2;
Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas.
Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel
vse pravice in obveznosti najemodajalca po
najemni pogodbi.
Izhodiščna cena za vse garaže je 11.000
EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«.
3.2 Posamezne nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo imenovana
Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran
za najugodnejšega ponudnika.
3.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepre-

Stran

1498 /

Št.

47 / 11. 6. 2010

mičnin, stroške deponiranja prodajne pogodbe pri notarju ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic na
št. 099-431000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 28. 6.
2010. V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici,
z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine Grablovičeva 28 – Gxxx« na
naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija
za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana,
1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje
2.
Pod »Gxxx« ponudniki vpišejo številko
garaže, za katero je ponudba podana.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 10. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine,
dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-85, kontaktna
oseba Damjana Popović Ljubi.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo prispele ponudbe odpirala:
– za garažo št. 128 dne 6. 7. 2010 s pričetkom ob 10.30, v prostorih Mestne občine Ljubljana, (Klub 15), Mestni trg 1, Ljub
ljana;
– za garažo št. 110 dne 6. 7. 2010 s pričetkom ob 10.50, v prostorih Mestne obči-
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ne Ljubljana, (Klub 15), Mestni trg 1, Ljub
ljana;
– za garažo št. 113 dne 6. 7. 2010 s pričetkom ob 11.10, v prostorih Mestne občine Ljubljana, (Klub 15), Mestni trg 1, Ljub
ljana;
– za garažo št. 126 dne 6. 7. 2010 s pričetkom ob 11.30, v prostorih Mestne občine Ljubljana, (Klub 15), Mestni trg 1, Ljub
ljana;
– za garažo št. 123 dne 6. 7. 2010 s pričetkom ob 11.50, v prostorih Mestne občine Ljubljana, (Klub 15), Mestni trg 1, Ljub
ljana;
– za garažo št. 109 dne 6. 7. 2010 s pričetkom ob 12.10, v prostorih Mestne občine Ljubljana, (Klub 15), Mestni trg 1, Ljub
ljana;
– za garažo št. 118 dne 6. 7. 2010 s pričetkom ob 12.30, v prostorih Mestne občine Ljubljana, (Klub 15), Mestni trg 1, Ljub
ljana;
– za garažo št. 139 dne 6. 7. 2010 s pričetkom ob 12.50, v prostorih Mestne občine Ljubljana, (Klub 15), Mestni trg 1, Ljub
ljana;
– za garažo št. 125 dne 6. 7. 2010 s pričetkom ob 13.10, v prostorih Mestne občine Ljubljana, (Klub 15), Mestni trg 1, Ljub
ljana;
– za garažo št. 117 dne 6. 7. 2010 s pričetkom ob 13.30, v prostorih Mestne občine Ljubljana, (Klub 15), Mestni trg 1, Ljub
ljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana, http://www.
ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4780-361/2010-5
Ob-3822/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07, 100/09), Odloka o proračunu
Mestne občine Ljubljana za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/10) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2010
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za
DDV: SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena

Predmet javnega zbiranja ponudb so
parkirna mesta, ki se nahajajo v I. kleti podzemnega garažnega objekta v stanovanjski
soseski Nove Poljane, Grablovičeva ulica
50–64, 1000 Ljubljana:
– parkirno mesto št. 1, v izmeri 13,57 m2,
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani vpisano z id. št. 1.E pri podvložku št.
616/1, k.o. Poljansko predmestje, parkirno
mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 1;
– parkirno mesto št. 2, v izmeri 13,79 m2,
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani vpisano z id. št. 2.E pri podvložku št.
616/2, k.o. Poljansko predmestje, parkirno
mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 2;
– parkirno mesto št. 6, v izmeri 13,57 m2,
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani vpisano z id. št. 6.E pri podvložku št.
616/6, k.o. Poljansko predmestje, parkirno
mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 6;
– parkirno mesto št. 7, v izmeri 13,57 m2,
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani vpisano z id. št. 7.E pri podvložku št.
616/7, k.o. Poljansko predmestje, parkirno
mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 7;
– parkirno mesto št. 8, v izmeri 13,79 m2,
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani vpisano z id. št. 8.E pri podvložku št.
616/8, k.o. Poljansko predmestje, parkirno
mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 8;
– parkirno mesto št. 13, v izmeri 13,57 m2,
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani vpisano z id. št. 13.E pri podvložku št.
616/13, k.o. Poljansko predmestje, parkirno
mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 13;
– parkirno mesto št. 14, v izmeri 13,78 m2,
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani vpisano z id. št. 14.E pri podvložku št.
616/14, k.o. Poljansko predmestje, parkirno
mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 14;
– parkirno mesto št. 15, v izmeri 13,55 m2,
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani vpisano z id. št. 15.E pri podvložku št.
616/15, k.o. Poljansko predmestje, parkirno
mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 15;
– parkirno mesto št. 16, v izmeri 13,55 m2,
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani vpisano z id. št. 16.E pri podvložku št.
616/16, k.o. Poljansko predmestje, parkirno
mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 16;
– parkirno mesto št. 17, v izmeri 13,78 m2,
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani vpisano z id. št. 17.E pri podvložku št.
616/17, k.o. Poljansko predmestje, parkirno
mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 17;
– parkirno mesto št. 53, v izmeri 13,56 m2,
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani vpisano z id. št. 53.E pri podvložku št.
616/53, k.o. Poljansko predmestje, parkirno
mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 53;
– parkirno mesto št. 54, v izmeri 13,79 m2,
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani vpisano z id. št. 54.E pri podvložku št.
616/54, k.o. Poljansko predmestje, parkirno
mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je označeno s št. 54;
– parkirno mesto št. 120, v izmeri
13,51 m2, v zemljiški knjigi Okrajnega so-
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dišča v Ljubljani vpisano z id. št. 120.E pri
podvložku št. 616/120, k.o. Poljansko predmestje, parkirno mesto se v naravi nahaja
v I. kleti in je označeno s št. 120.
Parkirna mesta so prazna in prosta bremen.
Izhodiščna cena: 11.000 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«.
3.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške deponiranja prodajne pogodbe pri notarju ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo
korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic na
št. 099-431000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 30. 6.
2010. V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici,
z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine Grablovičeva 50-64_PMx«
na naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.

4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 9. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine,
dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-85, kontaktna
oseba Damjana Popović Ljubi.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo prispele ponudbe odpirala:
– za parkirno mesto št. 1 dne 13. 7. 2010
s pričetkom ob 11. uri, v prostorih Mestne
občine Ljubljana, (Klub 15), Mestni trg 1,
Ljubljana;
– za parkirno mesto št. 2 dne 13. 7. 2010
s pričetkom ob 11.20, v prostorih Mestne
občine Ljubljana, (Klub 15), Mestni trg 1,
Ljubljana;
– za parkirno mesto št. 6 dne 13. 7. 2010
s pričetkom ob 11.40, v prostorih Mestne
občine Ljubljana, (Klub 15), Mestni trg 1,
Ljubljana;
– za parkirno mesto št. 7 dne 13. 7. 2010
s pričetkom ob 12. uri, v prostorih Mestne
občine Ljubljana, (Klub 15), Mestni trg 1,
Ljubljana;
– za parkirno mesto št. 8 dne 13. 7. 2010
s pričetkom ob 12.20, v prostorih Mestne
občine Ljubljana, (Klub 15), Mestni trg 1,
Ljubljana;
– za parkirno mesto št. 13 dne 13. 7.
2010 s pričetkom ob 12.40, v prostorih Mestne občine Ljubljana, (Klub 15), Mestni trg
1, Ljubljana;
– za parkirno mesto št. 14 dne 13. 7.
2010 s pričetkom ob 13. uri, v prostorih Mestne občine Ljubljana, (Klub 15), Mestni trg
1, Ljubljana;
– za parkirno mesto št. 15 dne 13. 7.
2010 s pričetkom ob 13.20, v prostorih Mestne občine Ljubljana, (Klub 15), Mestni trg
1, Ljubljana;
– za parkirno mesto št. 16 dne 20. 7.
2010 s pričetkom ob 10.30, v prostorih Mestne občine Ljubljana, (Klub 15), Mestni trg
1, Ljubljana;
– za parkirno mesto št. 17 dne 20. 7.
2010 s pričetkom ob 10.50, v prostorih Mestne občine Ljubljana, (Klub 15), Mestni trg
1, Ljubljana;
– za parkirno mesto št. 53 dne 20. 7.
2010 s pričetkom ob 11.10, v prostorih Mestne občine Ljubljana, (Klub 15), Mestni trg
1, Ljubljana;
– za parkirno mesto št. 54 dne 20. 7.
2010 s pričetkom ob 11.30, v prostorih Mestne občine Ljubljana, (Klub 15), Mestni trg
1, Ljubljana;
– za parkirno mesto št. 120 dne 20. 7.
2010 s pričetkom ob 11.50, v prostorih Me-
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stne občine Ljubljana, (Klub 15), Mestni trg
1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana, www.
ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Ob-3824/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana, na podlagi 46. člena Uredbe
o prodaji in drugih oblikah razpolaganja
s finančnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07
in 55/09) in Programa prodaje finančnega
premoženja Mestne občine Ljubljana za leto
2010 objavlja
poziv
za javno zbiranje ponudb za nakup
35,43% deleža v Termoelektrarni
Toplarni Ljubljana d.o.o.
1. Naziv in sedež prodajalca: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje:
Predmet prodaje je 35,43% poslovni
delež družbenika Mestna občina Ljubljana
v družbi TE-TOL Ljubljana d.o.o., Ljubljana,
vpisani v sodni register Okrožnega sodišča
v Ljubljani, pod vl. št. 100344000, z matično
številko 5033730000 (v nadaljevanju: »poslovni delež«). Knjigovodska vrednost ponujenega poslovnega deleža je 20.092.044,15
EUR. V prodajo se ponuja le cel in enovit
poslovni delež, ki se zaradi prodaje ne bo
delil.
Lastnik ponujenega poslovnega deleža
je Mestna občina Ljubljana. Republika Slovenija ima predkupno pravico.
3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za poslovni delež, ki
je predmet prodaje, je 15.550.000,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 150.000,00 EUR.
4. Ponudnik oziroma kupec poslovnega deleža je lahko ena ali več pravnih ali
fizičnih oseb. V primeru, da kupi ponujeni
poslovni delež več oseb, pripade poslovni
delež tem osebam skupno, ki uresničujejo
pravice in odgovarjajo za obveznosti iz poslovnega deleža skupno.
Pogodba o odsvojitvi in pridobitvi poslovnega deleža v družbi v Termoelektrarna
toplarna Ljubljana d.o.o., v obliki notarskega zapisa z bistveno vsebino, kot izhaja
iz osnutka Notarskega zapisa notarja Mira
Košaka, Trg republike 3, Ljubljana, ki je na
vpogled na Mestni občini Ljubljana, Oddelek
za finance in računovodstvo, Dalmatinova 1,
Ljubljana, mora biti sklenjena v 15 dneh po
zaključku postopka.
Če uspeli ponudnik v določenem roku
ne sklene pogodbe, se šteje, da je odstopil
od nakupa, prodajalec pa zadrži njegovo
kavcijo.
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Prodajalec bo pred sklenitvijo pogodbe
predkupnega upravičenca pozval, da sporoči svojo pripravljenost za nakup pod pogoji
dosežene najugodnejše ponudbe.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se mora plačati v 8 dneh od sklenitve pogodbe na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, MOL – izvrševanje
proračuna.
6. Način prenosa poslovnega deleža: lastništvo preide na kupca oziroma kupce po
plačilu celotne kupnine.
7. Ponudbe morajo vsebovati najmanj:
– ceno za nakup 35,43% deleža družbe
(kupnina), pri čemer ne more biti nižja od
ocenjene vrednosti 15.550.000,00 EUR,
– izpisek iz ustreznega registra gospodarskih subjektov, fizične osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta,
– poslovno poročilo za leto 2009 (pravne
osebe),
– BON 1.
8. Ponudbam mora biti priložena: izjava,
da ponudnik nastopa v svojem imenu in za
svoj račun, oziroma če nastopa v okviru povezanih družb, mora to razkriti.
9. Višina varščine: ponudniki morajo
z oddajo ponudbe vplačati kavcijo v višini
1.555.000,00 EUR na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Ljub
ljana, številka: 01261-0100000114, MOL
– izvrševanje proračuna, sklic na številko:
201017, z navedbo plačilo kavcije in predložiti potrdilo o plačilu kavcije (izvirnik).
V primeru, da želi ponujeni poslovni delež
kupiti več oseb skupno, mora plačati kavcijo
vsaj eden izmed kandidatov ali vsi kandidati
skupno.
10. Komisija lahko tekom postopka odloči, da z vsemi ponudniki ali le s posameznimi od njih opravi pogajanja z namenom
doseganja čim boljših pogojev prodaje in
preciziranja pogojev prodaje.
11. Plačana varščina bo uspelemu ponudniku (kupcu) vračunana v kupnino, neuspelim pa vrnjena brez obresti, v 15 dneh
od dneva zaključka postopka.
12. Vse dodatne informacije o pogojih in
natančnejše podatke o predmetu prodaje ter
o besedilu pogodbe o prenosu poslovnega
deleža lahko kandidati dobijo na Mestni občini Ljubljana, Oddelek za finance in računovodstvo, Dalmatinova 1, Urša Otoničar, na
tel. 01/306-43-70.
13. Župan Mestne občine Ljubljana oziroma Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje finančnega premoženja Mestne
občine Ljubljana s soglasjem župana lahko
postopek prodaje ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla.
14. Ponudniki pošljejo ali izročijo svoje
ponudbe na naslov Mestna občina Ljubljana,
Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje finančnega premoženja Mestne občine
Ljubljana, Dalmatinova 1, Ljubljana. Rok za
predložitev ponudb je 24. 6. 2010, v izvirniku v dveh izvodih, v zapečateni ovojnici,
s pripisom »Ponudba za družbo TE-TOL«.
Ponudbo, ki bo prispela po roku za predložitev ponudb, bo komisija zavrgla in o tem obvestila ponudnika. Komisija lahko kadarkoli
podaljša rok za predložitev ponudb.
15. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno, je izključena.
16. Kraj in čas javnega odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo
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dne 5. 7. 2010, ob 12. uri, v prostorih Mestne občine Ljubljana, na naslovu Mestni trg
1, Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana
Št. 352-18/2010
Ob-3825/10
Občina Postojna na podlagi Stanovanjskega zakona (SZ-1, Uradni list RS,
št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN,
45/08 – ZVEtL, 57/08), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni
list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09)
in Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo tržnih stanovanj v najem
za določen čas
1. Predmet razpisa
Občina Postojna oddaja v najem:
1.1. triinpolsobno stanovanje št. 26 v pritličju stanovanjske hiše, na naslovu Ul. Vilka
Kledeta 3, Postojna, s površino 81,51 m2, za
izhodiščno najemnino 350,00 EUR;
1.2. triinpolsobno stanovanje št. 26 v prvem nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Ul. Vilka Kledeta 3, Postojna, s površino 81,51 m2, za izhodiščno najemnino
350,00 EUR.
Stanovanji se oddajata v najem za dobo
petih let z možnostjo podaljšanja najemne
pogodbe. Varščina za najem znaša tri mesečne najemnine, plačati pa jo je potrebno
pred vselitvijo. Varščina se po poteku najemnega razmerja najemniku vrne pod pogoji,
ki jih natančneje določa najemna pogodba.
Stanovanje št. 26 pod točko 1.1. je vseljivo takoj po plačilu varščine in sklenitvi
najemne pogodbe.
Stanovanje št. 36 pod točko 1.2. bo vseljivo predvidoma v avgustu 2010, po izselitvi
dosedanjega najemnika.
2. Razpisni pogoji
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
prosilci, da so upravičeni do dodelitve tržnega stanovanja po tem razpisu, so:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– začasno ali stalno bivanje na območju
Občine Postojna,
– dohodki prosilčevega gospodinjstva
morajo v letu dni pred objavo tega razpisa
presegati odstotke dohodkov, ki jih za oprostitev plačila lastne udeležbe in varščine
predvideva v 9. členu Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list
RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09).
3. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
3.1. Interesenti za najem stanovanja morajo k vlogi na razpis priložiti:
– podatke o najemniku in osebah, ki
bodo z njim uporabljale stanovanje,
– višino ponujene najemnine,
– potrdilo o skupnem neto dohodku za
obdobje 1 leta pred razpisom,
– potrdilo o izplačanih zadnjih treh neto
plačah zase in za vse bodoče uporabnike.
3.2. Kriteriji za izbiro:
Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo
ponudbo je ponujena najemnina.
V primeru, da bo interesentov, ki izpolnjujejo splošne pogoje za najem posameznega stanovanja, več, imajo ti prednost po
naslednji prioriteti:
– višina ponujene najemnine,
– materialno stanje vlagatelja in bodočih
uporabnikov, ki bodo skupaj z njim uporabljali stanovanje, pri čemer imajo prednost
tisti vlagatelji, pri katerih predstavlja višina

najemnine manjši delež v družinskem dohodku,
– stalno bivanje v Občini Postojna.
Vloge, kjer bo za stanovanje ponujena
nižja najemnina od izhodiščne, se zavrže.
4. Oddaja vloge
Zainteresirani lahko dvignejo obrazec
vloge na razpis v sprejemno-informacijski
pisarni Občine Postojna (št. 3/2) ali na spletni strani www.postojna.si, med aktualnimi
razpisi.
Upoštevane bodo vloge, ki bodo oddane
do vključno petka, 18. 6. 2010, do 12. ure,
na naslov Občina Postojna, Ljubljanska 4,
6230 Postojna, s pripisom (Javno zbiranje
ponudb – oddaja tržnega stanovanja).
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo,
bo pozvan, da vlogo v roku 8 dni dopolni.
Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene in vloge, oddane po zaključku razpisnega
roka, bodo s sklepom zavržene.
5. Oddaja vloge: najugodnejši ponudniki
bodo izbrani najkasneje v roku 15 dni po
izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki
bodo pisno obveščeni najpozneje v roku
15 dni po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Z izbranima ponudnikoma bo sklenjena najemna pogodba, in
sicer v roku 8 dni od pravnomočnosti sklepa
o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene
najemne pogodbe v roku, se šteje da je odstopil od ponudbe in se najemna pogodba
lahko sklene z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
6. Občina Postojna si pridržuje pravico,
da najemne pogodbe ne sklene z nobenim
ponudnikom.
Občina Postojna
Št. 84/2010
Ob-3826/10
Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331
Nazarje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07 in 84/07) ter Sklepa o pridobivanju in razpolaganju s stvarnim premoženjem Občine Nazarje v letu 2010 (sprejet na 27. seji občinskega sveta dne 25. 3.
2010), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Nazarje, Savinjska
cesta 4, 3331 Nazarje, tel. 03/839-16-00,
faks 03/839-16-15, e-pošta: obcina@nazarje.si.
2. Predmet prodaje
Predmet prodaje je 5 komunalno opremljenih zemljišča (gradbenih parcel) v ureditvenem območju Za samostanom-1, namenjenih gradnji individualnih stanovanjskih
objektov. Parcele so označene s številkami:
II., III., IV., V. in VI.
Prodajajo se naslednje gradbene parcele:
– II. – parc. št. 958/8, k.o. Prihova, v izmeri 856 m2,
– III. – parc. št. 958/5, k.o. Prihova, v izmeri 852 m2,
– IV. – parc. št. 958/6, k.o. Prihova, v izmeri 629 m2,
– V. – parc. št. 958/7, k.o. Prihova, v izmeri 645 m2,
– VI. – parc. št. 955/6, k.o. Prihova, v izmeri 900 m2.
Nepremičnine so locirane v k.o. Prihova, v neposredni bližini naselja Nazarje, saj
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so od centra oddaljene le nekaj minut hoje.
Ležijo na sončni strani za tako imenovanim
samostanskim hribom. V celotnem zaselku so trenutno zgrajene štiri enodružinske
hiše, z novo zgrajeno komunalno infrastrukturo pa bo omogočena gradnja osmih
enodružinskih stanovanjskih hiš. Zemljišča
so komunalno urejena, kar pomeni, da je
zgrajena cestna infrastruktura, vodovodna
infrastruktura, skupna čistilna naprava, javna razsvetljava ter pripravljeno elektro in
TK omrežje.
Nepremičnine se prodajajo po načelu videno–kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij.
Kupec kupuje nepremičnino v stanju, kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic,
kot jih je imel lastnik.
3. Vrsta pravnega posla: z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba v roku
15 dni po zaključku postopka javnega zbiranja ponudb.
4. Izklicna cena
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje,
znaša:
– II. – izklicna cena = 56.162,16 €,
– III. – izklicna cena = 55.899,72 €,
– IV. – izklicna cena = 41.268,69 €,
– V. – izklicna cena = 42.318,45 €,
– VI. – izklicna cena = 59.049,00 €.
V ceni ni zajet 20% davek na dodano
vrednost, ki ga plača kupec.
Prodajalec nosi stroške sestave in notarske overitve prodajne pogodbe.
Stroške vpisa iz prodajne pogodbe na
ime kupca nosi kupec.
5. Rok za plačilo kupnine
(zmanjšano za vplačano varščino) je 8
dni po podpisu prodajne pogodbe oziroma
od izstavitve računa, ki ga izda Občina Nazarje. Kupec je po podpisu pogodbe dolžan
plačati vrednost nepremičnine po ponujeni
ceni, vključno z davkom na dodano vrednost. Plačilo celotne kupnine (vrednosti)
nepremičnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
Po plačilu celotne kupnine se opravi
zemljiškoknjižni prenos. Predlog za vpis
v zemljiško knjigo poda kupec.
6. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo plačati varščino v višini 10% ponujene cene za
zemljišče na podračun Občine Nazarje, št.
01283-0100018921, odprt pri Upravi za javna plačila Žalec, z navedbo »plačilo varščine Za samostanom-1«. Vplačana varščina
se izbranemu ponudniku šteje v kupnino,
neuspelim ponudnikom, se varščina brez
obresti vrne najkasneje v 8 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Kolikor ponudnik, ki je uspel na razpisu ne sklene
prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali
ne plača kupnine, Občina Nazarje obdrži
plačano varščino.
7. Pisna ponudba mora vsebovati
Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(priloga št. 1).
Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).
Potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od
izhodiščne cene.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
8. Veljavnost ponudbe: ponudba mora
biti veljavna še 45 dni po preteku roka za
odpiranje ponudb.

9. Rok za oddajo ponudb: ponudba mora
biti dostavljena na naslov: Občina Nazarje,
Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, z oznako »Ponudba za nakup parcel Za samostanom – 1 – ne odpiraj«. Na ovojnici mora
biti naveden naziv oziroma ime ponudnika.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele
v zaprti ovojnici na zgornji naslov do vključno 14. julija 2010, do 12. ure.
10. Kraj in čas odpiranja ponudb
Komisija za vodenje in nadzor postopka
prodaje nepremičnin bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe v sredo, 14. julija
2010, ob 13. uri, v prostorih Občine Nazarje.
Ponudba, ki bo prispela po razpisanem
roku (nepravočasna ponudba) in pa pravočasne a nepopolne ponudbe, bodo izločene iz postopka o čemer bodo ponudniki
pisno obveščeni. Predstavniki ponudnikov
se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom
oziroma s pooblastilom ponudnika.
11. Merilo za izbor: izbran bo ponudnik,
ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. Ponudnike, ki bodo podali
enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec pozval k oddaji nove ponudbe. Po
prejemu novih ponudb bo prodajalec izbral
najugodnejšega ponudnika.
12. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je
izključena. Prodajalec oziroma komisija lahko postopek zbiranja ponudb prodaje ustavi
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
ponudnikom povrne vplačana varščina brez
obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo
ponudniki pisno obveščeni.
13. Ogled nepremičnin in informacije
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Nazarje, pri Jožefi Ribežl, tel. 03/839-16-00.
Ogled gradbenih parcel je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani
Občine Nazarje: http://www.nazarje.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo
v tajništvu Občine Nazarje.
Občina Nazarje
Št. 4780-593/2009
Ob-3868/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07, 100/09), Odloka o proračunu
Mestne občine Ljubljana za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/10) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2010
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
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2.1 Nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 97/2, pot, v izmeri 58 m2, vpisano v zk. vl.
št. 2404, k.o. Trnovsko predmestje.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
v območju urejanja VS 2/2 Trnovo, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
2.3 Območje urejanja VS 2/2 Trnovo,
kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o sprejemu prostorskih
ureditvenih pogojev za plansko celoto V2
Trnovo – Tržaška cesta (območje urejanja
VS 2/2 Trnovo in VS 2/6 Trnovo).
2.4 Izhodiščna cena je 11.600,00 EUR.
2.5 Navedena izklicna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še pripadajoči davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa
pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški
knjigi pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št. 01261-0100000114, sklic na
št. 201006. Plačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
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4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo
priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v območju urejanja VS 2/2 trnovo«
na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000 Ljub
ljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 10. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 24. 6. 2010, s pričetkom ob 10. uri,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15
(Dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana, http://www.
ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4780-593/2009
Ob-3869/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07, 100/09), Odloka o proračunu
Mestne občine Ljubljana za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/10) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2010
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javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Zazidano stavbno zemljišče, parc.
št. 631/26, stanovanjska stavba, v izmeri
22 m2, dvorišče, v izmeri 171 m2, vpisano
v zk vl. št. 517, k.o. Črnuče.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
v območju urejanja BS 6/5 Podboršt, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
2.3 Območje urejanja BS 6/5 Podboršt, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se
ureja z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja BS
6/2 Stare Črnuče, BS 6/3-1,-2 Gmajna, BS
6/4-1,-2,-3,-4 Gmajna, BS 6/5 Podboršt in
BR 6/1 ter določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B 1 Bežigrad – zahod.
2.4 Izhodiščna cena je 38.600,00 EUR.
2.5 Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnin, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in
bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še pripadajoči davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa
pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški
knjigi pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št. 01261-0100000114, sklic na
št. 201006. Plačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.

4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici, z oznako:
»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v območju urejanja BS 6/5 Podboršt« na
naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka
razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 10. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 24. 6. 2010, s pričetkom ob 10.30,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15
(Dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana, http://www.
ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
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Št. 4780-593/2009
Ob-3870/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07, 100/09), Odloka o proračunu
Mestne občine Ljubljana za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/10) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2010
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 733/6 neplodno, v izmeri 469 m2, vpisano
v zk vl. št. 608, k.o. Dobrunje.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
v območju urejanja MM 9/1 Zadvor, v površinah za mestne javne službe in servise
oziroma leži po podrobnejši namenski rabi
delno v prostorski enoti P 2, v površinah
gradnje objektov malega gospodarstva in
delavnic ter deloma v prostorski enoti P 8,
v površinah gradnje stanovanjskih in spremljajočih dejavnosti.
2.3 Območje urejanja MM 9/1 Zadvor,
kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MM 9/1
Zadvor.
2.4 Izhodiščna cena je 141.000,00
EUR.
2.5 Navedena izklicna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in
bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še pripadajoči davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa
pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pra-

vice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški
knjigi pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št. 01261-0100000114, sklic na
št. 201006. Plačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v območju urejanja MM 9/1 Zadvor«
na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000 Ljub
ljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 10. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 24. 6. 2010, s pričetkom ob 11. uri,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15
(Dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko
kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila
pogajanja.
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6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana, http://www.
ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4780-593/2009
Ob-3871/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07, 100/09), Odloka o proračunu
Mestne občine Ljubljana za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/10) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2010
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče:
– parc. št. 785/1 travnik, v izmeri
548 m2,
– parc. št. 785/2 travnik, v izmeri 292 m2
in
– parc. št. 785/3 travnik, v izmeri 115 m2,
vse vpisane v zk vl. št. 1215 ter
– parc. št. 781/1 travnik, v izmeri
144 m2,
– parc. št. 782/1 travnik, v izmeri 1107 m2,
gospodarsko poslopje 47 m2 in
– parc. št. 783/1 njiva, v izmeri 175 m2,
vse vpisane v zk vl. št. 6, skupaj 2.428 m2,
vse k.o. Moste.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
v območju urejanja MM 5/1 Toplarna, funkcionalna enota: F7, v površinah za mestne
javne službe in servise.
2.3 Območje urejanja MM 5/1 Toplarna, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se
ureja z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MM5/1
Toplarna.
2.4 Zemljišče je obremenjeno z vrtički ter
s peš potjo, ki služi povezavi med Zaloško
cesto in Toplarniško ulico – breme odstranitve vrtičkov ter prestavitev pešpoti, skladno
z navodili Oddelka za urbanizem in Oddelka
za gospodarske javne službe in promet Mestne občine Ljubljana, prevzema kupec.
2.4 Izhodiščna cena je 1.214.000,00
EUR.
2.5 Navedena izklicna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
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3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in
bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še pripadajoči davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa
pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški
knjigi pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št. 01261-0100000114, sklic na
št. 201006. Plačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici,
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine v območju urejanja MM 5/1
Toplarna« na naslov: Mestna občina Ljub
ljana, Mestna občina Ljubljana, Komisija za
izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Mestne občine Ljubljana,
1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
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– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 10. 2010.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 24. 6. 2010, s pričetkom ob 11.30,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15
(Dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana, http://www.
ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 46/2010
Ob-3893/10
Mestna občina Maribor, ki jo na podlagi
javnega pooblastila po Odloku o ustanovitvi
Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (MUV, št. 12/2009 – uradno
prečiščeno besedilo) zastopa Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
d.o.o., Grajska ul. 7, 2000 Maribor, in Zveza
mariborskih športnih društev Branik (v nadaljevanju: ZMŠD Branik), Mladinska ul. 29,
2000 Maribor, ki jo na podlagi pooblastila za
pripravo in izvedbo javnega zbiranja ponudb
zastopa Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o. objavljata
javno zbiranje ponudb
za ustanovitev stavbne pravice za
gradnjo podzemne garaže in gradnjo
treh med seboj povezanih objektov
za šport in turizem – Ljudski vrt za
obdobje 50 let
na podlagi Stvarnopravnega zakonika
(Uradni list RS, št. 87/02), Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09
in 100/09), Odloka o ustanovitvi Javnega
podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – uradno prečiščeno besedilo (MUV,
št. 12/2009), Odloka o ureditvenem načrtu

športno-rekreacijskega območja Ljudski vrt
(MUV, št. 23/97, 25/02, 24/04 in 20/09) ter
sklepa št. 4, točka 8, 13. seje Mestnega
sveta Mestne občine Maribor z dne 5. 2.
2004.
1. Namen javnega zbiranja ponudb:
ustanovitev stavbne pravice za dobo 50 let
od sklenitve pogodbe, za gradnjo podzemne garaže ter treh med seboj povezanih
objektov za šport in turizem – Ljudski vrt
in ponovna ureditev pomožnega igrišča za
vadbo nogometa.
2. Predmet ustanovitve stavbne pravice
so naslednje nepremičnine: parc. št. 1362,
v izmeri 17611 m2, parc. št. 1360, v izmeri 145 m2, parc. št. 1361, v izmeri 63 m2,
parc. št 1363, v izmeri 226 m2, vse prip. vl.
št. 1896, k.o. Koroška vrata, v solastnini
Mestne občine Maribor v deležu do 90/100
od celote in ZMŠD Branik v deležu 10/100
od celote in nepremičnine, parc. št 1367
stavbišče, v izmeri 585 m2, parc. št 1364
stavbišče, v izmeri 20 m2, parc. št 1365
stavbišče, v izmeri 17 m2, parc. št 1366 stavbišče, v izmeri 20 m2, vse prip. vl. št. 921,
k.o. Koroška vrata, ki so v 100% lasti ZMŠD
Branik oziroma fizičnih oseb in vpis v zemljiški knjigi pri Okrajnem sodišču v Mariboru ni
urejen. Vsi manjši objekti stoječi na parc. št.
1362, parc. št. 1361 in parc. št. 1363, vse
k.o. Koroška vrata, so predvideni za rušenje
in imetnik stavbne pravice zanje ni zavezan
plačati odškodnine.
Nepremičnine se nahajajo v območju
med Mladinsko, Strossmayerjevo in Gregorčičevo ulico, kjer je sprejet Odlok o ureditvenem načrtu športno-rekreacijskega območja
– Ljudski vrt (MUV, št. 23/97, 25/02, 24/04
in 20/09). Na podlagi navedenega odloka je
ob Strossmayerjevi ulici predvidena gradnja
podzemne garaže v več podzemnih etažah,
kapacitete cca 470 parkirnih mest na etažo, oziroma minimalno 1000 parkirnih mest,
v kateri se lahko umestijo tudi trgovske in
poslovne dejavnosti.
3. Ocenjena vrednost nadomestila za
stavbno pravico: pooblaščeni ocenjevalec
vrednosti nepremičnin je ovrednotil izhodiščno vrednost nadomestila za stavbno pravico
na 80 €/m2 zemljišča, kar znaša skupaj za
18.687 m2 zemljišča 1.494.960,00 €.
4. Obveznosti imetnika stavbne pravice
Ob Strossmayerjevi ulici je predvidena
gradnja podzemne garaže v več podzemnih
etažah, kapacitete cca 470 parkirnih mest
na etažo, oziroma minimalno 1000 parkirnih mest. Na jugu, med Gregorčičevo in
Strossmayerjevo ulico je predvidena gradnja treh med seboj povezanih objektov za
šport in turizem, višine K+P+1+M ali maks
11,0 m. Za arhitekturno rešitev oblikovanja
objektov mora imetnik stavbne pravic izvesti
vabljeni arhitekturni natečaj z najmanj tremi
skupinami.
Po končani gradnji podzemne garaže in
treh med seboj povezanih objektov za šport
in turizem, mora imetnik stavbne pravice
ponovno urediti pomožno nogometno igrišče za vadbo nogometa v skladu z zahtevami ZMŠD Branik oziroma pravnega naslednika, in sicer odvodnjavanje, namakalni
sistem in zatravitev celotnega pomožnega
nogometnega igrišča, vključno s pridobitvijo vse potrebne tehnične in upravne dokumentacije ter vsemi gradbenimi deli. Okvirna orientacijska vrednost celotne ureditve
pomožnega nogometnega igrišča za vadbo
znaša 725.000,00 €. Po pridobitvi uporabne-
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ga dovoljenja za novo pomožno nogometno
igrišče, mora imetnik stavbne pravice le tega
predati brezplačno Mestni občini Maribor in
ZMŠD Branik oziroma upravljavcu.
Po pridobitvi uporabnega dovoljenja bo
moral imetnik stavbne pravice zahtevati na
svoje stroške geodetsko odmero podzemne
garaže pod zemljiščem in na zemljišču, treh
med seboj povezanih objektov za šport in
turizem ter izvesti ustrezni vpis etažne lastnine.
Na zemljiščih, parc. št. 1367, parc. št.
1360, parc. št. 1361, parc. št. 1364, parc. št.
1365, parc. št. 1366, vse k.o. Koroška vrata,
so zgrajeni objekti, ki so v skladu z ureditvenim načrtom predvideni za rušenje. Na zemljišču parc. št. 1367, k.o. Koroška vrata, je
zgrajen večstanovanjski objekt iz leta 1968,
v katerem so 4 zasedena stanovanja fizičnih
oseb. Za 4 posamezna stanovanja, mora
imetnik stavbne pravice plačati kupnino za
nadomestna, enakovredna stanovanja.
Okvirna orientacijska vrednost 4 stanovanj je naslednja:
1. stanovanje v 100% lasti ZMŠD Branik, v izmeri 29 m2;
2. stanovanje v 100% lasti ZMŠD Branik, v izmeri 31 m2;
3. stanovanje v 100% lasti fizične osebe, v izmeri 44 m2;
4. stanovanje v 100% lasti fizične osebe, v izmeri 47,42 m2.
Okvirna orientacijska vrednost m2 stanovanja je 1000 €.
Na zemljišču parc. št. 1366, parc. št.
1365 in na parc. št. 1364 so zgrajene tri garaže za osebna vozila v lasti fizičnih oseb.
Okvirna orientacijska vrednost posamezne
garaže je 18.000,00 €.
Za tri posamezne garaže mora imetnik
stavbne pravice plačati kupnino za nadomestne enakovredne garaže ali zagotoviti
in plačati parkirno mesto v novi podzemni
garaži.
5. Finančne obveznosti imetnika stavbne
pravice:
– plačilo ponujenega nadomestila za
stavbno pravico, ki ne sme biti nižje od izhodiščne ocenjene vrednosti nadomestila
za stavbno pravico je potrebno plačati najkasneje v 30 dneh po podpisu pogodbe;
– plačilo komunalnega prispevka, imetnik stavbne pravice plača pred izdajo gradbenega dovoljenja, za kar bo izdana posebna odločba;
– plačilo vseh obveznosti iz 2. točke javnega zbiranja ponudb, vključno z izgradnjo
in ureditvijo pomožnega nogometnega igrišča;
– plačilo vseh stroškov in taks v zvezi
s pridobitvijo tehnične in upravne dokumentacije, ki so vezani na podzemno garažo in
tri med seboj povezane objekte za šport in
turizem.
6. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje:
– v pisni ponudbi, ki vsebuje ime in sedež
ponudnika, je potrebno navesti ponujeno
ceno za zemljišče – pri tem lahko ponudnik
navede višjo ali enako ceno od izhodiščne,
to je najmanj 80 €/m2 zemljišča oziroma
1.494.960,00 €;
– potrdilo o vplačani 10% varščini. Ponudniki vplačajo varščino v višini 10% od izhodiščne cene, na transakcijski račun JP GSZ
d.o.o., 04515-0000651184, odprt pri NKBM
d.d. najkasneje do 29. 6. 2010;
– izjavo ponudnika, da je seznanjen
z vsemi pogoji javnega zbiranja ponudb;

– izjavo ponudnika, da je seznanjen
z merilom – najvišje ponujenega nadomestila za izbor najugodnejšega ponudnika;
– izjavo ponudnika, da sprejme vse pogoje ponudbe;
– posebna izjavo ponudnika, da ponudba
velja do 30. 9. 2010.
7. Kraj in čas oddaje ponudb
Ponudniki morajo pisne, zapečatene ponudbe oddati najkasneje do srede, 30. 6.
2010, do 12. ure, na sedež Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, Grajska ulica 7, 2000 Maribor, z vidno
oznako »Ne odpiraj – ponudba” z navedbo
»Stavbna pravica za gradnjo podzemne garažne in gradnjo treh med seboj povezanih
objektov za šport in turizem Ljudski vrt«. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov ponudnika. Nepravočasne ponudbe komisija
ne bo upoštevala. Nepravočasne ponudbe
bodo zapečatene vrnjene ponudnikom.
Javno odpiranje ponudb bo 30. 6. 2010,
ob 13. uri, v prostorih Javnega podjetja za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.,
Grajska ulica 7/III. nadstropje, soba 1.
8. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika
Odpiranje ponudb in postopek za izbor
najugodnejšega ponudnika bo opravila posebej imenovana komisija, v kateri bo en
predstavnik Mestne občine Maribor, en
predstavnik ZMŠD Branik in en predstavnik
Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišje ponujeno nadomestilo za
stavbno pravico. V primeru, da bosta dva
ali več ponudnikov ponudila enako najvišjo
ceno, bo komisija izvedla med temi ponudniki pogajanja.
9. Omejitev v postopku oddaje stavbne
pravice: lastnika nepremičnin si pridržuje
pravico, da ne skleneta pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice za 50 let z nobenim od
ponudnikov.
10. Sklenitev pogodbe
Uspeli ponudnik mora z JP GSZ d.o.o.
skleniti pogodbo najkasneje v 15 dneh po
izdanem sklepu o izbiri ponudnika. Imetnik
stavbne pravice mora poravnati nadomestilo
za stavbno pravico v 30 dneh po podpisu
pogodbe. Plačilo nadomestila je bistvena
sestavina pravnega posla. V primeru, da
imetnik stavbne pravice ne poravna nadomestila na način in v roku, določenem
v pogodbi, se šteje pogodba za nično, brez
izvedbe posebnega postopka. Če uspeli ponudnik po svoji krivdi ne izpolni obveznosti
iz prejšnjega stavka, se šteje, da je odstopil
od pogodbe. V takšnem primeru varščina
zapade v korist lastnikov.
Po plačilu celotnega nadomestila in poravnavi stroškov v zvezi s postopkom, ki
znašajo 5.000,00 € z vključenim DDV, bo
izdano zemljiško knjižno dovolilo.
11. Varščina: varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v nadomestilo za stavbno zemljišče, neizbranim ponudnikom pa bo
v 8 dneh po izdanem sklepu o izbiri brezobrestno vrnjena.
12. Obveznosti plačil: imetnik stavbne
pravice se obveže plačati ponujeno nadomestilo, davek na dodano vrednost in stroške JP GSZ d.o.o. v zvezi s postopkom
javnega zbiranja ponudb.
13. Ustavitev postopka: lastnika zemljišč
in/ali JP GSZ d.o.o. lahko do sklenitve pogodbe postopek ustavijo.
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14. Ogled nepremičnin: ogled nepremičnin je možen na kraju samem. Dodatne informacije lahko dobite na tel. 02/22-01-422
ali info@jp-gsz-mb.si.
Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o. Maribor
Ob-3900/10
Na podlagi 43. in 63. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 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, male
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 25 let.
4. Pogoji pridobitve služnosti:
4.1. Služnost obsega naslednja upravičenja:
– pravico zgraditi sončno elektrarno na
zgoraj navedenih objektih in izvesti napeljavo kablov in drugih instalacij, potrebnih
za obratovanje navedenih objektov 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 25 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. Investitor mora pridobiti ustrezno tehnično dokumentacijo, ki jo mora prehodno potrditi
naročnik;
– v celoti realizirati zastavljeni projekt
izgradnje sončne elektrarne skladno s sklenjeno služnostno pogodbo;
– mora pred postavitvijo sončne elektrarne na strehah Osnovne šole Franja Goloba
Prevalje, male telovadnice in športne dvorane zamenjati strešno kritino in sicer na
način, ki je usklajen z naročnikom;
– je dolžan Občini Prevalje v času trajanja služnosti plačevati letno nadomestilo za
služnost in sicer izraženo v odstotku letnih
prihodkov, ustvarjenih iz naslova prodaje
proizvedene električne energije.
– izvesti izgradnjo sončne elektrarne
v času letnih šolskih počitnic, najkasneje
pa z deli zaključiti v roku treh mesecev od
podpisa pogodbe;
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– po preteku stvarne služnosti je ob
obojestranski privolitvi možno podaljšati
služnost, če pa se katera od strank s tem
ne strinja, pa mora služnostni upravičenec
odstraniti vse elemente sončne elektrarne
tako, da se streha vrne v funkcionalno stanje pred namestitvijo sončne elektrarne;
– skleniti ustrezno zavarovanje za škodne dogodke na sončni elektrarni;
– nositi vse stroške v zvezi s služnostno pogodbo in njenim vpisom v zemljiško
knjigo.
4.4. Rok izvedbe projekta: vsa dela povezana z zamenjavo strešne kritine in postavitvijo sončne elektrarne morajo biti končana
najkasneje v roku treh mesecev po podpisu
pogodbe.
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),
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti – proizvodnji električne energije
(fizične osebe potrdilo o vpisu v poslovni
register, pravne osebe izpis iz sodnega registra), ki ne sme biti starejše od 3 mesecev,
– dokazilo o ekonomski in finančni sposobnosti ponudnika: ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa ne sme
imeti nobenega blokiranega transakcijskega
računa in da v preteklem letu ni posloval
z izgubo.
Ponudnik je dolžan predložiti:
– BON-1, BON-2 in dokazila oziroma
potrdila vseh ponudnikovih poslovnih bank,
iz katerega je razvidno izpolnjevanje tega
pogoja,
– bilanco stanja na dan 31. 12. 2009 in
bilanco uspeha za leto 2009,
– fizične osebe predložijo potrdila ponudnikovih poslovnih bank o izpolnjevanju
navedenega pogoja,
– ponujen odstotek nadomestila od vrednosti minimalne garantirane prodane el.
energije v kWh na leto,
– potrdila o referencah,
– popis del z ocenitvijo vrednosti novih
kritin streh objektov,
– potrdilo o vplačani varščini v višini 500
EUR, 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,
– 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 28. 6. 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
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ponudb, to je do 28. 6. 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,
– potrjene reference ponudnika
– 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 ponujeni odstotek nadomestila 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 29. 6.
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 15 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.
Besedilo javnega razpisa in dokumentacija (priloga 1 in 2) je objavljeno tudi na
spletni strani, http:/www.prevalje.si.
Občina Prevalje
Ob-3908/10
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 11. 6. 2010 do dne 30. 6.
2010.
I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine:
Poslovni prostori:
1. Gallusovo nabrežje 15
Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 24,81 m2, za trgovino z neživili ali
storitvena dejavnost. Izhodiščna ocenjena

najemnina za poslovni prostor za mesec
junij 2010 znaša 16,00 EUR/m2, kar znaša
396,96 EUR/mesec.
2. Cankarjeva cesta 8
Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 84,79 m2, za trgovino z neživili, trgovina
z živili ali storitvena dejavnost. Izhodiščna
ocenjena najemnina za poslovni prostor za
mesec junij 2010 znaša 18,00 EUR/m2, kar
znaša 1526,22 EUR/mesec.
V primeru, da bo izbran ponudnik, ki
bo v poslovnem prostoru opravljal dejavnost trgovine z živili, bo moral na lastne
stroške pridobiti vsa dovoljenja, ki so po
veljavni zakonodaji potrebna, za opravljanje dejavnosti trgovine z živili v poslovnem
prostoru.
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 od 13. do
15. ure, sreda od 8. do 12. in od 14. do 16.
ure ter petek od 8. do 12. ure). Veljavnost
garancije mora biti vsaj do 11. 6. 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,
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7 – izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
najemnine,
8 – izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do dne 11. 6. 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.
– 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
30. 6. 2010. Ponudbe bodo po preteku raz-
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pisnega 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 prevzel 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 ponedeljek 5. 7. 2010 ob 14. uri na naslovu: Adamič - Lundrovo nabrežje 2, 1000
Ljubljana, v sejni sobi št. 401.
2. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati s pooblastilom ponudnika.
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 11. 6.
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 od 13. do 15. ure, sreda od 8.
do 12. in od 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 17. 6. 2010

Ura

Lokacija

9.00

Gallusovo nabrežje 15

10.00

Cankarjeva cesta 8
Mestna občina Ljubljana
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-3896/10
Zveza za Primorsko – ZZP, Erjavčeva
ulica 4, Nova Gorica, objavlja v skladu z Zakonom o političnih strankah
skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
na dan 31. 12. 2009
Zap.
št.

Postavka

I.

Sredstva

1.

Opredmetena osnovna sredstva

2.

Dolgoročne finančne naložbe

3.

Kratkoročne finančne naložbe

4.

Denarna sredstva na računih

5.

Druga sredstva

Znesek
v EUR

24.839

200
25.039

Skupaj sredstva
II.

Obveznosti do virov sredstev

1.

Ustanovitveni vložek

2.

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

3.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

4.

Druge obveznosti do virov sredstev

14.548

Skupaj viri sredstev

25.039

10.491

Zveza za Primorsko – ZZP
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Evidence sindikatov
Št. 101-1/2010-2
Ob-2625/10
Pravila Sindikata podjetja Ero Papiroti
d.o.o., Krško, Tovarniška 14, Krško, ki
so bila sprejeta dne 5. 1. 2010, se vzamejo v hrambo in vpišejo v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Krško pod zap.
št. 84.
Št. 101-41/2009-6
Ob-3464/10
Upravna enota Ljubljana, Izpostava
Bežigrad, z dne 18. 11. 2009 iz evidence
statutov sindikatov izbriše Pravila sindikata SŽ-Fersped p.o.-ZSSS, Parmova 37,
Ljubljana, vpisana v evidenco pod številko
88/1993.
Št. 101-39/2010-3
Ob-3529/10
Pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška, se pod zaporedno številko 155, z dnem
6. 11. 2009, pravila/statut Sindikata ljubljanskih trenerjev in športnih delavcev,
izbrišejo iz evidence.

Št.

47 / 11. 6. 2010 /

Stran

1509

Stran

1510 /

Št.

47 / 11. 6. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Objave po Zakonu o medijih
Ob-3797/10
Ime medijev: Dnevnik, Nedeljski dnevnik, Hopla, Dnevnik Online, Moj dom,
Denar IN, Antena, Nika, Moje zdravje,
Razvedrilo, Razvedrilo za mlade, Mini
razvedrilo, Modro Razvedrilo, Humor
v sliki – tematske slikovne križanke, Maksi razvedrilo, Posebna izdaja Razvedrila
– Letni časi, Posebna izdaja Razvedrila –
Zvezde, Tematske slikovne križanke.
Izdajatelj: Dnevnik, Časopisna družba,
d.d., Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj
5-odstotni delež kapitala ali najmanj 5-odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– DZS, d.d., Dalmatinova 2, Ljubljana
– 38,72%,
– Styria Media International AG, Schonaugasse 64, Graz – 25,74%,
– Delo Prodaja, d.d., Dunajska 5, Ljub
ljana – 10,35%,
– Mediji DZS, d.o.o., Dalmatinova 2,
Ljubljana – 12,33%,
– ČZP Večer, d.d., Svetozarevska ulica
14, Maribor – 6,52%,
Imena članov uprave izdajatelja: predsednik uprave mag. Branko Pavlin.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Bojan Petan – predsednik, namestnik predsednika Marjan Božnik, člani Simon Bilanče,
mag. Robert Krajnik, Dejan Kovač, dr. Klaus
Schweighofer.
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Objave gospodarskih družb
Ob-3853/10
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 75. člena, točka 2, obvešča
Avtoprevozništvo Janez Vehar s.p., Bevke
115, 1358 Log pri Brezovici, davčna številka 41884647, matična številka 5203480000
poslovne partnerje, da bo samostojni podjetnik statusno preoblikoval s.p. v d.o.o.,
v septembru 2010.
Avtoprevozništvo Janez Vehar s.p.
Ob-3854/10
Branko Umek, samostojni podjetnik posameznik, s popolnim imenom firme Založba Vox Branko Umek, s.p., s sedežem Razvanjska cesta 115, Razvanje, 2000 Maribor,
vpisan v Poslovni register Slovenije z matično št. 1645234000, v skladu z drugim
odstavkom 670. člena ZGD-1 v zvezi s smiselno uporabo določbe drugega odstavka
75. člena istega zakona javno objavljam, da
nameravam na podlagi določb 668. člena
oziroma 673. člena ZGD-1 zgoraj navedeno podjetje statusno preoblikovati na način,
da ga bom prenesel na novo ali prevzemno
kapitalsko družbo. Predvidena firma nove
oziroma prevzemne kapitalske družbe, na
katero bom prenesel svoje podjetje, bo Vox
Nova, d.o.o., s sedežem v Slovenskih Konjicah in poslovnim naslovom Mestni trg 18,
3210 Slovenske Konjice.
Kot samostojni podjetnik bom prenehal
poslovati z dnem vpisa preoblikovanja oziroma prenosa podjetja na novo oziroma prevzemno kapitalsko družbo v sodni register,
kar bo predvidoma izvedeno po 1. 9. 2010,
pri čemer bo kot dan obračuna prenosa podjetja upoštevan datum 30. 6. 2010. Z dnem
vpisa prenosa podjetja na novo oziroma
prevzemno kapitalsko družbo le-ta postane
univerzalni pravni naslednik samostojnega
podjetnika posameznika v povezavi s prenesenim podjetjem in se od dneva obračuna
prenosa podjetja dalje šteje, da so dejanja
podjetnika, ki se nanašajo na preneseno
podjetje, opravljena za račun nove oziroma
prevzemne kapitalske družbe.
Založba Vox Branko Umek, s.p.
Ob-3850/10
Likvidacijski upravitelj družbe Smelt Intag TC podjetje za trgovino in promet z nepremičninami, d.o.o. – v likvidaciji, Dunajska
cesta 160, 1000 Ljubljana, matična številka 5427924000, pri kateri je na podlagi
sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, Srg
2010/17898 z dne 26. 5. 2010, v skladu
s 412. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) poziva upnike družbe, da prijavijo svoje terjatve v roku 30 dni od dneva
objave tega poziva. Upniki naj prijave terjatev pošljejo priporočeno po pošti na naslov
likvidacijskega upravitelja družbe D.S.U.
d.o.o., Dunajska 160, 1000 Ljubljana, skupaj z dokazili, ki izkazujejo obstoj, višino in
zapadlost terjatev.
Likvidacijski upravitelj
D.S.U., družba za svetovanje
in upravljanje d.o.o.
Ob-3851/10
Likvidacijski upravitelj družbe AT Naložbe d.o.o. – v likvidaciji, Trdinova ulica 5,1000

Ljubljana, matična številka 2349051000,
pri kateri je na podlagi sklepa Okrožnega
sodišča v Ljubljani, Srg 2010/16860 z dne
28. 5. 2010 vpisan začetek redne likvidacije,
v skladu s 412. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) poziva upnike družbe,
da prijavijo svoje terjatve v roku 30 dni od
dneva objave tega poziva.
Upniki naj prijave terjatev pošljejo priporočeno po pošti na naslov likvidacijskega
upravitelja družbe D.S.U. d.o.o., Dunajska
160, 1000 Ljubljana, skupaj z dokazili, ki izkazujejo obstoj, višino in zapadlost terjatev.
Likvidacijski upravitelj
D.S.U., družba za svetovanje
in upravljanje d.o.o.
Ob-3852/10
Likvidacijski upravitelj družbe KVB, turistično podjetje d.o.o. – v likvidaciji, Trdinova ulica 5,1000 Ljubljana, matična številka 2349043000, pri kateri je na podlagi
sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, Srg
2010/16856 z dne 28. 5. 2010 vpisan začetek redne likvidacije, v skladu s 412. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) poziva upnike družbe, da prijavijo svoje terjatve
v roku 30 dni od dneva objave tega poziva.
Upniki naj prijave terjatev pošljejo priporočeno po pošti na naslov likvidacijskega
upravitelja družbe D.S.U. d.o.o., Dunajska
160, 1000 Ljubljana, skupaj z dokazili, ki izkazujejo obstoj, višino in zapadlost terjatev.
Likvidacijski upravitelj
D.S.U., družba za svetovanje
in upravljanje d.o.o.
Ob-3907/10
Na podlagi 11. člena Zakona o gospodarskih družbah likvidacijski upravitelj družbe
Beti pletiva proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. – v likvidaciji, Tovarniška cesta 2,
8330 Metlika, pri kateri je na podlagi sklepa
Okrožnega sodišča v Novem mestu, Srg
2010/20102 z dne 4. 6. 2010, vpisan začetek postopka redne likvidacije, objavlja poziv
upnikom družbe, da v roku 60 dni od dneva
objave tega poziva prijavijo svoje terjatve
do družbe.
Prijavo terjatve je potrebno nasloviti na likvidacijskega upravitelja, Branka Matkoviča,
na sedež družbe Beti pletiva proizvodnja,
trgovina in storitve d.o.o. – v likvidaciji, Tovarniška cesta 2, 8330 Metlika, v dveh izvodih z dokumentacijo, ki izkazuje obstoj in
višino terjatev.
Beti pletiva d.o.o. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
Branko Matkovič

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-3798/10
Direktor družbe CRM, investicije, trgovina d.o.o., s sedežem Kovinarska ulica 12,
3000 Celje, vpisane v Poslovni register Slovenije z matično številko 1646494000, Mahieu Rik, objavlja sklep o zmanjšanju osnov-

nega kapitala družbe na podlagi 520. člena
ZGD-1, in sicer se osnovni kapital družbe, ki
znaša 54.665,00 EUR, zmanjša po rednem
postopku, tako, da osnovni kapital družbe
znaša 7.500,00 EUR. Direktor družbe poziva morebitne upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
CRM, investicije, trgovina d.o.o.
direktor Mahieu Rik

Sklici skupščin
Ob-3849/10
Popravek
V objavi sklica 14. skupščine družbe Alpetour Potovalna agencija, d.d., sklicane za
petek 2. 7. 2010 ob 12. uri na sedežu družbe v Kranju, Mirka Vadnova 8 (Uradni list
RS, št. 42 z dne 28. 5. 2010, Ob-3534/10)
se pri 3. točki dnevnega reda dopolni drugi
odstavek 1. podtočke z manjkajočo besedo
»delovna«, tako, da se drugi odstavek predlaganega sklepa 3/1 pravilno glasi:
Do dividend so upravičeni delničarji, vpisani v delniško knjigo 2 delovna dneva po
skupščini družbe.
Alpetour Potovalna agencija, d.d.
uprava družbe
Ob-3794/10
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06) in 38.
člena Statuta družbe TKI Hrastnik, d.d.,
Za Savo 6, Hrastnik, uprava in nadzorni
svet sklicujeta
15. skupščino
delniške družbe,
ki bo 15. 7. 2010, ob 14. uri, v prostorih
sejne sobe uprave družbe, Za Savo 6, Hrastnik, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih teles skupščine:
a) imenovanje predsednika skupščine,
b) imenovanje preštevalcev glasov,
c) imenovanje notarja za sestavo notarskega zapisa.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predlog za imenovanje delovnih teles skupščine po predlogu
uprave, kot sledi:
– predsednik skupščine: Franci Vozlič,
– preštevalci glasov: se določi naknadno,
– notarka: Marjana Kolenc-Rus.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2009 in pisnim
poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave o poslovanju za
leto 2009 in pisnim poročilom nadzornega
sveta.
3. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta TKI Hrastnik, d.d.
Predlog sklepa:
Zaradi izteka mandata dosedanjim članom nadzornega sveta – predstavnikom
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delničarjev, na predlog nadzornega sveta,
skupščina z dnem 15. 7. 2010 imenuje nove
člane nadzornega sveta TKI Hrastnik,d.d. predstavnike delničarjev kot sledi:
1. Stevica Čeko, roj. 11. 7. 1963, stanujoč Vegova 2, 3000 Celje, zaposlen v TKI
Hrastnik,d.d.;
2. dr. Matevž Kmet, roj. 13. 10. 1965, stanujoč Na Tezi 14, 1000 Ljubljana, zaposlen
v Pliva International d.o.o. Ljubljana;
3. Andreja Slapšak, roj. 22. 1. 1952, stanujoča Log 3, 1430 Hrastnik, upokojenka.
Mandat članov nadzornega sveta traja
4 leta.
Skupščina se seznani, da je bil s strani delavcev za člana nadzornega sveta za
dobo 4 let z dne 15. 7. 2010 imenovan:
Bovhan Jože, roj. 5. 6. 1959, stanujoč
Novi dom 22, Hrastnik.
4. Predlog o razdelitvi bilančnega dobička za poslovno leto 2009 in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2009.
Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in pozitivnega mnenja nadzornega sveta se bilančni dobiček
v poslovnem letu 2009 v višini 52.477,27 €
razdeli na naslednje sestavine kapitala:
a) 2.623,86 € na zakonske rezerve,
b) 49.853,41 € pa ostane nerazporejen
dobiček.
2. Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2009.
5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: za revizorja družbe, ki bo
revidiral letne računovodske izkaze družbe
TKI Hrastnik, d.d. za leto 2010, se na predlog nadzornega sveta imenuje revizorska
hiša KPMG d.o.o., Ljubljana.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Popolno gradivo za predlagani dnevni
red, vključno s predlogi sklepov, je na vpogled v tajništvu družbe, vsak delovni dan,
od 8. do 12. ure, od dneva objave sklica
skupščine do dneva skupščine in na uradni
spletni strani družbe, www.tki.si. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po
posameznih točkah dnevnega reda.
Dopolnitev dnevnega reda
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 družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1
objavila tiste dodatne točke dnevnega reda
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za
dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo
po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov:
franci.vozlic@tki.si ali priporočeno po pošti.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
skladno s prvim odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje
pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine;
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– ki bodo razumno utemeljeni;
– za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar,
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine,
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničar lahko predloge sklepov družbi sporoči tudi po elektronski pošti na e-mail naslov: franci.vozlic@tki.si.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz
305. člena ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo najkasneje do konca četrtega dne pred
skupščino in
– ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih delnic
vrednostnih papirjev pri KDD konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine (presečni
dan), to je do konca dne 11. 7. 2010.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pravne osebe pa tudi
z izpisom iz sodnega registra.
Zaradi sestavitve seznama udeležencev,
prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo vsaj 10 minut pred
začetkom zasedanja v sejni sobi družbe,
kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih
delničarjev ter prevzeti glasovalne lističe.
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
1.091.287 kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka delnica njenemu imetniku
en glas na skupščini.
Pooblastilo za zastopanje in pridobitev
glasovalne pravice na skupščini delniške
družbe, pridobljena na podlagi organizirano
zbiranih pooblastil, morajo biti pridobljena
na način, kot to določa Zakon o prevzemnih
(ZPre), (Uradni list RS, št. 47/97), 61. in 62.
člen ter je o nameri, razlogih ter o načinu
zbiranja pooblastil treba predhodno obvestiti
Agencijo za trg vrednostnih papirjev.
Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov, razen če zakon ali statut ne določata drugače.
TKI Hrastnik, d.d.
Uprava
direktor
Branko Majes, univ. dipl. ek.,
Nadzorni svet
predsednik
Stevica Čeko, univ. dipl. ek.
Št. 02/2010
Ob-3795/10
Na podlagi 6. člena Statuta družbe Izletnik Celje d.d., Aškerčeva ulica 20, Celje,
sklicuje uprava družbe
14. redno sejo skupščine
Izletnik Celje d.d., Celje

Dnevni red za 14. redno sejo skupščine
družbe Izletnik Celje d.d., ki bo dne 12. julija
2010, ob 8. uri, na sedežu družbe, v sejni
sobi na AP Celje.
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in predstavitev notarja.
Predlog sklepa (Predlagatelj uprava):
skupščina izvoli predsednika skupščine Vekoslava Šketa in dve preštevalki glasov: Anico Vojkovič in Brigito Rančigaj ter ugotovi,
da seji prisostvuje povabljena notarka, Katja
Fink iz Celja.
2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Vodstvo seje prevzame izvoljeni predsednik skupščine, ki ugotovi sklepčnost.
3. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o poslovanju Izletnika
Celje d. d. za leto 2009 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa (Predlagatelja uprava in
nadzorni svet): skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o poslovanju Izletnika Celje d. d. za leto 2009.
4. Obravnava in odločanje o razporeditvi
bilančnega dobička za leto 2009.
Predlog sklepa (Predlagatelja uprava in
nadzorni svet):
a) Skupščina sprejme sklep, da na osnovi 230. člena Zakona o gospodarskih družbah bilančni dobiček za leto 2009 v višini
926.392 EUR ostane nerazporejen.
b) Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta za leto 2009 in jima
podeljuje razrešnico.
5. Obravnavanje in odločanje o spremembi statuta.
Predlog sklepa (Predlagatelja uprava in
nadzorni svet):
Dopolni se točka drugič prvič tako, da se
dodajo naslednje dejavnosti družbe:
– N/77.120 Dajanje tovornjakov v najem
in zakup,
– N/77.340 Dajanje vodnih plovil v najem
in zakup,
– N/77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in
zakup.
V točki tretjič šestič se črtajo besede: »v
dnevnem časopisu«.
V točki petič enajstič se črtajo besede: »v
odvisnosti od rasti vrednosti delnic« in celotni zadnji odstavek in se doda besedilo: Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim
položajem družbe. Člani nadzornega sveta
ne morejo biti udeleženi pri dobičku.
V točki petič trinajstič se na koncu besedila doda: UPB3.
V točki šestič četrtič se za besedama
»dnevni red« doda naslednje besedilo:, ki
mora k vsaki točki vsebovati tudi predlog
sklepa.
V točki šestič četrtič se v zadnji vrstici
za besedo »Skupščina« doda besedilo:, ki
mora biti v skladu s prvim odstavkom 296.
člena ZGD-1-UPB3.
V točki šestič sedmič se na koncu doda
še: UPB3.
Za točko šestič desetič se doda točka
šestič enajstič, ki se glasi: Uprava mora
vsakemu delničarju omogočiti brezplačen
vpogled v predlagane sklepe in priloženo
dokumentacijo.
Za točko sedmič četrtič se doda točka
sedmič petič, ki se glasi: letno poročilo mora
vsebovati tudi informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora za preteklo leto, katera mora biti posredovana tudi
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delničarjem na skupščini, ko se obravnava
uporaba bilančnega dobička.
V točki desetič tretjič se spremeni datum
na 3. 7. 2008.
6. Imenovanje revizorja za leto 2010.
Predlog sklepa (Predlagatelj nadzorni
svet): skupščina imenuje za leto 2010 revizorja KPMG Slovenija iz Ljubljane.
7. Preklic sklepa za predsednika skupščine.
Predlog sklepa (Predlagatelj nadzorni
svet): skupščina preklicuje sklep o izvolitvi
stalnega predsednika skupščine, Franca
Miheliča.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeni Barbari
Jelen vsaj 3 dni pred skupščino pred zasedanjem skupščine in ves čas trajanja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini lahko uresničijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci, ki so vpisani v delniško
knjigo v Klirinškodepotni družbi na osnovi
zadnjega obvestila družbe prede sklicem
skupščine.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti udeležbo na skupščini v pisni obliki najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine (do vključno 9. 7. 2010). Delničarje, ki so podpisali pooblastilo, bodo na
skupščini zastopali njihovi pooblaščenci.
Prosimo udeležence, da se prijavijo
v sprejemni pisarni skupščine pol ure pred
začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni
najavljeni udeleženci podpišejo seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev
ter prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sprememb in dopolnitev Statuta družbe,
je na vpogled vsak delovni dan, na sedežu
družbe, od 11. do 13. ure.
Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine družbi pisno podajo razumno utemeljen nasprotni predlog. Uprava
in nadzorni svet bosta o predlogih sprejela
svoja stališča najkasneje 12 dni po sklicu
skupščine in obvestila delničarje z objavo
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne, z istim dnevnim redom, ob 9. uri. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Izletnik Celje d.d.
direktor podjetja
Darko Šafarič, dipl. ekon.
Ob-3830/10
Na podlagi 37. točke Statuta družbe HIT
Alpinea d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe HIT Alpinea
d.d. sklicuje
16. skupščino
delniške družbe HIT Alpinea d.d.,
ki bo dne 14. 7. 2010, ob 9. uri, v sejni
sobi Hotela Larix, Borovška cesta 99, Kranjska Gora.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, prisotnosti notarja ter izvolitev predsednika skupščine in preštevalca glasov.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Hildo
Pipan.

Izvoli se preštevalko glasov.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka/notar.
2. Sprememba statuta družbe, zaradi spremembe števila članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta, zaradi spremembe števila članov nadzornega sveta, kot izhaja iz
besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da uskladi besedilo Statuta delniške družbe HIT Alpinea d.d. z veljavno sprejetim
sklepom o spremembi statuta. Spremembe
statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni
register.
Besedilo točke Enaindvajsetič se spremeni tako, da glasi:
Enaindvajsetič: Nadzorni svet šteje največ 6 (z besedo: šest) članov.
Besedilo prvega odstavka točke Triindvajsetič, ki se preštevilči v točko dvaindvajsetič, se spremeni tako, da glasi:
Dvaindvajsetič: Člane nadzornega sveta
imenuje skupščina delničarjev z navadno
večino oddanih glasov, razen članov, ki jih
z naslednjim odstavkom imenuje svet delavcev.
Dva člana nadzornega sveta sta predstavnika delavcev v družbi, ki ju izvoli svet
delavcev.
Preostalo besedilo točke Triindvajsetič
ostane nespremenjeno in glasi:
Triindvajsetič: Nadzorni svet se konstituira tudi, če svet delavcev ne izvoli svojih predstavnikov in pravno veljavno odloča
z večino na skupščini izvoljenih predstavnikov delničarjev.
3. Seznanitev s stanjem tožbe z dne
22. 1. 2007, vložene na podlagi posebnega
revizorjevega poročila – revizijske družbe
Abeceda – Revizijska družba, d.o.o.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s stanjem tožbe
z dne 22. 1. 2007, vložene na podlagi posebnega revizorjevega poročila – revizijske
družbe Abeceda – Revizijska družba, d.o.o.,
ter daje soglasje upravi družbe za umik navedene tožbe z dne 22. 1. 2007.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana ob 9. uri. Če na
prvem sklicu ni dosežena sklepčnost, se
ponovno zasedanje skupščine določi za isti
dan, 14. 7. 2010, ob 11. uri. Na ponovnem
sklicu bo skupščina sklepala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v delniško knjigo konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni dan) ter
svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo
s pisno prijavo, ki jo dostavijo upravi družbe najpozneje do konca četrtega dne pred
zasedanjem skupščine. Skupščine se lahko
udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje mora
biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane
shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupščine
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
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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. Morebitno zahtevo za dopolnitev
dnevnega reda morajo delničarji družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
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
sklepa 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.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti, kakor je
opredeljena v prvem odstavku 305. člena
ZGD-1.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega
reda skupščine je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe, v hotelu Larix, Borovška 99, Kranjska Gora, vsak delavnik, od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine, in sicer od 9.
do 12. ure.
HIT Alpinea d.d.
direktor mag. Miran Čurin
Ob-3831/10
Uprava družbe Aquaset Tekstilna tovarna d.d., Letališka cesta 15, Ljubljana, na
podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in
člena - 6.3 Statuta družbe sklicuje
14. skupščino
družbe Aquaset d.d.,
ki bo v torek, dne 13. 7. 2010, ob 10. uri,
v sejni sobi, na sedežu družbe v Ljubljani,
Letališka cesta 15, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine ter
predstavitev notarja.
Predlog sklepa uprave: skupščina imenuje za predsednika skupščine Denisa Jahiča,
preštevalca glasov in ugotavlja prisotnost
notarke Nade Kumar za sestavo notarskega
zapisa ter sklepčnost skupščine
2. Nagovor predsednika uprave.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2009, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega
sveta, revizorjevim poročilom in poročilom
nadzornega sveta ter odločanje o uporabi
bilančnega dobička in podelitvi razrešnice
članom uprave in nadzornega sveta.
Predlogi sklepov uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom, vključno s prejemki članov uprave in
nadzornega sveta, poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila za leto
2009 in pozitivnim mnenjem k poročilu revizijske hiše KPMG Slovenija za poslovno
leto 2009.
b) Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančna izguba leta 2009 v znesku
43.425,50 EUR pokrije v breme drugih rezerv iz dobička.
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c) Skupščina podeli razrešnico članom
uprave za leto 2009.
d) Skupščina podeli razrešnico članom
nadzornega sveta za leto 2009.
4. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Aquaset d.d. Ljubljana, zaradi uskladitve
dejavnosti z novo standardno klasifikacijo
dejavnosti, zaradi uskladitve z določbami
ZGD-1c o sklicu skupščine, obveščanju delničarjev ter o prijavi in pogojih za udeležbo
na skupščini.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina na predlog uprave in nadzornega sveta sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe Aquaset d.d., Ljubljana,
kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine.
Spremembe in dopolnitve statuta veljajo
od dneva vpisa v sodni register.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa nadzornega sveta: sprejme se predlog nadzornega sveta, da se
za revizorja računovodskih izkazov za leto
2010 imenuje revizorsko hišo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna
cesta 8 a, Ljubljana.
Pogoji za glasovanje in udeležbo na
skupščini
Dostop do gradiva za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno z obrazložitvijo predlogov, predlaganimi sklepi,
letnim poročilom, poročilom nadzornega
sveta, predlogom sprememb in dopolnitev
statuta ter drugim gradivom iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe, na naslovu
Letališka cesta 15, Ljubljana, vsak delovni
dan, med 9. in 11. uro, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloči, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava bo skladno s tretjim
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila 14
dni pred skupščino le tiste dodatne točke,
za katere bodo delničarji zahtevo posredovali upravi družbe najpozneje sedem dni po
objavi tega sklica.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge
sklepov. Predloge sklepov bo uprava družbe
objavila na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar – predlagatelj v sedmih dneh po
objavi tega sklica skupščine, poslal razumno
utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo
na skupščini ugovarjal predlogu uprave in
nadzornega sveta ter da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov predlog.
Zahtevek za dodatno točko dnevnega
reda, morebitne nasprotne predloge in pooblastila lahko delničarji posredujejo tudi na
faks 01/58-42-393.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena
ZGD-1.
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Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščino tako, da uprava družbe prejme njihovo
prijavo najmanj konec četrtega dne pred
skupščino in ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je dne 9. 7. 2010.
Prijava se pošlje na naslov družbe v Ljub
ljani, Letališka cesta 15 – za skupščino.
Delničar uresničuje svoje pravice na
skupščini osebno, po pooblaščencu ali zakonitem zastopniku. Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
se morajo na zahtevo izkazati z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopnik pa z izpisom iz sodnega registra,
odločbo oziroma z drugo ustrezno listino iz
katere izhaja pravica za zastopanje.
Če skupščina ob določeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, ob
11. uri, na istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno sklepala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Aquaset d.d.
Uprava
Ob-3832/10
Uprava družbe Julon, d.d., Ljubljana,
Letališka cesta 15, na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1) in člena 15.4.1. Statuta
družbe sklicuje
16. skupščino
družbe Julon, d.d., Ljubljana,
ki bo v torek, dne 13. 7. 2010, ob 10.30,
v sejni sobi na sedežu družbe, v Ljubljani,
Letališka cesta 15, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine ter
predstavitev notarja.
Predlog sklepa uprave: skupščina imenuje za predsednika skupščine. Kranjc Gregorja, preštevalca glasov in ugotavlja prisotnost
notarke Nade Kumar za sestavo notarskega
zapisa ter sklepčnost skupščine.
2. Nagovor predsednika uprave.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2009, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega
sveta, revizorjevim poročilom in poročilom
nadzornega sveta ter odločanje o uporabi
bilančnega dobička in podelitvi razrešnice
članom uprave in nadzornega sveta.
Predlogi sklepov uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom, vključno s prejemki članov uprave in
nadzornega sveta, poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila za leto
2009 in pozitivnim mnenjem k poročilu revizijske hiše KPMG Slovenija za poslovno
leto 2009.
b) Bilančni dobiček poslovnega leta 2009
v višini 508.822,75 EUR se uporabi za razporeditev v druge rezerve iz dobička.
c) Skupščina podeli razrešnico članom
uprave za leto 2009.
d) Skupščina podeli razrešnico članom
nadzornega sveta za leto 2009.
4. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe Julon d.d. Ljubljana, zaradi uskladitve dejavnosti z novo standardno klasifikacijo dejavnosti, zaradi uskladitve z določbami

ZGD-1c o sklicu skupščine, obveščanju delničarjev ter o prijavi in pogojih za udeležbo
na skupščini.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina na predlog uprave in nadzornega sveta sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe Julon d.d., Ljubljana, kot
izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva
skupščine.
Spremembe in dopolnitve statuta veljajo
od dneva vpisa v sodni register.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa nadzornega sveta: sprejme se predlog nadzornega sveta, da se
za revizorja računovodskih izkazov za leto
2010 imenuje revizorsko hišo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna
cesta 8 a, Ljubljana.
Pogoji za glasovanje in udeležbo na
skupščini
Dostop do gradiva za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno z obrazložitvijo predlogov, predlaganimi sklepi,
letnim poročilom, poročilom nadzornega
sveta, predlogom sprememb in dopolnitev
statuta ter drugim gradivom iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe, na naslovu
Letališka cesta 15, Ljubljana, vsak delovni
dan, med 9. in 11. uro, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloči, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava bo skladno s tretjim
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila 14
dni pred skupščino le tiste dodatne točke,
za katere bodo delničarji zahtevo posredovali upravi družbe najpozneje sedem dni po
objavi tega sklica.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge
sklepov. Predloge sklepov bo uprava družbe
objavila na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar – predlagatelj v sedmih dneh po
objavi tega sklica skupščine, poslal razumno
utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo
na skupščini ugovarjal predlogu uprave in
nadzornega sveta ter da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov predlog.
Zahtevek za dodatno točko dnevnega
reda, morebitne nasprotne predloge in pooblastila lahko delničarji posredujejo tudi na
faks 01/58-42-393.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena
ZGD-1.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščino tako, da uprava družbe prejme njihovo
prijavo najmanj konec četrtega dne pred
skupščino in ki so kot imetniki delnic vpisani
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v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je 9. 7. 2010. Prijava se pošlje na naslov družbe v Ljubljani,
Letališka cesta 15 – za skupščino.
Delničar uresničuje svoje pravice na
skupščini osebno, po pooblaščencu ali zakonitem zastopniku. Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
se morajo na zahtevo izkazati z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopnik pa z izpisom iz sodnega registra,
odločbo oziroma z drugo ustrezno listino iz
katere izhaja pravica za zastopanje.
Če skupščina ob določeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, ob
11.30, na istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno sklepala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Julon d.d.
Uprava
Ob-3833/10
Na podlagi 6.3. točke Statuta družbe Iskra Mehanizmi, industrija mehanizmov, aparatov in sistemov, d.d., Lipnica, Lipnica 8,
4245 Kropa sklicujem
16. sejo skupščine
delniške družbe Iskra Mehanizmi, d.d.,
Lipnica,
ki bo dne 12. 7. 2010, ob 14 uri, na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je:
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščine: Mojca
Lukančič,
– verifikacijska komisija: Martina Klinar,
Mateja Mahkovec.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marjana Tičar Bešter.
2. Predložitev letnega poročila družbe za
leto 2009 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta po 282. členu
ZGD-1.
2.b. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2009 znaša
477.159,18 EUR, ostane nerazporejen.
2.c. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2009.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno
leto 2009.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2009.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2009 skupščina imenuje družbo Renoma d.o.o.
4. Soglasje za delitev.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
daje soglasje za delitev po delitvenem načrtu z dne 7. 6. 2010.
5. Spremembe statuta delniške družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: Črta se
točka 6.5. statuta.
V točki 6.8. se besede: »282.a člen« nadomesti z besedami »293. člen«.

V točki 7.2. se besede: »274.a členom«
nadomestijo z besedami »282. členom«.
V točki 7.3. se besede: »228. in 228.a
členom« nadomestijo z besedami »272.
členom«.
Sprejme se novo prečiščeno besedilo
statuta delniške družbe. Skupščina družbe
pooblašča upravo, da prečiščeno besedilo statuta delniške družbe predloži za vpis
v sodni register.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. O točkah dnevnega reda se glasuje
javno.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem je na vpogled v prostorih uprave Iskra Mehanizmi, d.d. Lipnica, Lipnica 8,
vsak delavnik od 9. do 11. ure, v času od
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi
Razumno utemeljeni nasprotni predlogi
delničarjev, posredovani upravi družbe v pisni obliki najpozneje v 7 dneh po objavi tega
sklica, bodo objavljeni na enak način kot ta
objava, razen v primerih iz 3. in 4. odstavka
300. člena ZGD-1.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinčko depotni družbi, d.d., Ljubljana
na dan 5. 7. 2010, osebno ali njihovi pooblaščenci. Pogoj za udeležbo na skupščini je,
da delničarji oziroma njihovi zastopniki na
sedežu družbe najkasneje 3 dni pred sejo
pisno prijavijo svojo udeležbo oziroma pošljejo pisna pooblastila.
Prostor bo odprt 30 minut pred začetkom
zasedanja. Udeležence prosimo, da se oglasijo vsaj pol ure pred začetkom skupščine,
in sicer zaradi ugotavljanja prisotnosti ter
sestave seznama prisotnih udeležencev.
Skupščina bo veljavno odločala, če bodo
na seji prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15% zastopanega
osnovnega kapitala (prvi sklic).
Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 12. 7. 2010 ob 15.
uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Iskra Mehanizmi, d.d., Lipnica
predsednik uprave – glavni direktor
dr. Marjan Pogačnik
Ob-3834/10
Uprava družbe na podlagi 40. člena Statuta delniške družbe sklicuje
15. sejo skupščine
delniške družbe Lisca d.d. modna
oblačila Sevnica,
ki bo 16. 7. 2010, ob 14. uri, na sedežu
družbe na Prešernovi 4, v Sevnici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje dveh preštevalcev glasov in določitev notarja.
Predlog sklepa: imenujeta se predlagana
preštevalca glasov in določi notar.
2. Seznanitev skupščine z revidiranima
Letnima poročiloma za leto 2009 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi le-teh,
prejemki uprave in članov nadzornega sveta
ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička
in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
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Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranima
letnima poročiloma za leto 2009, poročilom
nadzornega sveta o preveritvi le-teh in prejemki uprave ter članov nadzornega sveta;
2.2. Bilančni dobiček za poslovno leto
2009 v skupni višini 2.501.731,47 EUR, ki
je sestavljen iz čistega dobička poslovnega
leta 2009 v višini 813.175,60 EUR in prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let v višini 1.688.555,87 EUR se uporabi kot sledi:
a) del bilančnega dobička v znesku
495.550,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,55 EUR na delnico. Za delitev se uporabi preostali preneseni
čisti dobiček iz leta 2006 v višini 166.318,83
EUR in del prenesenega čistega dobička iz
leta 2007 v višini 329.231,17 EUR.
b) preostali bilančni dobiček po revidiranem letnem poročilu za leto 2009 v znesku
2.006.181,47 EUR ostane nerazporejen in
bo o njegovi uporabi odločala skupščina
v naslednjih letih.
2.3. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2009.
3. Imenovanje revizorja za leto 2010.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga
skupščini, da za revizorja za leto 2010 imenuje revizijsko hišo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. Železna cesta 8a
iz Ljubljane.
Gradivo za sejo skupščine je delničarjem na vpogled na sedežu družbe na Prešernovi 4, Sevnica, v tajništvu uprave vsak
delovni dan, od 8. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine (do vključno 12. 7. 2010) pisno
prijavijo upravi družbe udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo
poslati pisna pooblastila.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se zasedanje skupščine z istim
dnevnim redom preloži na sedmi delovni
dan od dneva prvega zasedanja.
Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.d. Ljubljana, konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
(presečni dan).
Pravico do dividende imajo delničarji, ki
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru vrednostnih papirjev pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d. Ljubljana
na dan zasedanja skupščine. Dividende
bodo izplačane v roku 30 dni od dneva zasedanja skupščine.
Lisca d.d. modna oblačila Sevnica
uprava
Goran Kodelja
Ob-3835/10
Na podlagi določil 27. in 29. člena Statuta delniške družbe TS RPL d.d. in v skladu
z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujemo
VIII. sejo skupščine
delniške družbe TS RPL d.d.,
ki bo v sredo, dne 14. julija 2010, ob 12.
uri, v dvorani Doma kulture Pekre, Bezjakova ulica 4, Pekre, z naslednjim dnevnim
redom:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa 1: ugotovi se prisotnost
na skupščini. Na predlog uprave se izvolijo organi skupščine, in sicer: verifikacijsko
komisijo v sestavi Bogdan Pristovnik in Jožico Ozvaldič kot preštevalko glasov. Seji
bo prisostvovala vabljena notarka Dušica
Kalinger.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2009 in revidiranih računovodskih izkazov za poslovno leto 2009 ter
pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem
do revizijskega poročila, načina in obsega
preverjanja vodenja družbe med poslovnim
letom 2009, razprava in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu ter obravnava
predloga sklepa za razporeditev bilančnega
dobička za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa 2.1: bilančni dobiček
na dan 31. 12. 2009 znaša 100.578 EUR.
Na predlog uprave in nadzornega sveta se
24.800 EUR bilančnega dobička družbe nameni za izplačilo dividend delničarjem in se
izplača v 60 dneh po sprejemu sklepa na
skupščini. Preostanek bilančnega dobička
se prenese v naslednje leto kot preneseni
dobiček.
Predlog sklepa 2.2: v skladu z določili
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2009 in jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010
Predlog sklepa 3: na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto
2010 imenuje Revizijsko hišo Borera, družba za revizijo, računovodstvo, podjetniško in
poslovno svetovanje d.o.o., Pod gradiščem
7, 2000 Maribor.
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji
ter njihovi pooblaščenci ali zastopniki, pod
pogojem, da najkasneje 3 delovne dni pred
dnevom zasedanja skupščine svojo udeležbo na skupščini prijavijo upravi v tajništvu,
Pohorska ulica 9, Maribor. Pooblastilo mora
biti pisno in shranjeno v tajništvu družbe.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na
skupščino prijavijo na sprejemnem mestu, in
sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost
in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh
točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki
pa še z izpisom iz sodnega registra. Vabljene
obveščamo, 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 enem tednu po objavi skupščine.
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi in utemeljeni. Gradivo za skupščino
s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem
v tajništvu družbe, v Mariboru, Pohorska ulica 9, v času uradnih ur, med 10. in 12. uro,
od dneva objave sklica skupščine do dneva
zasedanja skupščine.
TS RPL d.d.
Zvonko Bajec, direktor
Št. 30/2010
Ob-3836/10
Uprava – direktor družbe Terme Dobrna, termalno zdravilišče d.d., Dobrna 50,
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Dobrna, na podlagi drugega odstavka 295.
člena ZGD-1 in drugega odstavka 15. člena
Statuta družbe Terme Dobrna d.d., Dobrna
50, 3204 Dobrna, sklicuje
15. redno skupščino
delniške družbe Terme Dobrna,
termalno zdravilišče d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 12. 7. 2010, ob
12. uri, v sejni sobi Viva v hotelu Vita, Dobrna 46, 3204 Dobrna, z naslednjim dnevnim
redom in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznanitev skupščine s pristojnim
notarjem.
Predlog sklepa:
1.1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Zvonko Kolšek, za preštevalki glasov se imenujeta Milica Smrečnik in
Barbara Smrečnik Špegelj. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Ines Bukovič iz
Maribora.
2. Seznanitev z Letnim poročilom družbe
Terme Dobrna d.d., za leto 2009 in poročilom nadzornega sveta o sestavi, preveritvi in
potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2009, informacija o prejemkih članov
vodenja in nadzora, odločanje o bilančnem
dobičku za leto 2009 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlogi sklepov:
2.1. Bilančni dobiček na dan 31. 12.
2009, v višini 1.107.553,35 EUR, ki ga sestavljata preneseni čisti dobiček v višini,
952.242,68 EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2009, v višini 155.310,67 EUR, ostane nerazporejen in se prenese za uporabo
v naslednje leto.
2.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi družbe za poslovno leto 2009.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2009.
3. Imenovanje revizorja za revidiranje
poslovanja družbe Terme Dobrna d.d. za
poslovno leto 2010.
Predlog sklepa:
3.1 Na predlog nadzornega sveta se
imenuje za revidiranje poslovanja družbe
Terme Dobrna d.d., za poslovno leto 2010,
revizijsko družbo ABC Revizija, družba za
revizijo in sorodne storitve d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 101, 1000 Ljubljana.
4. Imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta družbe Terme Dorna d.d.
Predlog sklepa:
4.1 Skupščina se seznani s podano odstopno izjavo Marije Korošec z mesta članice nadzornega sveta družbe Terme Dobrna
d.d. in jo z dnem skupščine razreši.
Za novega člana nadzornega sveta družbe Terme Dobrna d.d. se imenuje Dušan
Korošec. Mandat novo imenovanega člana
nadzornega sveta začne teči z dnem imenovanja na skupščini, izteče pa se z dnem
izteka mandata ostalim članom nadzornega
sveta, to je z dne 19. 8. 2012.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta družbe Terme Dorna d.d.
Predlog sklepa:
5.1 Na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženi vsebini.
Predlog sprememb in dopolnitev Statuta
družbe Terme Dobrna d.d. je priloga in sestavni del tega sklepa.
Gradivo za sejo skupščine z utemeljenimi predlogi sklepov, besedilom predlaganih

sprememb statuta, poročilom nadzornega
sveta in drugimi poročili, gradivi in informacijami, je na vpogled delničarjem na sedežu družbe Terme Dobrna d.d., Dobrna 50,
3204 Dobrna, vsak dan, od 9. do 15. ure,
od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Prav tako
je gradivo dostopno na spletni strani www.
terme-dobrna.si, od objave sklica skupščine dalje, ter bo dostopno na javnih spletnih
straneh Terme Dobrna d.d. še najmanj pet
let (tretji odstavek 296. člena ZGD-1). Na
navedeni spletni strani so dostopne tudi informacije o pravicah delničarjev glede dopolnitev dnevnega reda, predlogov delničarjev, vključno z volilnimi predlogi, in o pravici
delničarjev do obveščenosti po 298. členu,
prvem odstavku 300. člena, 301. in 305.
členu ZGD-1.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Do udeležbe in glasovanja na skupščini
so upravičeni delničarji imetniki rednih delnic, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralnio klirinško
depotni družbi d.d., Ljubljana konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine in ki pisno
po faksu na številko 03/780-82-00 ali po
pošti na naslov Terme Dobrna d.d., Dobrna
50, 3204 Dobrna, prijavijo svojo udeležbo
na skupščini najpozneje konec četrtega dne
pred zasedanjem skupščine.
Vsaka redna delnica daje na skupščini
en glas. Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini osebno ali po zastopniku
oziroma pooblaščencu. Vsak delničar, ki je
upravičen do udeležbe na skupščini, ima
pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo
glasovalno pravico.
Za pooblastilo je potrebna pisna oblika.
Pooblastilo je treba predložiti družbi skupaj
s prijavo na sejo skupščine in ostane shranjeno pri njej.
Pooblaščenec ima na skupščini enake
pravice, da lahko govori in postavlja vprašanja kot delničar, katerega zastopa. Delničarji
lahko imenujejo pooblaščenca tudi po faksu
na št. 03/78-08-200. Delničarji lahko pooblastilo prekličejo na enak način, kot je bilo
podeljeno. Obrazci za podelitev pooblastila
skupaj s prijavnico za udeležbo na skupščini
so dostopni na spletni strani družbe Terme
Dobrna d.d., www.terme-dobrna.si.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini
Delničarji oziroma njihovi zastopniki
ali pooblaščenci se na skupščini izkažejo
z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Osnovni kapital in število glasovalnih
pravic ob sklicu skupščine
Na dan sklica skupščine ima družba
692.542 navadnih imenskih kosovnih delnic. V skladu z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na
skupščini.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni delež dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina
pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega
reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
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Zahtevo lahko delničarji posredujejo tudi po
faksu na št. 03/78-08-200 ali na elektronski
naslov: uprava@terme-dobrna.si.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
iz 300. in 301. člena ZGD-1. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način, kot je
objavljen sklic skupščine, 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. Zahtevo
lahko delničarji posredujejo tudi po faksu na
št. 03/78-08-200 ali na elektronski naslov:
uprava@terme-dobrna.si.
Zahteve za dodatno točko dnevnega
reda in predloge sklepov, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične
osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni
podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma
pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje
zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter
avtentičnosti njegovega podpisa.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Uprava mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe,
če so potrebni za presojo točk dnevnega
reda. Delničarji izvršujejo svojo pravico do
obveščenosti v skladu z zakonodajo.
Terme Dobrna d.d.
Uprava – direktor
Jože Duh
Ob-3837/10
Na podlagi določil 24. člena Statuta
družbe Creina d.d. Kranj, sklicuje uprava
družbe
12. skupščino družbe,
ki bo v ponedeljek, 12. 7. 2010, ob 13.
uri, v sejni sobi družbe v Kranju, Ulica Mirka
Vadnova 8.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Imenujejo se organi skupščine:
– predsednik skupščine: Karolina Beton,
– preštevalka glasov: Ivica Ribnikar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, z mnenjem revizijske hiše in pisnim
poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2009.
Predlog sklepa št. 2.1: bilančni dobiček
za leto 2009, ki znaša 141.911 EUR se
uporabi:
– del bilančnega dobička v višini
79.687,00 EUR ostane nerazporejen,
– za izplačilo dividend se razdeli
62.224,00 EUR, kar je 2,00 EUR bruto na
delnico.
Dividenda pripada delničarjem, ki so vpisani v delniški knjigi na dan zasedanja skupščine in se izplača najkasneje v 90 dneh po
sprejemu sklepa.
Predlog sklepa št. 2.2: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
za poslovno leto 2009.

3. Nagrade članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 3: članom nadzornega sveta se v breme poslovnih stroškov
izplačajo nagrade v skupnem bruto znesku
2.838,00 EUR, v denarju, v razmerju sejnin.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2009.
Predlog sklepa št. 4: za izvedbo revizije
računovodskih izkazov družbe v letu 2010
se imenuje revizijska hiša ABC Revizija
d.o.o. Ljubljana.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delavnik,
med 12. in 14. uro, od dneva objave do
dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, ki so deset dni pred skupščino vpisani
v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD, ter
njihovi pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da najmanj tri dni pred skupščino upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Creina d.d. Kranj
Uprava
Peter Zaletelj
Ob-3838/10
Uprava delniške družbe Zasavski računski center d.d., Trbovlje, Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje, sklicuje na podlagi
določil Zakona o gospodarskih družbah in
Statuta delniške družbe
13. redno zasedanje
skupščine družbe,
ki bo 13. 7. 2010, ob 12. uri, na sedežu
družbe, Obrtniška cesta 14, Trbovlje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in imenovanje organov skupščine
Predlog sklepa: ugotovi se udeležbo, določi preštevalca glasov in izvoli predsednika
skupščine Dušana Požuna. Na skupščino je
vabljena notarka Marjana Kolenc - Rus.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za leto 2009 in poročilo nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina družbe se seznani z letnim
poročilom družbe za poslovno leto 2009 in
poročilom nadzornega sveta o svojem delu
in preveritvi letnega poročila za leto 2009.
3. Predlog pokrivanja izgube za poslovno
leto 2009 in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
3.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: izguba družbe za poslovno leto
2009 znaša 78.586,44 EUR in se pokrije
v breme prenesenega dobička preteklih let.
Preostali del dobička v višini 99.193,34 EUR
ostane nerazporejen in bo skupščina o njem
odločala v prihodnjih poslovnih letih.
3.2 Predlog sklepa: skupščina družbe
podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.
4. Odpoklic člana NS in imenovanje novega člana NS.
4.1. Predlog sklepa: z dnem 13. 7. 2010
se odpokliče dosedanji član NS David Jančič.
4.2. Predlog sklepa: z dnem 13. 7. 2010
se za članico NS, predstavnico delničarjev,
imenuje Irena Cestnik za dobo 4 let.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Popolno gradivo za predlagani dnevni
red, vključno s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu družbe, vsak delovni dan,
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od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica
skupščine do dneva skupščine in na uradni
spletni strani družbe, www.zrc.si. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po
posameznih točkah dnevnega reda.
Dopolnitev dnevnega reda
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 družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda glede katerih
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica
skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
skladno s prvim odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje
pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine;
– ki bodo razumno utemeljeni;
– za katero bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Predlog delničarja se objavi in sporoči
na način iz 296. člena ZGD-1, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine,
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz
305. člena ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo najkasneje do konca četrtega dne pred
skupščino in
– ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih delnic
vrednostnih papirjev pri KDD konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine (presečni
dan), to je do konca dne 9. 7. 2010.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pravne osebe pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Zaradi sestavitve seznama udeležencev,
prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo vsaj 10 minut pred
začetkom zasedanja v sejni sob družbe, kjer
so dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev ter prevzeti glasovalne lističe.
Zasavski računski center d.d., Trbovlje
Uprava družbe
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Ob-3839/10
V skladu z določili ZGD-1 in 76. členom
Statuta družbe Delo-tiskarna, d.d. Ljubljana,
sklicujem
15. skupščino družbe
Delo-tiskarna, d.d. Ljubljana,
ki bo v torek, dne 13. 7. 2010, ob 10. uri,
v sejni sobi skupine Krater v Ljubljani, Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana - Črnuče.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina izvoli:
– za predsednika skupščine Luko Devjaka,
– za preštevalca glasov: Vladimirja Bergleza,
– za zapisnikarja notarja Mira Bregarja
iz Litije.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2009.
Točka 2 dnevnega reda je seznanitvene
narave in se o njej ne glasuje.
3. Sprejem sklepa o pokrivanju bilančne
izgube in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja,
da je bila na dan 31. 12. 2009 ugotovljena izguba iz poslovnega leta 2009 v višini
1.133.720 EUR, že pokrita pri sestavi bilance stanja iz kapitalskih rezerv družbe,
v skladu z določili ZGD-1 in Slovenskih računovodskih standardov.
Predlog sklepa: v skladu z določili 294.
člena ZGD-1 skupščina družbe podeljuje
upravi in nadzornemu svetu razrešnico za
delo v poslovnem letu 2009.
4. Sprejem sklepa o soglasju k prodaji
nepremičnin.
Predlog sklepa: skupščina družbe soglaša s pravnim poslom, ki se nanaša na
prodajo nepremičnin družbe Delo-tiskarna,
d.d., Ljubljana.
5. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega
poročila ter pregled poslovnega poročila za
leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina družbe za revidiranje računovodskih izkazov družbe ter
pregled poslovnega poročila za poslovno
leto 2010 imenuje revizijsko družbo KPMG
Slovenija d.o.o. iz Ljubljane.
Prijava udeležbe na skupščini
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
vsi delničarji sami, ali po svojih zakonitih
zastopnikih oziroma pooblaščencih, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe udeležbo
na skupščini. Pooblaščenci morajo hkrati
z najavo udeležbe poslati tudi pisna pooblastila.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in/ali pooblaščenci, katerih delnice so na dan zasedanja
skupščine vpisane v KDD.
Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega
registra.
Izvirno gradivo za skupščino s predlogi
sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu skupine Krater v Ljubljani, Brnčičeva
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ulica 31, 1231 Ljubljana - Črnuče, in to vsak
delovnik, med 10. in 12. uro, od dneva sklica
do 3 dni pred zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v 7 dneh po objavi tega vabila
in obrazloženi.
Čas prihoda na skupščino je pol ure pred
začetkom zasedanja.
V primeru, če ob napovedanem času za
pričetek zasedanja skupščine ne bi bilo prisotnih delničarjev, njihovih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev, z glasovalno pravico, ki bi predstavlja vsaj 15% zastopanega
osnovnega kapitala družbe, se pričetek zasedanja skupščine prestavi za eno uro.
Delo - tiskarna
direktor
Tomaž Dereani
Ob-3840/10
Na podlagi statuta družbe Florina, d.d.,
in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe
sklicuje
13. redno sejo skupščine
delničarjev družbe Florina d.d.,
ki bo v torek, 13. 7. 2010, ob 13. uri, na
sedežu družbe, na naslovu Pri vrtnariji 8,
Maribor (Zrkovci).
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Po odprtju skupščine se ugotovi prisotnost delničarjev.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
2.1. Na predlog uprave in ob soglasju
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje Damijana Verdnika, za preštevalki glasov pa Brigito Petelinek in Mihelo
Kurnik. Seji bo prisostvoval vabljeni notar
Stanislav Bohinc.
3. Obravnava letnega poročila za poslovno leto 2009 ter seznanitev s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe Florina, d.d.,
Maribor za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina družbe Florina, d.d., se
seznani z letnim poročilom družbe za leto
2009 ter s poročilom nadzornega sveta
družbe Florina, d.d., Maribor za poslovno
leto 2009.
4. Uporaba bilančnega dobička za leto
2009, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
4.1. Na predlog uprave in ob soglasju
nadzornega sveta skupščina odloči, da bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31. 12.
2009, znaša 178.820 EUR, ostane nerazporejen. O njegovi uporabi bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
4.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2009 in ji podeli razrešnico za poslovno leto 2009.
4.3. Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2009 in mu
podeli razrešnico za poslovno leto 2009.
5. Imenovanje člana nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa:
5.1. Skupščina sprejme sklep, da se
z dnem imenovanja na skupščini za člana
nadzornega sveta za obdobje štirih let imenuje Pavel Kristan.
Prijava udeležbe na skupščini in dostopnost gradiva za skupščino

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo tisti delničarji, ki bodo konec četrtega dne pred sejo
skupščine vpisani v delniško knjigo družbe,
ki jo vodi centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, KDD, Ljubljana,
ter bodo svojo udeležbo na skupščini pisno
prijavili najpozneje konec četrtega dne pred
sejo skupščine. Pooblaščenec delničarja, ki
je pravilno in pravočasno prijavil udeležbo,
se izkaže z veljavnim pisnim pooblastilom, ki
ostane shranjeno pri družbi ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja.
Delničarji lahko morebitne nasprotne
predloge sklepov k posameznim točkam
dnevnega reda ali zahtevo za dodatno točko dnevnega reda zaradi objave, v skladu
z določili veljavnega ZGD-1, pisno sporočijo
upravi najpozneje v sedmih dneh po objavi
sklica.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena veljavnega ZGD-1.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
voljo na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak ponedeljek in sredo, med 9.
in 10. uro, od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Florina d.d.
Sabina Medeot, direktorica
Ob-3841/10
Na podlagi 39. člena Statuta in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava
sklicuje zasedanje
skupščine
družbe Inženiring, projektiranje,
razvoj IBT Ljubljana d.d., Ljubljana,
Proletarska cesta 4, matična številka
5181755000,
ki bo v sredo, 14. 7. 2010, ob 9. uri,
v prostorih sedeža družbe, z naslednjim
dnevnim redom:
1. točka dnevnega reda: Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov
skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta: za
predsednika skupščine se imenuje Darko
Vitez, za preštevalko glasov pa se imenuje
Ksenija Stepan. Seji bo prisostvoval vabljeni
notar Bojan Podgoršek.
2. točka dnevnega reda: Seznanitev
skupščine z letnim poročilom za poslovno
leto 2009, s pisnim poročilom nadzornega
sveta, s prejemki uprave in članov nadzornega sveta in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
– Bilančni dobiček, ki po stanju na dan
31. 12. 2009 znaša 96.334,33 EUR, se uporabi na naslednji način:
– del bilančnega dobička v znesku
38.540,70 EUR se uporabi za izplačilo dividend tako, da dividenda na delnico znaša 1,70 EUR bruto. Izplačilo dividende se
opravi v roku do 31. 12. 2010 osebam, ki
so na dan skupščine vpisane kot imetniki
delnic v centralni register nematerializiranih
vrednostnih papirjev;
– del bilančnega dobička v znesku
57.793,63 EUR se odvede v druge rezerve
iz dobička.
– Upravi in nadzornemu svetu družbe
se podeli razrešnica za delo v poslovnem
letu 2009.
3. točka dnevnega reda: Spremembe
statuta.
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Predlog uprave in nadzornega sveta:
sprejmejo se spremembe statuta po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, ki prijavijo svojo
udeležbo upravi družbe. Prijave mora uprava družbe prejeti najkasneje do ponedeljka,
12. 7. 2010. Glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic
vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine, to je na
dan 10. 7. 2010 (presečni dan).
Ta sklic, letno poročilo uprave, poročilo
nadzornega sveta, predlog sprememb statuta in drugo gradivo z obrazložitvami, so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delavnik med 8. in 12. uro.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo
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 delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
pošlje družbi razumno utemeljen predlog in
pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega
predloga ni treba utemeljiti.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so
potrebni za presojo točk dnevnega reda.
Inženiring, projektiranje,
razvoj IBT Ljubljana d.d.
uprava
Iztok Berčič, u.d.i.g.
predsednik nadzornega sveta
Darko Vitez
Ob-3842/10
Uprava družbe Alpos, Industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d., Cesta Leona
Dobrotinška 2, 3230 Šentjur (dalje: družba)
na podlagi določil Zakona o gospodarskih
družbah (dalje: ZGD-1), Zakona finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) in na
podlagi 18. člena Statuta družbe sklicuje
skupščino Alpos, d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 28. 6. 2010, ob
10. uri, v sejni sobi družbe Alpos, d.d., Cesta
Leona Dobrotinška 2, Šentjur, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika skupščine Gregorja Dobrajca, za
preštevalca glasov pa Ermina Gutenbergerja in Jožefa Artnaka. Skupščini prisostvuje
vabljeni notar Milan Grasselli iz Šentjurja.
2. Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki.
Predlog sklepa:
2.1. Osnovni kapital družbe se poveča
največ za znesek 68.012.700,00 EUR in si-

cer iz zneska 6.042.872,10 EUR, največ na
74.055.572.10 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z denarnim vplačilom
68.012.700,00 EUR.
2.2. Povečanje osnovnega kapitala se izvede za znesek, ki je enak zmnožku števila
delnic, ki bodo vpisane in vplačane v roku
iz točke 2.4. tega sklepa in prodajni ceni
delnice, ki je enaka pripadajočemu znesku
delnic (41,70 EUR), za kar bo družba izdala
1.631.000 navadnih kosovnih delnic.
2.3. Povečanje osnovnega kapitala
v znesku 68.012.700,00 EUR se izvede
z denarnimi vložki, pri čemer je prodajna
cena 1 delnice enaka pripadajočemu znesku delnic (41,70 EUR). Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo 1.631.000
navadnih kosovnih delnic, ki imajo enake
lastnosti, kot obstoječe delnice.
2.4. Dosedanji delničarji imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu
prednostno pravico do vpisa novih delnic, ki
jo lahko izkoristijo v roku 15 dni po objavi poziva za vpis in vplačilo delnic. Hkrati s podano izjavo o vpisu delnic so delničarji dolžni
vplačati prodajno vrednost delnic.
2.5. Nadzorni svet družbe je pooblaščen,
da uskladi Statut družbe s tem sklepom
o povečanju osnovnega kapitala z denarnimi vložki in s stanjem po izvedenem vpisu
delnic.
Nadzorni svet je pooblaščen, da sprejme
tudi ustrezne spremembe tega sklepa, kolikor bi bilo to potrebno zaradi vpisa povečanja osnovnega kapitala v sodni register in
sprejem čistopisa statuta.
Opomba: predlagatelj sklepov sta uprava
in nadzorni svet.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe Cesta Leona Dobrotinška 2, Šentjur, so v tajništvu družbe vsak
delovni dan od dneva objave skupščine do
dneva skupščine, od 12. do 13. ure in na
spletni strani družbe, www.alpos.si dostopni:
– sklic skupščine,
– obrazložitev točk dnevnega reda o katerih bo odločala skupščina na podlagi sklica skupščine s prejšnje alineje,
– vmesna bilanca stanja družbe na dan
31. 3. 2010,
– izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga
obvestila
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste
dodatne točke dnevnega reda glede katerih
bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne
točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po
elektronski pošti, in sicer na e-poštni naslov:
info@alpos.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
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1. ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
2. ki bodo razumno utemeljeni,
3. za katere bo delničar-predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničarji lahko predloge sklepov in volilne
predloge družbi sporočijo tudi po elektronski
pošti, in sicer na e-mail naslov: info@alpos.si.
Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz
305. člena ZGD-1.
Družba ima skupaj izdanih 144.913 navadnih kosovnih delnic, tako da bo lahko na
skupščini glasovalno pravico uresničevalo
144.913 navadnih kosovnih delnic.
Pogoj za udeležbo na skupščini
Na skupščini lahko glasujejo delničarji,
ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih
papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Delničarji
so dolžni prijaviti svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred
skupščino.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pisno pooblastilo. Za pooblastilo ni predpisan obrazec in ostane deponirano na sedežu družbe. Zaradi nemotenega poteka
zasedanja skupščine prosimo delničarje in
pooblaščence, da se oglasijo pri preštevalcih glasov vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja. Skupščina bo v skladu s prvim odstavkom 19. člena statuta veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala ob uri sklica.
Alpos, d.d.
uprava
predsednik uprave,
generalni direktor
Mirjan Bevc
Ob-3848/10
Na podlagi 295. in 297. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1) in točke
7.2. Statuta delniške družbe Esotech, d.d.
Velenje, sklicuje uprava
14. sejo skupščine
družbe Esotech, d.d. Velenje,
ki bo 15. 7. 2010, ob 18. uri, v prostorih
družbe, na Preloški cesti 1, 3320 Velenje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
1. Ugotovi se sklepčnost skupščine, za
predsednika skupščine se imenuje David
Premelč, za preštevalca glasov pa Mersida Rogo in Aleš Ževart. Na seji skupščine
prisostvuje notarka Judita Stropnik Mravljak
iz Velenja.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom Esotech, d.d. za leto 2009, revidiranim
konsolidiranim letnim poročilom Skupine
Esotech za leto 2009 in pisnim poročilom
Nadzornega sveta za leto 2009, seznanitev s prejemki članov organov vodenja in
nadzora v letu 2009 ter odločanje o uporabi
bilančnega dobička in podelitvi razrešnice.
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Predlog sklepov:
2.1 Bilančni dobiček družbe Esotech, d.d.
na dan 31. 12. 2009 znaša 1.015.433,17
EUR; sestavljen je iz prenesenega čistega
dobička iz preteklih let v višini 608.584,46
EUR in nerazdeljenega čistega dobička leta
2009 v višini 406.848,71 EUR.
2.2 Bilančni dobiček družbe v višini
1.015.433,17 EUR se uporabi tako, da:
– se del bilančnega dobička v višini
204.144,00 EUR uporabi za izplačilo dividend, v višini bruto 16,00 EUR na delnico,
po stanju delnic na dan 15. 7. 2010,
– preostanek bilančnega dobička v znesku 811.289,17 EUR ostane nerazporejen,
o njegovi uporabi pa bo skupščina odločala
v naslednjih poslovnih letih.
Družba bo izplačala dividende najkasneje do konca leta 2010, in sicer delničarjem,
ki so vpisani v delniško knjigo družbe (pri
KDD – Centralno klirinško depotni družbi
d.d., Ljubljana) na dan 15. 7. 2010.
Za izplačilo dividend se uporabi bilančni
dobiček, ki izvira:
– iz prenesenega čistega poslovnega izida leta 2004, v znesku 99.548,74 EUR,
– iz prenesenega čistega poslovnega izida leta 2006, v znesku 46.296,73 EUR ter
– iz prenesenega čistega poslovnega izida leta 2007, v znesku 58.298,53 EUR.
2.3 Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi družbe za delo v poslovnem
letu 2009, s čimer potrjuje in odobrava delo
uprave v navedenem obdobju.
2.4 Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2009, s čimer potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v navedenem
obdobju.
3. Pooblastilo za nakup lastnih delnic in
njihov morebitni umik.
Predlog sklepa:
3. Skupščina v skladu z osmo alinejo,
247.1 člena ZGD-1, pooblašča upravo družbe, da lahko v imenu in za račun družbe
kupi lastne delnice, katerih skupno število
ne sme presegati 10% osnovnega kapitala
družbe.
Družba lahko uporablja lastne delnice za
naslednje namene:
– za namene, določene v prvi do tretji alineji prvega odstavka 247. člena ZGD-1,
– na podlagi osme alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1 skupščina določa
naslednje druge možne namene uporabe
lastnih delnic:
– za zamenjavo za lastniške deleže
v drugih podjetjih,
– za morebitno odprodajo strateškemu
partnerju, na podlagi predhodne odobritve
nadzornega sveta,
– za izplačilo nagrad upravi in članom
nadzornega sveta ter vodilnim delavcem
ali
– za umik delnic.
Uprava lahko pridobiva lastne delnice po
najnižji nakupni ceni 150,00 EUR za delnico in najvišji nakupni ceni 450,00 EUR za
delnico.
Pri pridobivanju in odsvojitvi lastnih delnic na podlagi tega pooblastila je prednostna
pravica obstoječih delničarjev izključena.
Skupščina pooblašča upravo, da po svoji presoji lastne delnice, ki so pridobljene
skladno z osmo alinejo 247.1 člena ZGD-1
umakne brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Skupščina prav tako pooblašča upravo, da
uskladi Statut družbe s sklepom o umiku
lastnih delnic.
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Pooblastilo upravi velja za dobo 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2010.
Predlog sklepa:
4. Na predlog nadzornega sveta se za
revidiranje poslovanja družbe Esotech, d.d.
za leto 2010 imenuje revizijska družba Ripro
d.o.o., Velenje.
5. Razno.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave,
vsak delavnik, od 9. do 12. ure, od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki
priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloči, ali če skupščina pri posamezni
točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če delničar
najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine pošlje družbi razumno utemeljen
predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali
nadzora in da bo druge delničarje pripravil
do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Udeležence prosimo, da se najkasneje pol ure
pred zasedanjem zglasijo na sprejemnem
mestu, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
prisotnost ter prevzeli gradivo za glasovanje.
Glasovalno pravico imajo delničarji na
osnovi izpisa delniške knjige, pri KDD –
Centralno klirinško depotni družbi d.d., Ljub
ljana, ki so kot imetniki delnic vpisani konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih
družbah.
Če ob napovedani uri (prvi sklic) skupščina ne bo sklepčna, se bo ponovno sestala
po polurnem odmoru (drugi sklic). V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Esotech, d.d. Velenje
uprava družbe
Ob-3909/10
Na podlagi ZGD-1 sklicuje uprava družbe
Adriacommerce, financiranje, ustanavljanje in upravljanje podjetij d.d., Pristaniška
8, 6000 Koper
13. skupščino delničarjev družbe,
ki bo dne 12. 7. 2010, ob 10. uri, na sedežu družbe v Kopru, Pristaniška 8, 5. nadstropje, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti.
Sklep k točki 1. predlagata uprava in
nadzorni svet: ugotovi se, da je skupščina
sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Sklep k 2. točki predlagata uprava in
nadzorni svet: za predsednika skupščine se

izvoli Janez Kek, za preštevalko glasov pa
Polona Vujičić, ugotovi se prisotnost notarja
Drava Ferligoja iz Kopra.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Sklep k 3. točki predlaga nadzorni svet:
Skupščina z dnem prenehanja mandata
dosedanjim članom nadzornega sveta, to je
30. 8. 2010, izvoli za mandat 4 let naslednje
člane nadzornega sveta:
1. Peter Mahnič,
2. Matjaž Geratič,
3. Boris Ozbič,
4. Janez Kek,
5. Boštjan Penko.
Gradivo
Gradivo s predlogi in obrazložitvami
sklepov je delničarjem na vpogled vsak
delavnik, v v tajništvu družbe Adriacommerce, financiranje, ustanavljanje in upravljanje podjetij d.d., Pristaniška 8, 6000
Koper, med 10. in 12. uro, od objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine, ter na spletnih straneh družbe,
www.ack.si.
Predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi
sklica skupščine. Delničarji lahko dodatno
točko dnevnega reda zahtevajo tudi z uporabo elektronskih sredstev, in sicer tako,
da predlog pošljejo na elektronski naslov:
uprava@ack.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog 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. Delničarji
lahko dajejo predloge sklepov k vsaki točki
dnevnega reda tudi z uporabo elektronskih
sredstev, in sicer tako, da predlog pošljejo
na elektronski naslov: uprava@ack.si.
Za delničarjev predlog o volitvah članov
nadzornega sveta, upravnega odbora ali
revizorjev se smiselno uporabljajo določbe
obeh predhodnih odstavkov. Delničarji lahko
dajejo predloge o volitvah članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev
tudi z uporabo elektronskih sredstev, in sicer tako, da predlog pošljejo na elektronski
naslov: uprava@ack.si.
Pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. Člena ZGD-1.
Način glasovanja
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in oddano ob prijavi ter shranjeno na sedežu
družbe.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najka-
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sneje konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine pisno s priporočenim pismom prijavijo svojo udeležbo na sedež družbe in
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine.
Vsi delničarji družbe imajo pravico, da
svojega pooblaščenca imenujejo z uporabo
elektronski sredstev, in sicer tako, da pooblastilo o imenovanju pooblaščenca pošljejo
na elektronski naslov: uprava@ack.si.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj 30 minut pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost
in prevzeli glasovnice za glasovanje. Udeleženci se ob prihodu na skupščino identificirajo z osebnim dokumentom, zakoniti
zastopniki predložijo tudi izpis iz sodnega
registra, pooblaščenci delničarjev pa pooblastilo za zastopanje in glasovanje na
skupščini. Pooblastilo mora biti pisno.
Ponovno zasedanje skupščine
Če ob 10. uri ne bodo navzoči delničarji
z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj
15% osnovnega kapitala družbe, bo ponovno zasedanje istega dne, ob 10.30, v isti
dvorani. Skupščina bo v tem primeru veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Adriacommerce, financiranje,
ustanavljanje in upravljanje podjetij d.d.
predsednik uprave: Robert Biček
namestnik predsednika uprave: Janez
Kek
Ob-3925/10
Na podlagi 7.4. točke Statuta družbe Alpdom, Inženiring, d.d. Radovljica, Cankarjeva ulica 1, 4240 Radovljica, sklicuje uprava
družbe
15. skupščino
delničarjev družbe Alpdom, Inženiring,
d.d. Radovljica,
ki bo v Radovljici, dne 12. julija 2010, ob
12. uri, v sejni sobi na sedežu družbe, v Radovljici, Cankarjeva ulica 1, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in
predstavitev notarja.
Uprava predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Na predlog uprave se za predsednika
skupščine imenuje Leonardo Peklar, za preštevalca glasov se imenujeta Iztok Vrabec in
Ksenija Doič. Seji bo prisostvoval vabljeni
notar Stane Krainer iz Radovljice.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom za poslovno leto 2009 ter pisnim
poročilom nadzornega sveta.
3. Odločanje o poslovnem rezultatu za
leto 2009 in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu družbe za leto 2009.
3.a Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Bilančna izguba družbe iz poslovnega
leta 2009 znaša 359.148 EUR in se pokrije,
kot sledi: iz prenesenega čistega dobička
v višini 165.003 EUR, iz drugih rezerv iz
dobička v višini 66.486 EUR, iz kapitalskih
rezerv v višini 87.753 EUR, iz zakonskih
rezerv 19.953 EUR in iz statutarnih rezerv
19.953 EUR.
3.b Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta in v skladu
z 294. členom ZGD-1-UPB3 podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto
2009.
4. Imenovanje člana nadzornega sveta
družbe.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina delničarjev zaradi podanih odstopnih izjav za nova
člana nadzornega sveta imenuje Boruta
Grmška in Mitjo Peternela in sicer za dobo
štirih let od dneva imenovanja.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja pravice imajo samo tisti delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki bodo
tri dni pred sejo skupščine prijavili svojo
udeležbo na sedežu družbe (presečni dan)
in so vpisani v delniški knjigi pri KDD, d.d.,
Ljubljana na ta dan.
Gradiva
Skladno z določili 297.a člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3) je
gradivo za skupščino, vključno z obrazložitvijo predlogov in predlaganimi sklepi, na
vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, od dneva objave sklica
skupščine dalje.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora
biti v pisni obliki priložen predlog sklepa,
o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda
ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega
reda. Zahteva mora biti poslana družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
(nasprotni predlog). Razumno utemeljen nasprotni predlog se objavi in sporoči na način
iz 296. člena ZGD-1-UPB3 le, če je predlog
za objavo poslan družbi v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine.
Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1-UPB3.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane pol ure kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Alpdom, Inženiring, d.d. Radovljica
Uprava družbe
Ob-3930/10
Na podlagi 17. in 20. člena Statuta delniške družbe Komunalna operativa d.d.,
Povšetova 8, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
18. skupščino
delničarjev Komunalna operativa d.d.,
Povšetova 8, Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 12. 7. 2010, ob 9. uri,
v prostorih družbe, Povšetova 8, Ljubljana.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
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Dnevni red in predlogi sklepov
1. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Damjan Belič, za preštevalca
glasov se imenuje Janez Zidar. Na skupščini
je prisoten vabljeni notar.
2. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa:
»Osnovni kapital družbe Komunalna
operativa d.d., Povšetova 8, 1000 Ljubljana,
ki znaša 864.799,00 EU in je razdeljen na
103.693 navadnih imenskih kosovnih delnic, se poveča za največ 864.799,00 EUR
na 1.729.598,00 EUR. Nove delnice tvorijo
z že izdanimi delnicami isti razred.
Povečanje osnovnega kapitala v znesku
največ 864.799,00 EUR se izvede z izdajo največ 103.693 novih navadnih imenskih
kosovnih delnic oznake KMOG za denarne
vložke, pri čemer znaša prodajna cena ene
delnice 8,34 EUR.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
v dveh krogih, pri čemer se nove delnice ponudijo v odkup izključno vsem delničarjem,
ki bodo na dan poziva k vplačilu vpisani
v delniško knjigo.
V prvem krogu bodo delničarji lahko vpisali in vplačali sorazmerno število delnic
glede na svoj delež v osnovnem kapitalu
družbe, in sicer bodo imeli pravico do vpisa
1 nove delnice za vsako 1 delnico, katere
lastniki so.
Delnice, ki v prvem krogu ne bodo vpisane in vplačane, lahko v drugem krogu
vpišejo in vplačajo vsi delničarji, ki bodo
na dan poziva k vplačilu vpisani v delniško
knjigo. V primeru, da bo interes delničarjev
v drugem krogu presegel število delnic, ki
ne bodo vpisane in vplačane v prvem krogu, se delničarjem omogoči vpis in vplačilo
sorazmernega števila delnic, ki se določi
v razmerju med številom delnic, ki niso bile
vpisane in vplačane v prvem krogu, in vsemi
vpisanimi in vplačanimi delnicami v drugem
krogu. Presežki vplačil za novo izdane delnice se delničarjem vrnejo v roku 15 dni po
vpisu in vplačilu novih delnic.
Povečanje osnovnega kapitala se šteje
za uspešno izvedeno, če bo v rokih, ki bodo
opredeljeni v pozivu delničarjem k vplačilu in
določeni skladno z zakonodajo, vpisanih in
vplačanih najmanj 50% novoizdanih delnic.
V primeru, da povečanje osnovnega kapitala ne bi bilo uspešno, se vplačana sredstva
vrnejo delničarjem v roku 15 dni.
Podrobnosti glede povečanja kapitala
v dveh krogih določi uprava ob soglasju
nadzornega sveta in jih podrobneje opiše
v pozivu delničarjem k vplačilu novoizdanih
delnic.
Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako da se določbe
statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi
zaradi povečanja osnovnega kapitala.
Obrazložitev
Kriza na trgu gradbene dejavnosti in posledična plačilna nedisciplina družbi kljub
zadostnemu obsegu pridobljenih poslov
onemogoča normalno financiranje poslovanja kar posledično povzroča dodatne izgube. Uprava delničarjem predlaga povečanje
kapitala v obsegu, ki omogoča normalno
poslovanje družbe v tekočem letu.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega delovnega dne
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pred zasedanjem skupščine (presečni dan)
ter svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo
v pisni obliki s prijavo. Skupščine se lahko
udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Prijava in eventualno pooblastilo
za zastopanje mora biti dostavljeno družbi
najpozneje do 6. 7. 2010. Pooblastilo ostane
shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupščine
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine, najkasneje 7 dni po
objavi, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, h kateri mora biti priložen tudi predlog sklepa o katerem naj odloča skupščina.
Če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejema sklepa, obrazložitev te točke dnevnega reda ni potrebna.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno utemeljen predlog sklepa 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.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava
jim je dolžna podati zanesljive podatke in
odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda
skupščine. Pravica do obveščenosti velja
tudi za pravna in poslovna razmerja družbe
s povezanimi družbami.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za dnevni red skupščine ter
poročila in dokumenti, ki jih je po zakonu
potrebno predložiti skupščini je delničarjem
za brezplačen vpogled na voljo na sedežu
družbe, vsak delavnik, od 10. do 12. ure, od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Način glasovanja
Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer
na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo pred
vstopom v sejno dvorano. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za
fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj
in datum, podpis pooblastitelja ter podatke
o pooblaščencu; za pravne osebe pa ime
in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter
podpis in žig pooblastitelja.
Prosimo, da se udeleženci pred sejo
skupščine prijavijo v tajništvu družbe pol ure
pred začetkom zasedanja. V tajništvu družbe so najavljeni udeleženci dolžni podpisati
seznam navzočih udeležencev in prevzeti
glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za
udeležbo na skupščini.
Komunalna operativa d.d.
uprava družbe
Ob-3968/10
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Metrel d.d., uprava sklicuje
16. skupščino
delničarjev Metrel d.d.,
ki bo v sredo, dne 14. 7. 2010, ob 13.30,
na sedežu družbe v Horjulu, Ljubljanska cesta 77.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se predsednik skupščine Zvone
Teržan.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za leto 2009 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Skupščina se seznani s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2009.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2009.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2009.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepov:
Bilančni dobiček za leto 2009 znaša
1.373.021,01 EUR in se uporabi:
– 193.868,00 EUR za dividende, to je 0,8
EUR bruto dividende na delnico.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v 60 dneh po sklepu skupščine, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih
v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD na dan zasedanja
skupščine in na način, kot ga bo določila
uprava.
– Dividende se izplačajo iz čistega dobička za leto 2008.
– 589.576,50 EUR se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
– 589.576,51 EUR ostane nerazporejen
in je sestavljen iz preostanka čistega dobička za leto 2009.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2010.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2010
skupščina imenuje družbo BM Veritas Revizija d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana.
5. Sejnine nadzornega sveta in komisij.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Sejnine za posamezno sejo nadzornega
sveta znašajo 358 EUR za predsednika,
300 EUR za podpredsednika in 258 EUR
za člane nadzornega sveta. Poleg sejnin se
za redne seje izplača tudi nadomestilo za
delo v nadzornem svetu v višini 500 EUR
za predsednika, 250 EUR za podpredsednika in 100 EUR za člane nadzornega
sveta.
Sejnina za korespondenčno sejo je 30%
vrednosti redne sejnine.
Za komisije nadzornega sveta je sejnina
375 EUR za predsednika in 250 EUR za
člane komisij nadzornega sveta. Sejnine in
nadomestila se v predlagani višini izplačujejo od decembra 2009, oziroma od 9. seje
nadzornega sveta, dalje.
6. Razno.
Gradiva za skupščino so delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan,
od 11. do 13. ure, od dneva sklica skupščine dalje.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in obrazloženi ter oddani v sedmih
dneh po objavi tega sklica v tajništvo poslovodstva družbe na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo

pri KDD, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovanje na njej
je predhodna prijava udeležbe. Delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, morajo
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe
pisno prijaviti svojo udeležbo ter prijavi priložiti pisno pooblastilo, če jih bo na skupščini
zastopal pooblaščenec.
Metrel d.d.
Zvone Teržan
generalni direktor
Ob-3969/10
Na podlagi 44. člena Statuta družbe Metrel DUS d.d., uprava sklicuje
12. skupščino
delničarjev Metrel DUS d.d.,
ki bo v sredo, dne 14. 7. 2010, ob 14.30,
na sedežu družbe v Horjulu, Ljubljanska cesta 77.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Janez Hočevar.
Za preštevalki glasov se izvolita Anica
Verbič in Renata Zdešar.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za leto 2009 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2009.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2009;
z njo potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2009.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2009.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček za leto 2009 znaša
534.905,07 in se uporabi:
– 111.619,20 EUR za dividende, to je
0,80 EUR bruto dividende na delnico.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v 60 dneh po sklepu skupščine, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih
v delniško knjigo družbe na dan zasedanja
skupščine, in na način, kot ga bo določila
uprava.
– Dividende se izplačajo iz čistega dobička za leto 2008.
– 211.642,00 EUR se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
– 211.643,87 EUR ostane nerazporejen
in je sestavljen iz čistega dobička za leto
2009.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2010.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta družbe za pooblaščeno revizijsko
družbo za leto 2010 skupščina imenuje
družbo BM Veritas Revizija d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana.
5. Imenovanje delniškega odbora.
Predlog sklepa: skupščina imenuje delniški odbor izmed 10% največjih delničarjev
za mandat enega leta v sestavi: Stanislav
Nagode, Milan Železnik, Ivanka Praprotnik
in Sandi Dobrovoljc.
6. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.
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Predlog sklepa:
Skupščina Metrel DUS d.d. pooblašča
upravo, da lahko v obdobju med 1. 8. 2010
in 1. 8. 2011 kupuje lastne delnice, po ceni,
ki ne bo višja od knjigovodske vrednosti
delnice v času sklenitve pogodbe o nakupu lastnih delnic. Uprava lahko pridobiva
lastne delnice za nemene iz 247. člena
ZGD-1. Skupni delež pridobljenih lastnih
delnic ne sme preseči 10% osnovnega kapitala družbe. O trgovanju z lastnimi delnicami uprava poroča na sejah nadzornega
sveta.
Uprava je pooblaščena na podlagi tega
pooblastila pridobljene delnice umakniti brez
nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila statuta družbe
z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih
delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi pooblastila skupščine družbe.
Gradiva za skupščino so delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan,
od 11. do 13. ure, od dneva sklica skupščine dalje.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in obrazloženi ter oddani v sedmih
dneh po objavi tega sklica v tajništvo poslovodstva družbe na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pogoj za udeležbo na
skupščini in glasovanje na njej je predhodna
prijava udeležbe. Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, morajo najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijaviti svojo udeležbo ter prijavi priložiti pisno
pooblastilo, če jih bo na skupščini zastopal
pooblaščenec.
Metrel DUS d.d.
Zvone Teržan
direktor

Razširitve dnevnih redov
Ob-3829/10
Uprava družbe Terme Čatež, d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, objavlja,
da je dne 3. 6. 2010 od delničarja Kapitalska
družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljub
ljana, prejela naslednjo zahtevo za razširitev
dnevnega reda 16. redne seje skupščine
delničarjev družbe Terme Čatež, d.d., sklicane za dne 30. 6. 2010, ki se glasi:
»Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, vlaga na podlagi določil
Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) in na podlagi sklica 16. seje
skupščine delničarjev družbe Terme Čatež,
d.d., ki bo dne 30. 6. 2010, naslednjo zahtevo za razširitev dnevnega reda.
Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta
119, Ljubljana, je v svojem imenu in za svoj
račun ter v svojem imenu in za račun skladov,
ki jih upravlja, imetnica skupaj 137.377 delnic, družbe Terme Čatež, d.d. (v nadaljevanju: družba), kar skupaj predstavlja 25,34%
osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev zahteve
za razširitev dnevnega reda. Predlagateljica
zahteva, da se dnevni red 16. seje skupšči-

ne delničarjev družbe razširi z novo dodatno
točko 6. (šestič), ki se glasi:
6. Določitvi načina in višine plačil članom
nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
(1) Članom nadzornega sveta se za udeležbo na sejah nadzornega sveta in za pripravo nanje določi sejnina v naslednjih bruto
zneskih:
– za predsednika nadzornega sveta
357,50 EUR,
– za člana nadzornega sveta 275,00
EUR.
(2) Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta pripada predsedniku in članu nadzornega sveta sejnina v višini 80%
redne sejnine.
(3) Članom komisij nadzornega sveta
za udeležbo na sejah in za pripravo nanje
pripada sejnina v višini 50% sejnine, ki je
določena za člane nadzornega sveta.
(4) V primeru, če zaradi predsednikove
odsotnosti vodi sejo nadzornega sveta ali
sejo komisije nadzornega sveta namestnik
predsednika ali drug član, je ta upravičen do
sejnine v enaki višini, kot bi jo za vodenje
seje prejel predsednik.
(5) Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema. S sprejemom tega
sklepa prenehajo valjati sklep pod 5. točko
dnevnega reda, 12. redne skupščine družbe
z dne 18. 7. 2006, sklep št. 7 (sedem) pod
točko 6. (šest), 11. redne skupščine z dne
16. 8. 2005 in sklep št. 6, 6. redne skupščine
družbe z dne 15. 6. 2000, ki se nanašajo na
določitev višine mesečnih izplačil in sejnin
za udeležbo na sejah nadzornega sveta,
predsedniku in članom nadzornega sveta
družbe.
Obrazložitev:
Predlagateljica predlaga, da se plačilo članom nadzornega sveta in članom
komisij nadzornega sveta določi v obliki
sejnine. Predlog sklepa upošteva določila
Sklepa Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejnin in nagrad v zvezi z omejevanjem
učinkov finančne krize (Sklep Vlade RS
št. 10007-1/2009/3 z dne 22. 1. 2009), ki
predvidevajo, da se predsedniku in članom
nadzornega sveta gospodarskih družb za
njihovo delo zagotovi zgolj plačilo v obliki
sejnine, in sicer v višini, ki je odvisna od
velikosti družbe in višine čistih prihodkov od
prodaje družbe.«
Upravo družbe pozivamo, da skladno
z 298. členom ZGD-1, to zahtevo za razširitev dnevnega reda 16. seje skupščine
družbe v predpisanih rokih objavi na enak
način, kot je objavila sklic skupščine.
Zahteva za razširitev dnevnega reda
skupščine je na vpogled delničarjem na sedežu družbe Terme Čatež, d.d., Topliška
cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, pod enakimi
pogoji kot ostalo gradivo za skupščino.
Terme Čatež, d.d.
Uprava družbe
predsednik uprave
Borut Jamnik
članica uprave
mag. Anja Strojin Štampar

Nasprotni predlogi
Ob-3843/10
Uprava družbe Modra linija holding, d.d.
v zvezi z 8. sejo skupščine družbe Modra
linija holding, finančna družba, d.d., ki bo
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v torek, 31. 8. 2010, ob 11. uri, na sedežu
družbe v Kopru, Pristaniška 12, obvešča
delničarje, da je dne 31. 5. 2010 prejela
nasprotni predlog delničarja VZMD (Zavod
vseslovensko združenje malih delničarjev),
Salendrova 4, 1000 Ljubljana k točki 3 dnevnega reda in sporočilo delničarja, da bo na
skupščini ugovarjal objavljenemu predlogu
sklepa in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za nasprotni predlog, ki glasi:
»3.1 Bilančni dobiček za leto 2009 v višini 9.818.753,16 EUR se uporabi:
– za izplačilo delničarjem 8.769.644,00
EUR (bruto dividenda znaša 4,00 EUR na
delnico);
– preostanek bilančnega dobička v višini
1.049.109,16 EUR se prenese v naslednje
poslovno leto.
Upravičenci do dividend so delničarji, ki
so na dan 2. 9. 2010 vpisani v delniško
knjigo.
Dividenda se izplača najkasneje 60 dni
po sklepu skupščine.
3.2 Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2009.
Utemeljitev: Družba Modra linija holding,
finančna družba, d.d., ima preko 9.800 malih delničarjev (s skupaj ca. 16% deležem
v kapitalu družbe), ki jim, zlasti v težjih časih in okoliščinah zaostrenih gospodarskih
razmer, prejemki v obliki dividend pomenijo
še neprimerno več kot sicer. Modra linija
holding, finančna družba, d.d., navkljub možnostim ter zakonskim podlagam in zahtevam, v zadnjih letih ni izplačevala nikakršnih
dividend.
Sprejem nasprotnega predloga VZMD bi
delničarjem, posebej malim, vsekakor veliko
pomenil, hkrati pa prispeval k prepričanju,
da družba Modra linija holding, d.d., predvsem pa večinski (83,5%) lastnik Interfin
naložbe d.d., Koper, razumeta tudi položaj
malih delničarjev ter spoštujeta njihovo pomembno in stabilno prisotnost v lastniški
strukturi družbe, kar je glede na njeno preteklost toliko bolj relevantno.«
Gradivo (nasprotni predlog) je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu vsak delovni dan od objave nasprotnega predloga do zasedanja skupščine od 8.
do 15. ure, na uradni spletni strani družbe,
www.ml-holding.si in na spletni strani SEOnet Ljubljanske borze ter na spletni strani
Info hrambe.
Modra linija holding, d.d.
predsednik uprave: Žarko Ždralič
Ob-3970/10
Uprava družba Vegrad d.d. Gradbeno
industrijsko podjetje, Stari trg 35, 3320 Velenje, sporoča vsem delničarjem, da je v zvezi
z sklicano skupščino delničarjev za dne 5. 7.
2010 ob 8. uri, prejela nasprotni predlog
2. točke delničarja PDP, posebne družbe
za podjetniško svetovanje d.d., Ljubljana.
Uprava družba v nadaljevanju v celoti objavlja nasprotni predlog.
Nasprotni predlog:
2. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa:
a) Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki
Osnovni kapital družbe, ki pred povečanjem znaša z 4.854.722,34 EUR in je
razdeljen na 1.164.202 navadnih imenskih
prosto prenosljivih kosovnih delnic, se po-
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veča z novimi stvarnimi vložki v skupni višini
10.067.822,82 EUR, tako da po povečanju
znaša 14.922.545,16 EUR.
Povečanje se izvede z izdajo 2.388.775
novih imenskih, kosovnih, prednostnih delnic brez glasovalne pravice in 25.571 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih
delnic z glasovalno pravico, tako da bo imela družba po povečanju osnovnega kapitala
skupaj izdanih 1.189.773 navadnih imenskih
prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico in 2.388.775 prednostnih
imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic
brez glasovalne pravice, pri čemer vsaki posamezni redni in prednostni kosovni delnici
v osnovnem kapitalu družbe pripada enak
delež in enak pripadajoči znesek, ki znaša
4,17 EUR.
Emisijska vrednost ene nove delnice
je enaka vsoti pripadajočega zneska ene
delnice v osnovnem kapitalu in presežka,
ki se vplača v kapitalske rezerve. Skupna
emisijska vrednost vseh novih delnic znaša 10.067.912,60 EUR (vsota vrednosti terjatev, ki se kot stvarni vložek konvertirajo
v kapital družbe).
V osnovni kapital družbe se ob povečanju
osnovnega kapitala v obliki stvarnih vložkov
vplača znesek v višini 10.067.822,82 EUR,
v kapitalske rezerve pa se vplača znesek
v višini 89,78 EUR.
Vse novo izdane prednostne kosovne
delnice brez glasovalne pravice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, in sicer:
– prednostno pravico do fiksne dividende
v višini 3,0% letno od pripadajočega zneska v osnovnem kapitalu na dan sprejema
sklepa o povečanju osnovnega kapitala, na
podlagi katerega so bile posamezne delnice
tega razreda izdane, in sicer pred izplačilom
dividend navadnim delnicam;
– pravico do enega glasu na skupščini
delničarjev družbe v primerih, ki jih določa
zakon;
– pravico do poplačila iz preostanka premoženja po likvidaciji družbe, in sicer skupaj s poplačilom delničarjev, ki so imetniki
navadnih nematerializiranih kosovnih delnic
z glasovalno pravico.
Vse novo izdane navadne redne kosovne delnice z glasovalno pravico dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice,
kot že izdane delnice istega razreda, in kot
to določa 3. točka Statuta družbe.
Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Prednostna pravica
obstoječih delničarjev se izključi.
Plačilo novih delnic se izvede tako, da
bodo upniki vpisali, vplačali in prevzeli nove
delnice ter zanje zagotovili stvarni vložek,
kot sledi:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

47 / 11. 6. 2010 /

Stran

1525

Stran

1526 /

Št.

47 / 11. 6. 2010

Rok za vpis in vplačilo novih delnic na
podlagi te točke je 30 dni od dneva sprejema tega sklepa. Vpisniki novo izdanih delnic
so dolžni vplačati ob nakupu delnic družbe
celoten emisijski znesek vsake vpisane oziroma prevzete delnice. Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki skladno s 334.
členom ZGD-1 pregleda revizor.
Povečanje osnovnega kapitala v skladu
s to točko se šteje za uspešno, če:
1. bo vpisanih in vplačanih vseh 100%
novo izdanih prednostnih kosovnih delnic
brez glasovalne pravice in vseh 100% navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih
delnic z glasovalno pravico in sicer najkasneje v roku 30 dni od dneva sprejema dela
sklepa iz te točke na skupščini in
2. bo v roku najkasneje 30 dni od dneva
sprejema tega sklepa na skupščini vpisanih
in vplačanih vsaj 1.199.041 novih navadnih
kosovnih delnic z glasovalno pravico v skladu s točko 2. b) tega sklepa.
V primeru dosega praga uspešnosti povečanja osnovnega kapitala iz prve alineje prejšnjega odstavka in ne dosega praga
uspešnosti povečanja osnovnega kapitala iz
druge alineje prejšnjega odstavka, se glede
postopka in načina povečanja osnovnega
kapitala upošteva točka 2. c) tega sklepa.
V primeru ne dosega praga uspešnosti iz
prve alineje prejšnjega odstavka ali v primeru ne dosega praga uspešnosti iz prve
in druge alineje prejšnjega odstavka postane vpis novih prednostnih kosovnih delnic
brez glasovalne pravice in vpis navadnih
imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic
z glasovalno pravico v skladu s to točko postane sklep o povečanju osnovnega kapitala
neobvezujoč.
b) Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki
Osnovni kapital družbe, ki po povečanju
v skladu s točko 2.a) znaša 14.922.545,16
EUR in je razdeljen na 1.189.773 navadnih
imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic
z glasovalno pravico in 2.388.775 prednostnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih
delnic brez glasovalne pravice se poveča
z novimi denarnimi vložki v skupni višini najmanj 5.000.000,97 EUR, tako da po povečanju znaša najmanj 19.922.546,13 EUR.
Povečanje se izvede z izdajo najmanj
1.199.041 novih imenskih, kosovnih, rednih
delnic z glasovalno pravico, tako da bo imela družba po povečanju osnovnega kapitala
skupaj izdanih najmanj 2.388.814 navadnih
imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic
z glasovalno pravico in 2.388.775 prednostnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih
delnic brez glasovalne pravice, pri čemer
vsaki posamezni redni in prednostni kosovni
delnici v osnovnem kapitalu družbe pripada
enak delež in enak pripadajoči znesek, ki
znaša 4,17 EUR.
Emisijska vrednost ene nove delnice je
enaka pripadajočemu znesku ene delnice
v osnovnem kapitalu. Skupna emisijska vrednost vseh novih delnic znaša 5.000.000,97
EUR in se v celoti vplača v osnovni kapital
družbe.
Vse novo izdane navadne redne kosovne delnice z glasovalno pravico dajejo njiho-
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vim imetnikom enaka upravičenja in pravice,
kot že izdane delnice istega razreda, in kot
to določa 3. točka Statuta družbe.
Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
Prednostna pravica obstoječih delničarjev se izključi. Poziv za vpis in vplačilo novih
delnic v skladu s to točko sklepa se naslovi na zaključen krog investitorjev oziroma
vpisnikov, katerih število ob upoštevanju
vpisnikov in vplačnikov iz točke 2. a) ne
dosega 100.
Poslovodstvo mora zaključenemu krogu
investitorjev poziv za vpis in vplačilo delnic
posredovati najkasneje v roku 5 dni po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe.
Vpisniki novo izdanih delnic so dolžni
vplačati ob nakupu delnic družbe celoten
emisijski znesek vsake vplačane oziroma
prevzete delnice.
Vpisniki, ki bodo vpisali in vplačali nove
delnice v skladu s to točko sklepa, imajo možnost, da z ustrezno izjavo na vpisnici omejijo svoj vpis novih delnic tako,
da bodo ne glede na število delnic, ki jih
bodo na podlagi vpisnice vpisali, vpisali
največ samo tisto število delnic s katerimi
skupaj z delnicami družbe, katerih imetniki so morebiti že, ohranijo določen delež
v navadnih glasovalnih delnicah družbe ali
določen delež v skupni emisiji novih navadnih glasovalnih delnic družbe, ki bodo izdane v skladu s to točko sklepa. V primeru,
da bo pri posameznemu delničarju prišlo
do take omejitve števila vpisanih delnic,
se bo tem delničarjem brezobrestno vrnil presežek vplačil na njihov transakcijski
račun naveden na vpisni izjavi in sicer v 5
delovnih dneh po objavi rezultata vpisa in
vplačila delnic.
Povečanje osnovnega kapitala v skladu
s to točko se šteje za uspešno, če:
1. bo v roku najkasneje 30 dni od dneva
sprejema tega sklepa na skupščini vpisanih
in vplačanih vsaj 1.199.041 novih navadnih
kosovnih delnic z glasovalno pravico v skladu s to točko sklepa in
2. bo v roku 30 dni od dneva sprejema
tega sklepa na skupščini vpisanih in vplačanih vseh 100% novo izdanih prednostnih
kosovnih delnic brez glasovalne pravice in
vseh 100% navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico v skladu s točko 2. a).
V primeru neuspešnega povečanja
osnovnega kapitala v skladu s to točko postane vpis novih delnic na podlagi te točke
neobvezujoč, vplačila pa se brezobrestno
vrnejo na transakcijski račun vplačnikov in
sicer v 5 delovnih dneh po objavi rezultata
vpisa in vplačila delnic. Glede povečanja
osnovnega kapitala družbe na podlagi točke
2. c) se uporablja določba zadnjega odstavka točke 2. a).
c) Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki v primeru neuspešnega povečanja osnovnega kapitala z denarnimi vložki,
kot to določa točka 2. b)
V primeru dosega praga uspešnosti povečanja osnovnega kapitala v skladu s prvo
alinejo predzadnjega odstavka točke 2. a)

in ne dosega praga uspešnosti povečanja
osnovnega kapitala v skladu z drugo alinejo predzadnjega odstavka točke 2. a), se
osnovni kapital družbe poveča na naslednji
način:
Osnovni kapital družbe, ki pred povečanjem znaša z 4.854.722,34 EUR in je
razdeljen na 1.164.202 navadnih imenskih
prosto prenosljivih kosovnih delnic, se poveča z novimi stvarnimi vložki v skupni višini
10.067.822,82 EUR, tako da po povečanju
znaša 14.922.545,16 EUR.
Povečanje se izvede z izdajo 1.789.055
novih imenskih, kosovnih, prednostnih delnic brez glasovalne pravice in izdajo 625.291
navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, tako da
bo imela družba po povečanju osnovnega
kapitala skupaj izdanih 1.789.493 navadnih
imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic
z glasovalno pravico in 1.789.055 prednostnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih
delnic brez glasovalne pravice, pri čemer
vsaki posamezni redni in prednostni kosovni
delnici v osnovnem kapitalu družbe pripada
enak delež in enak pripadajoči znesek, ki
znaša 4,17 EUR.
Emisijska vrednost ene nove delnice
je enaka vsoti pripadajočega zneska ene
delnice v osnovnem kapitalu in presežka,
ki se vplača v kapitalske rezerve. Skupna
emisijska vrednost vseh novih delnic znaša 10.067.912,60 EUR (vsota vrednosti terjatev, ki se kot stvarni vložek konvertirajo
v kapital družbe).
V osnovni kapital družbe se ob povečanju
osnovnega kapitala v obliki stvarnih vložkov
vplača znesek v višini 10.067.822,82 EUR,
v kapitalske rezerve pa se vplača znesek
v višini 89,78 EUR.
Vse novo izdane prednostne kosovne
delnice brez glasovalne pravice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice in sicer:
– prednostno pravico do fiksne dividende
v višini 3,0% letno od pripadajočega zneska v osnovnem kapitalu na dan sprejema
sklepa o povečanju osnovnega kapitala, na
podlagi katerega so bile posamezne delnice
tega razreda izdane, in sicer pred izplačilom
dividend navadnim delnicam;
– pravico do enega glasu na skupščini
delničarjev družbe v primerih, ki jih določa
zakon;
– pravico do poplačila iz preostanka premoženja po likvidaciji družbe in sicer skupaj s poplačilom delničarjev, ki so imetniki
navadnih nematerializiranih kosovnih delnic
z glasovalno pravico.
Vse novo izdane navadne redne kosovne delnice z glasovalno pravico dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice,
kot že izdane delnice istega razreda, in kot
to določa 3. točka Statuta družbe.
Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Prednostna pravica
obstoječih delničarjev se izključi.
Plačilo novih delnic se izvede tako, da
bodo upniki vpisali, vplačali in prevzeli nove
delnice ter zanje zagotovili stvarni vložek,
kot sledi:
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Rok za vpis in vplačilo novih delnic na
podlagi te točke je 30 dni od dneva sprejema tega sklepa. Vpisniki novo izdanih delnic
so dolžni vplačati ob nakupu delnic družbe
celoten emisijski znesek vsake vplačane oziroma prevzete delnice. Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki skladno s 334.
členom ZGD-1 pregleda revizor.
Povečanje osnovnega kapitala v skladu
s to točko se šteje za uspešno, če je izpolnjen pogoj za uporabo te točke sklepa iz
zadnjega odstavka točke 2. a) in če bo vpisanih in vplačanih vseh 100% novo izdanih
prednostnih kosovnih delnic brez glasovalne
pravice in če bo vpisanih in vplačanih vseh
100% novo izdanih navadnih rednih kosovnih delnic z glasovalno pravico v skladu
s to točko in sicer najkasneje v roku 30 dni
od dneva sprejema sklepa iz te točke na
skupščini.
d) Postopek vplačila in vpisa novih delnic
v skladu s tem sklepom
Vpisniki in vplačniki kapitala družbe v postopku povečanja podpišejo eno vpisno potrdilo, ki vsebuje vse zahtevane elemente
posameznih točk tega sklepa, prage uspešnosti povečanja osnovnega kapitala družbe iz točk 2. a) – c) ter pogoje za veljavnost
postopka povečanja osnovnega kapitala
družbe v skladu s točko 2. c).
Delničarji denarna vplačila za nove delnice na podlagi točke 3. b) tega sklepa vplačajo na poseben račun, ki ga posebej za namen izvedbe povečanja osnovnega kapitala
z denarnimi vplačili v imenu družbe odpre
notarka Nada Kumar iz Ljubljane (notarski
deponacijski račun odprt na ime notarke).
Posamezni vplačnik denarnih sredstev notarko pooblasti, da sredstva iz tega računa
prenese na račun družbe, ko le-ta najkasneje v 10 dneh po izteku roka za vpis
in vplačilo delnic v skladu s tem sklepom
ugotovi, da je prag uspešnosti povečanja
osnovnega kapitala v skladu s točko 2. b)
dosežen. V primeru, da notarka v istem roku
ugotovi, da ta prag uspešnosti ni dosežen,
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denarna sredstva vrne na račun posameznega vplačnika.
Nadzorni svet je pooblaščen, da po preteku 30 dnevnega roka, ki ga za uspešnost
povečanja osnovnega kapitala družbe določajo točke 2. a) – c), in najkasneje v roku
10 dni po izteku tega roka sprejme sklep
o dosegu ali ne dosegu posameznega praga uspešnosti ter določi veljaven način in
obliko povečanja osnovnega kapitala v skladu s tem sklepom.
Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da
uskladi Statut družbe z veljavnim načinom in
obliko povečanja osnovnega kapitala v skladu s tem sklepom o povečanjem osnovnega kapitala družbe z denarnimi in stvarnimi
vložki in posledično s stanjem po dejansko
izvedenem vpisu in vplačilu delnic.
Obrazložitev:
Povečanje osnovnega kapitala družbe
s stvarnimi vložki – konverzijo terjatev upnikov družbe – in z denarnimi vložki je del
ukrepov finančnega in poslovnega prestrukturiranja družbe, ki jih izvaja poslovodstvo
z namenom zagotovitve pogojev za nadaljnje poslovanje družbe.
Predlagateljica v delu sklepa 2. a) predlaga, da se del dokapitalizacije v znesku
10.067.882,82 EUR izvede s povečanjem
osnovnega kapitala s stvarnimi vložki –
s konverzijo terjatev upnikov, kot izhaja iz
zgornjega predloga.
Upniki so na podlagi sklenjenih dogovorov z upravo družbe že izrazili interes, da bi
svoje terjatve do družbe konvertirali v osnovni kapital družbe, kot to določa predlog sklepa predlagateljice. S predlaganim ukrepom,
se bo v bilanci stanja družbe zmanjšala višina odprtih neplačanih obveznosti družbe
in povečal lastniški kapital družbe, na podlagi česar se bo izboljšala kapitalska struktura oziroma kapitalska ustreznost družbe.
Osnovni kapital družbe v skladu s to točko
se poveča na način, da se vpisnikom in
vplačnikom izdajo redne glasovalne in prednostne neglasovalne delnice v obsegu, da je

spoštovana določba drugega odstavka 178.
člena ZGD.
Predlog sklepa, ki ga je uprava družbe
objavila v okviru sklica 12. skupščine v Uradnem listu RS, dne 4. 6. 2010, po mnenju
predlagateljice ni v skladu z določbo 334.
člena ZGD-1. Predlagateljica to neskladje
z zakonom odpravlja s svojim predlogom
sklepa.
Predlagateljica v delu sklepa 2. b) tudi
predlaga, da se preostali del dokapitalizacije v znesku najmanj 5.000.000,97 EUR
izvede z novimi denarnimi vložki z izdajo
novih navadnih delnic z glasovalno pravico. Predlagateljica v sklepu predlaga, da se
prednostna pravica obstoječih delničarjev
izključi.
Predlagateljica v točki 2. c) predlaga,
da je dokapitalizacije družbe uspešna tudi
v primeru, da so vse nove delnice iz točke
2. a) vpisane in vplačane, niso pa vpisane
in vplačane delnice iz točke 2. b). V tem
primeru se osnovni kapital družbe poveča
na način, da se vpisnikom in vplačnikom
izdajo redne glasovalne in prednostne neglasovalne delnice v obsegu, da je spoštovana določba drugega odstavka 178.
člena ZGD.
Predlagateljica nasprotnega predloga
zahteva, da se o sklepu o povečanju osnovnega kapitala odloča enkrat in hkrati, saj
bi morebiten ne-sprejem kateregakoli dela
sklepa o povečanju osnovnega kapitala imel
za posledico neizvajanje minimalno potrebnih ukrepov finančnega in poslovnega prestrukturiranja družbe.
Gradivo v zvezi z nasprotnim predlogom,
je na razpolago vsak delovni dan med 10.
in 12. uro na sedežu družbe Vegrad d.d.,
Stari trg 35, 3320 Velenje, v času od dneva
objave do vključno dneva zasedanja skupščine.
Vegrad d.d.
Gradbeno industrijsko podjetje
glavna direktorica
Hilda Tovšak
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Zavarovanja terjatev
SV 291/10

Ob-3861/10

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana iz Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr. št.
SV 291/10 z dne 19. 5. 2010, je bilo stanovanje št. 103, v izmeri 35,90 m2, uporabno, v izmeri 60,61 m2, v četrti etaži stanovanjske stavbe v Cerknem, stoječe na
parceli št. 39/1, k.o. Cerkno, z naslovom
Glavni trg 2, Cerkno, z identifikacijsko številko 2344-374-103, last Nataše Jesenko, roj.
29. 7. 1972, stanujoče Glavni trg 2, Cerkno,
kupljeno s prodajno pogodbo z dne 3. 6.
2002, sklenjeno med Stanovanjskim podjetjem Hiša d.o.o. Cerkno, in Natašo Jesenko,
zastavljeno v korist upnika – Nove LB d.d.,
Trg republike 2, Cerkno, matična številka
5860571, za zavarovanje denarne terjatve
v skupni višini 34.500,00 EUR s pripadki.
SV 493/10
Ob-3862/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, SV 493/10 z dne 23. 4. 2010, je
stanovanju št. 45, z ident. št. 2122-267-45,
v 9. etaži, s kletjo v 1. etaži, Gogalova ulica
4, Kranj, v izmeri 67,59 m2 (v pogodbi navedena izmera: 65,20 m2), ki stoji na parc. št.
181/1, k.o. Huje, last zastavitelja Stanka Hrženjaka, Gogalova ulica 4, Kranj, na temelju
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 1/1992, sklenjene dne 16. 1. 1992, s prodajalcem Gradis Gradbeno podjetje Jesenice p.o., zastavljeno v korist upnice NLB
d.d. Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 5860571000, za zavarovanje terjatve
v višini 35.000,00 EUR, z obrestno mero:
6-mesečni Euribor in fiksni pribitek v višini
2.25% letno, z zapadlostjo zadnje anuitete
dne 30. 4. 2030.
SV 292/2010
Ob-3863/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 292/2010 z dne 2. 6. 2010,
je bilo zastavljeno stanovanje št. 2, ki se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Cesta maršala Tita 69, 4270
Jesenice, z ident. št. stavbe 295, stoječi na
parc. št. 508/14, k.o. Jesenice, last zastavitelja Borisa Skumavca na podlagi prodajne
pogodbe št. 13/93, z dne 8. 10. 1993, vse
v korist osebe z imenom: SKB Banka d.d.
Ljubljana, matična številka: 5026237000,
s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, v zavarovanje denarne terjatve 45.000,00 EUR
s pripadki.
SV 1348/10
Ob-3864/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-1348/10, DK-103/10
z dne 3. 6. 2010, je bila nepremičnina –
stanovanje št. 9, v izmeri 112,75 m2, ki se
nahaja v III. nadstropju objekta s shrambo

št. 9 ter parkirnim mestom št. 38, vse na
naslovu Slomškova ulica 35, Ljubljana, ki
stoji na parc. št. 2979 in parc. št. 2983, obe
k.o. Tabor, ki je na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne 26. 5. 2008, sklenjene
med Raščan Matejem, roj. 29. 10. 1976, kot
kupcem ter Simono Lebar Pulič, roj. 23. 2.
1970, stan. Slomškova 35, Ljubljana, kot
prodajalko, last Raščan Mateja, roj. 29. 10.
1976, stan. Kocljeva ulica 12 c, Murska Sobota, do celote, zastavljena v korist upnice
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta
117, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4.280.000,00 €, s pogodbeno
obrestno mero vezano na Euribor + 3,85%
letno, z zapadlostjo zadnjega obroka 28. 5.
2010, ter z možnostjo predčasne zapadlosti
v primerih, določenih v kreditni pogodbi, napram dolžnika Raščan Mateja, stan. Kocljeva ulica 12 c, Murska Sobota.
SV 356/10
Ob-3865/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane KolencRus iz Trbovelj, opr. št. SV 356/10, opr. št.
DK 5/10 z dne 3. 6. 2010, je bila nepremičnina, stanovanje št. 1, ki se nahaja v pritličju
stanovanjske hiše, na naslovu Keršičeva 37,
Trbovlje, in obsega 63,20 m2, last zastaviteljice Ivane Cesar, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 286/93 –T, z dne 30. 8. 1993,
sklenjene med družbo Spekter d.o.o., kot
prodajalko, in Cesar Ivano ter Cesar Alojzem, obema kot kupcema, in na podlagi
pravnomočnega sklepa o dedovanju z dne
29. 1. 1998, opr. št. D 410/97 po pokojnem
Cesar Alojzu, zastavljena v korist upnice Volksbank Kärnten Süd, reg. Gen.m.b.H., 9170
Ferlach, Hauptplatz 6, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.000,00 EUR
z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki
bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 374/2010
Ob-3866/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Gorazda Šifrerja iz
Maribora, opr. št. SV 374/2010 z dne 4. 6.
2010, je stanovanje 0659-421-18 v izmeri
123,14 m2, ki je del podstrešja, v stanovanjski stavbi stoječi na parceli št. 428, k.o. Tabor v lasti Pisana beseda, družba za knjigotrštvo, knjižničarstvo, založništvo in storitve
d.o.o., s sedežem v Mariboru, zastavljeno
v korist BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43,
9020 Klagenfurt, Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 220.000,00 EUR
s pripadki.
SV 190/2010
Ob-3867/10
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja mag. Dominika Grešovnika iz Slovenj Gradca, opr. št.
SV–190/2010 z dne 31. 5. 2010, je bila

nepremičnina– skupni podstrešni prostor,
v izmeri 120,00 m2, ki se nahajajo v 5. etaži
stanovanjske hiše, na naslovu Čečovje 10a,
Ravne na Koroškem, stoječ na parceli številka: 644/1, vložek številka: 1106, katastrska
občina: Ravne, ki ni vpisano v etažno lastnino, do celote last Vernerja Mager, Čečovje
13, Ravne na Koroškem, na podlagi pogodb
za odkup lastniških deležev skupnih prostorov (podstrešje v objektu Čečovje 10/a) št.
ČE – 10/2004, z dne 17. 11. 2004, z dne
21. 11. 2004, z dne 21. 11. 2004, z dne
22. 11. 2004, z dne 20. 12. 2004 in z dne
27. 12. 2004, zastavljeno za zavarovanje
denarne terjatve z naslednjimi podatki o terjatvi: – Glavnica: 20.000,00 EUR, – obresti:
obrestna mera je fiksna in znaša 8,90% letno; obresti tečejo od črpanja kredita dalje.
– Zapadlost glavnice: na odpoklic, a najkasneje 30. 5. 2011, z možnostjo predčasnega
odplačila oziroma zapadlosti kredita, skupaj
z nadomestili stroškov in morebitnimi zamudnimi obrestmi, določenimi v pogodbi ter
stroški prisilne izterjave; vse v korist zastavne upnice Banka Koper, d.d., Pristaniška ulica 14, Koper, matična številka: 5092221000,
vse do dokončnega poplačila zavarovane
terjatve.
SV 383/2010
Ob-3897/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 383/2010 z dne 7. 6. 2010,
je bila zastavljena nepremičnina z ident. št.
2175-2175-2, del stavbe s številko 2.E –
stanovanje št. 2, Cesta železarjev 26, 4270
Jesenice, ki se nahaja v večstanovanjski
stavbi stoječi na parc. št. 1368/5, k.o. Jesenice, last zastaviteljev Savke Sedlarević
in Radoslava Sedlarevića na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe, opr. št.
SV 303/2010 z dne 2. 6. 2010, vse v korist osebe z imenom Gorenjska banka d.d.,
Kranj, matična številka: 5103061000, s sedežem v Kranju, Bleiweisova cesta 1, v zavarovanje denarne terjatve 70.000,00 EUR
s pripadki.
SV 380/2010
Ob-3898/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 380/2010 z dne 7. 6. 2010, je
bila nepremičnina z ident. št. 2175-254-12,
del stavbe s številko 12.E – stanovanje št.
12 v 5. etaži, Ulica Staneta Bokala 11, 4270
Jesenice, stoječi na parc. št. 195/4, k.o. Jesenice, last zastavitelja Domna Branca, stanujočega Javorniški Rovt 35B, Jesenice, zastavljeno v korist upnice Abanka Vipa d.d.,
matična številka: 5026024000, s sedežem
v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v višini 150.000,00
EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 19/2009
Os-2140/10
Izvršitelj Danijel Vombek, Aškerčeva 15,
3000 Celje je dne 2. 4. 2009, s pričetkom ob
13.30 v zadevi IN 09/19 – Okrajno sodišče
Celje, zoper dolžnika Banjac Milka, Zagrebška cesta 74, Maribor, za upnico Zavarovalnico Triglav, OE Celje, Mariborska cesta
1, Celje, v kraju Celje, pri dolžniku opravil
rubež nepremičnin: stanovanje, na naslovu Gledališki trg 7, Celje, v stavbi z oznako 1704, k.o. Celje, št. stan.: 13, površina:
37,32 m2.
Okrajno sodišče v Celju
dne 10. 3. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 3228/2009
Os-3136/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagatelja Jani Jeraj, Škrjančevo
15a, Radomlje, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, in sicer darilne pogodbe iz leta 1993, sklenjene
med pokojnim Ceglar Jožetom, stanujočim
Škrjančevo 15a, Radomlje, kot darovalcem,
in Ceglar Milanom, Pot za Bistrico 25, Domžale ter Ceglar Robertom, Prešernova 8a,
Radomlje, kot obdarjencema, ter darilne pogodbe z dne 11. 12. 1972, sklenjene med
darovalcem Jožetom Ceglarjem, Škrjančev
blok 15a, in obdarjenko Ljudmilo Ceglar,
Škrjančev blok 15a.
Predmet pogodb, katerih izvirnika sta se
izgubila, je bilo stanovanje v pritličju južnega dela boka na naslovu Škrjančevo 15a,
Radomlje, locirano v stavbi, stoječi na parc.
št. 250/1, k.o. Radomlje, sedaj vpisano
v zemljiški knjigi kot nepremičnina z identifikacijsko številko 2.E v vložku 5960/3, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka do celote, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 15. 5.
2002, sklenjene med Ceglar Milanom, Pot
za Bistrico 25, Domžale, in Ceglar Robertom, Prešernova 8a, Radomlje, kot prodajalcema, in predlagateljem kot kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 30. 4. 2010
Dn 25665/2005
Os-3018/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja PIL
2 Inženiring d.o.o., Brezje 1, Grosuplje, ki ga
zastopa odvetniška pisarna Carmen Dobnik in odvetniki, Likozarjeva 6, Ljubljana,

zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnine parc. št. 1565/1, 1569/1, 1570/1,
1570/4, 1571/2, 1572/3 in 1573/4, vpisane
v vl. št. 3370 in parc. št. 1572/1, vpisane
v vl. št. 4550, vse k.o. Vič, dne 25. 1. 2010,
pod opr. št. Dn 25665/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 19. 3.
1993, sklenjene med Gruda export-import,
mednarodno podjetje za proizvodnjo, trgovino, zastopanje in svetovanje d.o.o., Tržaška 132, Ljubljana (kot prodajalcem) in
M&M podjetje za poslovno svetovanje in
zunanjo trgovino, d.o.o., Tržaška 132, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj parc. št. 1572/1, vpisano v vl. št. 4550
ter parc. št. 1565/1, 1569/1, 1570/1, 1570/4,
1571/2, 1572/3 in 1573/4, vpisane v vl. št.
3370, vse k.o. Vič,
– aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi
z dne 19. 3. 1993, sklenjenega med Gruda
export-import, mednarodno podjetje za pro
izvodnjo, trgovino, zastopanje in svetovanje
d.o.o., Tržaška 132, Ljubljana (kot prodajalcem) in M&M podjetje za poslovno svetovanje in zunanjo trgovino, d.o.o., Tržaška 132,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnine, ki
imajo sedaj parc. št. 1572/1, vpisano v vl. št.
4550 ter parc. št. 1565/1, 1569/1, 1570/1,
1570/4, 1571/2, 1572/3 in 1573/4, vpisane
v vl. št. 3370, vse k.o. Vič,
– kupoprodajne pogodbe z dne 22. 6.
1999, sklenjene med podjetjem M&M, podjetje za poslovno svetovanje in zunanjo trgovino, do.o., Tržaška 132, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Valkarton, d.d., podjetje za
proizvodnjo in predelavo valovitega kartona,
Tržaška 1, Logatec (kot kupcem), za nepremičnine, ki imajo sedaj parc. št. 1572/1,
vpisano v vl. št. 4550 ter parc. št. 1565/1,
1569/1, 1570/1, 1570/4, 1571/2, 1572/3 in
1573/4, vpisane v vl. št. 3370, vse k.o. Vič,
– aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi z dne 22. 6. 1999, z dne 27. 2. 2001,
sklenjenega med podjetjem M&M, podjetje
za poslovno svetovanje in zunanjo trgovino, d.o.o., Tržaška 132, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Valkarton, d.d., podjetje za
proizvodnjo in predelavo valovitega kartona, Tržaška 1, Logatec (kot kupcem),
za nepremičnine, ki imajo sedaj parc. št.
1572/1, vpisano v vl. št. 4550 ter parc. št.
1565/1, 1569/1, 1570/1, 1570/4, 1571/2,
1572/3 in 1573/4, vpisane v vl. št. 3370,
vse k.o. Vič,
– prodajne pogodbe z dne 23. 5. 2002,
sklenjene med podjetjem Valkarton d.d., Tržaška cesta 1, Logatec (kot prodajalcem)
in Raiffeisen leasing, Trgovina in Leasing
d.o.o., Igriška 5, Ljubljana (kot kupcem) ter
Enigma, podjetje za tržne komunikacije,
d.o.o., Ljubljanska cesta 26, Novo mesto
(kot leasingojemalec), za nepremičnine, ki
imajo sedaj parc. št. 1572/1, vpisano v vl.
št. 4550 ter parc. št. 1565/1, 1569/1, 1570/1,
1570/4, 1571/2, 1572/3 in 1573/4, vpisane
v vl. št. 3370, vse k.o. Vič,
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 5.
2003, sklenjene med Raiffeisen leasing, Trgovina in Leasing d.o.o., Igriška 5, Ljubljana

(kot prodajalcem) in Enigma, podjetje za tržne komunikacije, d.o.o., Ljubljanska cesta
26, Novo mesto (kot kupcem), za nepremičnine, ki imajo sedaj parc. št. 1572/1, vpisano
v vl. št. 4550 ter parc. št. 1565/1, 1569/1,
1570/1, 1570/4, 1571/2, 1572/3 in 1573/4,
vpisane v vl. št. 3370, vse k.o. Vič,
– kupoprodajne pogodbe z dne 17. 8.
2005, sklenjene med Enigma, podjetje za
tržne komunikacije, d.o.o., Ljubljanska cesta
26, Novo mesto (kot prodajalcem) in PIL 2
Inženiring d.o.o., Grosuplje, Brezje pri Grosupljem (kot kupcem), za nepremičnine, ki
imajo sedaj parc. št. 1572/1, vpisano v vl.
št. 4550 ter parc. št. 1565/1, 1569/1, 1570/1,
1570/4, 1571/2, 1572/3 in 1573/4, vpisane
v vl. št. 3370, vse k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 2010
Dn 10763/2009
Os-3243/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Žerovec Jurija, Ziherlova ulica 39, Ljubljana,
ki ga zastopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, stanovanje št. 32
v 6. etaži, na naslovu Ziherlova ul. 39, Ljub
ljana, z iden.št. 30.E, vpisano v podvl. št.
6531/30, k.o. Trnovsko predmestje, dne
23. 2. 2010, pod opr. št. Dn 10763/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 362-60/90 z dne 16. 1. 1992, sklenjene
med Republiko Slovenijo (kot prodajalko) in
Žerovec Jurijem ter Tatjano Marijo Bremšak
Žerovec, oba stanujoča Ziherlova 39, Ljub
ljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 30.E, vpisano v podvl. št.
6531/30, k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 2010
Dn 10943/2009
Os-3279/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Stojana Stanojevića, Gorazdova ulica 11, Ljub
ljana, ki ga zastopa notarka Erika Braniselj,
Trg prekomorskih brigad 2, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 164.E, garaža št. 164 v nadstropju, na naslovu Goriška c., Ljubljana,
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podvl. št. 4245/165, k.o. Zgornja Šiška, dne
23. 2. 2010, pod opr. št. Dn 10943/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 27. 10. 1979, sklenjene
med Alojzem Hafnerjem, Celovška cesta
85, Ljubljana (kot prodajalcem) in Jankovič
Palom, Goriška ulica 63, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 164.E, vpisano v podvl. št. 4245/164, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2010
Dn 10816/2009
Os-3280/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Darje Podlogar, Mala čolnarska 19, Ljubljana, ki
jo zastopa Urban d.o.o., Omejčeva ulica 5,
1210 Ljubljana Šentvid, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
114.E, garaža v 3. etaži, na naslovu ob
Ulici Gradnikove brigade, Ljubljana, vpisani
v podvl. št. 386/114, k.o. Nove Jarše, dne
23. 2. 2010, pod opr. št. Dn 10816/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe,
sklenjene med GIP Gradis Ljubljana, Korytkova 2, Ljubljana (kot prodajalcem) in Krošelj Rudijem, takrat stanujočim Kvedrova
cesta 1, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 114.E, vpisano v podvl. št. 386/114, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2010
Dn 10818/2009
Os-3281/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Hermana Vrabca, Kvedrova cesta 5, Ljubljana,
ki ga zastopa Urban d.o.o., Omejčeva ul. 5,
Ljubljana Šentvid, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 111.E, garaža v 3. etaži, na naslovu ob Ulici Gradnikove
brigade, 1000 Ljubljana, vpisani v podvl. št.
386/111, k.o. Nove Jarše, dne 23. 2. 2010,
pod opr. št. Dn 10818/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže z dne 8. 7.
1971, sklenjena med strankama Gradbeno
industrijsko podjetje Gradis Ljubljana, Korytkova 2, Ljubljana (kot prodajalcem) in Stanislavo Česnik, Fabijanijeva 20, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 111.E, vpisano v podvl. št. 386/111,
k.o. Nove Jarše,
– kupoprodajne pogodbe z dne 30. 8.
1972, sklenjene med strankama Stanisla-

vo Česnik, por. Rijavec, Kvedrova cesta
3, Ljubljana (kot prodajalko) in Hermanom
Vrabcem, Kvedrova cesta 5, Ljubljana (kot
kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 111.E, vpisano v podvl. št. 386/111,
k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2010
Dn 4719/2009
Os-3282/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Ivanke Lesar, Clevelandska ulica 29, Ljub
ljana, ki jo zastopa Ataurus, Andrej predan
s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
48.E, stanovanje št. 48, v 6. nadstropju,
na naslovu Clevelandska ulica 25, Ljub
ljana, podvl. št. 357/48, k.o. Nove Jarše,
dne 24. 2. 2010, pod opr. št. Dn 4719/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, predprodajne
pogodbe z dne 14. 5. 1980, sklenjene med
Gradbenim industrijskim podjetjem »Gradis«, TOZD GE Celje, XIV. divizije, Celje (kot
prodajalcem) in Lesar Ivanko, Vojkova 74,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 48.E, vpisano v podvl.
št. 357/48, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2010
Dn 11300/2009
Os-3283/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Vere Miklič, Žibertova ulica 1, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini ident. št. 38.E, garaži št. 38, podvl.
št. 2333/38, k.o. Spodnja Šiška, dne 23. 2.
2010, pod opr. št. Dn 11300/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 41 z dne 16. 4. 1971, sklenjene med
Gradbenim podjetjem Tehnika, Ljubljana,
Vošnjakova 8 (kot prodajalcem) in Zvonkom Mikličem, Žibertova ulica 1, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 38.E, vpisano v podvl. št. 2333/38,
k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2010
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Dn 11121/2009
Os-3284/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Toma
Mikca, Vino 39, 1291 Škofljica, ki ga zastopa Urban d.o.o., Omejčeva ul. 5, 1210
Ljubljana Šentvid, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini ident. št. 94.E, garaža
v 3. etaži, na naslovu ob Ulici Gradnikove
brigade, 1000 Ljubljana, vpisani v podvl. št.
386/94, k.o. Nove Jarše, dne 23. 2. 2010,
pod opr. št. Dn. št. 11121/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže z dne 19. 3.
1970, sklenjena med Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis Ljubljana, Korytkova
2, Ljubljana (kot prodajalcem) in Vudjan
Rajkom, Sojerjeva 8, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 94.E, vpisano v podvl. št. 386/94, k.o.
Nove Jarše,
– pogodbe o prodaji in nakupu garaže
z dne 20. 10. 1971, sklenjene med Vudjan
Rajkom, Kvedrova 3/8 Ljubljana (kot prodajalcem) in Mikec Tomom, Kvedrova cesta
1/5, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 94.E, vpisano
v podvl. št. 386/94, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2010
Dn 22386/2007
Os-3285/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Đogić Cone, Zaloška 186, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetnik Andrej Turk, Kržičeva 6,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičninah, parc. št. 756/1, vpisani v vl.
št. 242, k.o. Slape, dne 19. 2. 2010, pod opr.
št. Dn 22386/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 15. 4.
1985, sklenjene med Žunić Zuhdijo, Zaloška
cesta 186, Ljubljana Polje (kot prodajalko) in
Jasić Zuhdijo ter Jasić Izeto, oba stanujoča
Zaloška cesta 186, Ljubljana (kot kupovalki), za nepremičnino, ki ima sedaj parc. št.
756/1, vpisano v vl. št. 242, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2010
Dn 7112/2008
Os-3286/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Martina Muršiča, Zgornji Porčič 81, Lenart
v Slovenskih goricah, ki ga zastopa odvetnik
Marko Kosmač, Dunajska cesta 41, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
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vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 14.E, stanovanje št.
14, v 6. etaži, na naslovu Vodnikova cesta
34, Ljubljana, vpisani v vl. št. 2332/14, k.o.
Spodnja Šiška, dne 18. 2. 2010, pod opr. št.
Dn 7112/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe št. 6703 z dne 12. 12. 1966, sklenjene med Gradbenim podjetjem Megrad
(kot prodajalcem) in Stanovanjskim skladom
občine Ljubljana Center (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 14.E,
vpisano v podvl. št. 2332/14, k.o. Spodnja
Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2010
Dn 10939/2009
Os-3287/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mirjane Smajić, Postojnska 25, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 18.E, stanovanje št. 18,
podvl. št. 1290/18, k.o. Gradišče II, dne
23. 2. 2010, pod opr. št. Dn 10939/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 21272/64 z dne 4. 10. 1963,
sklenjena med Stanovanjskim skladom
občine Ljubljana Vič – Rudnik, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Metalurškim institutom
Ljubljana, Lepi pot 11, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 18.E, vpisano v podvl. št. 1290/18, k.o.
Gradišče II.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2010
Dn 20926/2007
Os-3288/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Petra Sema, Kvedrova cesta 5, Ljubljana, ki
ga zastopa notarka Sonja Puppis, Zaloška
54, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini z ident. št. 177.E, stanovanje na naslovu Kvedrova cesta 5, Ljub
ljana, podvl. št. 330/77, k.o. Nove Jarše, dne
17. 2. 2010, pod opr. št. Dn 20926/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu stanovanja kot posameznega dela stavbe z dne 17. 9. 1969,
sklenjene med Gradbenim industrijskim
podjetjem „Gradis“, Korytkova ulica 2, Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Tkavc Andrejo,
Pot na Golovec 13/a, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 177.E, vpisano v podvl. št. 330/77, k.o.
Nove Jarše,
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– pogodbe iz leta 1970, sklenjene med
Tkavc Andrejo (kot prodajalko) in Sem Petrom ter Sem Viktorijo (kot kupcema), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 177.E,
vpisano v podvl. št. 330/77, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2010
Dn 10507/2009
Os-3289/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana,
ki ga zastopa Slavica Gašperlin, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 219.E, stanovanje št. 63, v 5.
nadstropju, na naslovu Fabianijeva 15, Ljub
ljana, podvl. št. 2946/79, k.o. Bežigrad, dne
18. 2. 2010, pod opr. št. Dn 10507/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 20. 11. 1958, sklenjene med
Zavodom za stanovanjsko izgradnjo OLO
Ljubljana (kot prodajalcem) in Republiškim
zavodom za socialno zavarovanje Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 219.E, vpisano v podvl. št.
2946/79, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2010
Dn 11302/2009
Os-3290/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mojce Platner, Žibertova ulica 1, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini garaža št. 26, z identifikacijsko številko 26.E, podvl. št. 2333/26, k.o.
Spodnja Šiška, dne 23. 2. 2010, pod opr.
št. Dn 11302/2009, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 76 z dne 20. 4.
1971, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Tehnika, Ljubljana, Vošnjakova 8 (kot prodajalcem) in Olgo Platner, Žibertova ulica 1,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 26.E, vpisano v podvl.
št. 2333/26, k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2010

Dn 10813/2009
Os-3291/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Mohar Đurđice in Slavka, oba Beblerjev trg 3,
Ljubljana, ki ju zastopa Urban, nepremičninske storitve d.o.o., Omejčeva ul. 5, Ljubljana
Šentvid, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini parc. št. 82.E, garaža v 3. etaži, na naslovu ob Ulici Gradnikove brigade,
1000 Ljubljana, vpisani v podvl. št. 386/82,
k.o. Nove Jarše, dne 23. 2. 2010, pod opr.
št. Dn 10813/2009, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 15. 5.
1985, sklenjene med Srdinšek Marijo, Kvedrova 4, Ljubljana (kot prodajalko) in Jerman Slavico, Beblerjev trg 14, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 82.E, vpisano v podvl. št. 386/82,
k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2010
Dn 19417/2008
Os-3349/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Frančiške Dolinar, Brezje 22, Dobrova, ki
jo zastopa odvetnica Marjana Vertovšek
v Ljubljani, zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice
za nepremičnino s parc. št. 537/3, v vl. št.
1196, k.o. Dobrova, dne 2. 4. 2010, pod opr.
št. Dn 19417/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 1978,
sklenjene med Janša Jožetom, Lesno Brdo
45 (kot prodajalcem) in Dolinar Frančiško,
Brezje 22, Dobrova (kot kupovalko), za nepremičnino s parc. št. 537/3, v vl. št. 1196,
k.o. Dobrova.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 5. 2010
Dn 830/2010
Os-3045/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 1521, k.o. Sedlo.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
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Dn 831/2010
Os-3046/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 419/3, k.o. Čiginj.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 848/2010
Os-3047/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 1216/1 in 1216/2, k.o.
Most na Soči.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 849/2010
Os-3048/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 1688, k.o. Koritnica.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 850/2010
Os-3049/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 394/2, k.o. Koritnica.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 983/2010
Os-3050/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 220, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.

3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 984/2010
Os-3051/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 171, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 985/2010
Os-3052/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 190, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 986/2010
Os-3053/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 114, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 987/2010
Os-3054/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 145, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
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od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 988/2010
Os-3055/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 91, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 989/2010
Os-3056/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 115, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 990/2010
Os-3057/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 170, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 991/2010
Os-3058/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 144, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 992/2010
Os-3059/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 176, k.o. Ladra.
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2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 993/2010
Os-3060/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 182, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 994/2010
Os-3061/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 183, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 995/2010
Os-3062/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 146, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 996/2010
Os-3063/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 121, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
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4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 997/2010
Os-3064/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 150, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 998/2010
Os-3065/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 97, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 999/2010
Os-3066/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 99, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 1000/2010
Os-3067/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 153, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010

Dn 1001/2010
Os-3068/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 172, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 1002/2010
Os-3069/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 94, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 1003/2010
Os-3070/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 108, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 1004/2010
Os-3071/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 137, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 1005/2010
Os-3072/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 93, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
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3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 1006/2010
Os-3073/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 140, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 1007/2010
Os-3074/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 161, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 1008/2010
Os-3075/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 163, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 1009/2010
Os-3076/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 117, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo

od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 1010/2010
Os-3077/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 127, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 1011/2010
Os-3078/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 151, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 1012/2010
Os-3079/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 173, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 1013/2010
Os-3080/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 88, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 1014/2010
Os-3081/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 174, k.o. Ladra.
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2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 1015/2010
Os-3082/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 184, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 1016/2010
Os-3083/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 135, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 1017/2010
Os-3084/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 84, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 1018//2010
Os-3085/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 132, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
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4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 1019/201,
Os-3086/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 143, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 1020/2010
Os-3087/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 175, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 1021/2010
Os-3088/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 179, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 1022/2010
Os-3089/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 219, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
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Dn 1025/2010
Os-3090/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 188, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 1026/2010
Os-3091/10
1. Začne se postopek nastavitve zemljiške knjige po 213. členu Zakona o zemljiški
knjigi za parc. št. 437, k.o. Ladra.
2. Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati dne 10. 6.
2010.
3. Imetniki pravic na tej nepremičnini se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
4. Poizvedbe se bodo opravljale v času
od 10. 6. 2010 do 12. 7. 2010, vsako sredo
od 9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem
sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 4. 2010
Dn 3298/2009
Os-3856/10
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Tanji Dolar Božič s sklepom
z dne 17 5. 2010, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog Leonide Ivanković, Kraigherjeva ulica 7, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe, št. 12/92, z dne 7. 10. 1992,
sklenjene med Ljubljansko banko – Splošno
banko Celje, d.d., kot prodajalko in Stankom
Vojetom kot kupcem za nepremičnino del
stavbe št. ID 5.E, v stavbi št. ID 964.ES na
naslovu Škvarčeva ulica 12, Celje, vpisano
v vl. št. 1154/6, k.o. Medlog.
Po izjavi predlagateljice je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini del stavbe št. ID 5.E, v stavbi št. ID 964.
ES, na naslovu Škvarčeva ulica 12, Celje,
vpisano v vl. št. 1154/6, k.o. Medlog, se zahteva v korist Leonide Ivanković, Kraigherjeva ulica 7, Celje, do celote nepremičnine.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic
da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03, 45/08 in
28/09), 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 31. 5. 2010
Dn 1234/2010
Os-3858/10
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Magdalene Mlakar, Petišovska ul. 71, Petišovci, Lendava, zaradi vknjižbe lastninske
pravice na nepremičnini - stanovanju z ident.
št. 7.E, na naslovu Novi trg 26a, Kamnik,
vpisanem v podvl. št 3232/7, k.o. Kamnik,

izdalo sklep Dn 1234/2010 z dne 18. 5.
2010, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe o dosmrtnem življenju z dne
31. 8. 1999, v notarskem zapisu SV 527/99
sklenjene med Mlakar Janezom in Mlakar
Julijano, oba Novi trg 26 a, Kamnik ter Mlakar Romanom in Mlakar Magdaleno, oba
Livarska 5, Kamnik, za trisobno stanovanje
št. 7, v 1. nadstropju s kletno shrambo št.
7, v skupni površini 51,45 m2, ki se nahaja v objektu, stoječem na parc. št. 1083/1,
1082/9 in 1082/10, k.o. Kamnik.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Magdalene Mlakar, Petišovska ul. 71, Petišovci, Lendava in Mlakar
Romana, Livarska ul. 5, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 1. 6. 2010
N 4/2009
Os-3859/10
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Alenke Koprivec, Gogalova ulica 10,
Kranj, ki jo zastopa Domplan d.d. iz Kranja, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
stanovanja kot posameznega dela stavbe,
sklenjene med Gradbenim industrijskim
podjetjem »Gradis«, Korytkova ulica 2,
Ljubljana, kot prodajalcem, in Barbaro
Borčnik, Titov trg 16, Kranj, kot kupcem, za
stanovanje št. 9, v 1. nadstropju, s kletjo,
večstanovanjskega objekta Gogalova ulica
10, Kranj, v izmeri 62,96 m2, označenem
z ident. št. 10.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Alenke Koprivec, roj. 5. 2. 1966,
Gogalova ulica 10, 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 28. 5. 2010
Dn 1586/2010
Os-3860/10
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagateljice
Ratkovič Ide, Gorenjska cesta 33a, Radovljica, ki jo zastopa Alpdom, Inženiring, d.d.,
Radovljica, Cankarjeva 1, Radovljica, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 29. 9. 1993,
sklenjene med Kemično tovarno Podnart
d.d., katero zastopa direktor Roman Kolar,
kot prodajalcem in Ratkovič Ido, Gorenjska
cesta 33a, Radovljica, kot kupcem, katere
predmet je nepremičnina, 3-sobno stanovanje št. 14, v IV. nadstropju stanovanjskega
objekta Gorenjska 33a, Radovljica, v izmeri
67,30 m2, s sklepom Dn 1586/2010 z dne
28. 5. 2010, začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, in sicer prodajne
pogodbe z dne 29. 9. 1993, katere predmet
je zgoraj navedena nepremičnina, zaradi
vknjižbe lastninske pravice, in sicer nepremičnine – del stavbe št. 16.E – stanovanje
št. 15, v 6. etaži in kletni shrambi v 1. etaži,
v stavbi 667, na naslovu Gorenjska cesta
33a, Radovljica, pri podvložku št. 1282/16,
v katastrski občini 2156 Radovljica, v korist
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osebe: Ratkovič Ida, Gorenjska cesta 33a,
4240 Radovljica, EMŠO: 2403963505056,
do celote (1/1).
Imetnike pravic se poziva, da lahko v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 28. 5. 2010
Dn 2133/2009
Os-3855/10
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
10. 3. 2010 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe
z dne 24. 12. 2004, sklenjene med Ameršek Francem, Šuštarjeva kolonija 27, Trbovlje, kot darovalcem in Luštek Tomažem,
Ljubljanska 104, Domžale, kot obdarovancem, in sicer za stanovanje št. 14, v izmeri
56,40 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju
večstanovanjske stavbe na Šuštarjevi koloniji 27, vpisano v podvl. št. 2493/14, k.o.
Trbovlje.
Predlagatelj Luštek Tomaž, Jakopičeva
11, Domžale, je dne 10. 9. 2009 predlagal vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, saj
razpolaga samo z overjeno kopijo (z DURSA). Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist
Luštek Tomaža, Jakopičeva 11, Domžale,
do celote. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 1. 6. 2010
Dn 4004/2009
Os-3857/10
Okrajno sodišče v Žalcu po okrajni sodnici Mateji Kreča, v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog Petre Kostanjšek,
Graščinska cesta 13, 3312 Prebold, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in
vknjižbe lastninske pravice, na podlagi 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), dne
1. 6. 2010 oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne
pogodbe z dne 4. 12. 1986, sklenjene med
prodajalcem Plavčak Simonom, stanujoč
Prebold 105, Prebold (sedaj Prečna pot 18,
3312 Prebold) in kupcema Svet Marjanom,
stanujoč Kapla vas 73 (sedaj Marija Reka 8,
Prebold) in Knez (sedaj Svet) Soko, stanujočo Biogr. čete 38, Biograd na moru (sedaj
Šalek 89, 3320 Velenje), za nepremičnino
- garsonjero v stanovanjskem bloku v Preboldu št. 11, blok A, 4. nadstropje s stanovanjsko površino 19,39 m2, s pripadajočo
souporabo sanitarij in kleti, sedaj ident. št.
15.E, oziroma 1005-418-15, vpisana v podvl. št. 833/11, k.o. Prebold.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice Petre Kostanjšek,
Graščinska cesta 13, Prebold, do celote,
in sicer na podlagi vzpostavljene listine ter
kupne pogodbe z dne 15. 3. 1972, sklenjene
med Tekstilno tovarno Prebold in Plavčak
Zofijo, sklepa o dedovanju z dne 3. 2. 1983
Temeljnega sodišča v Celju, enota Žalec,
opr. št. D 2/83, prodajne pogodbe z dne
25. 4. 1994, sklenjene med Svet Marjanom

in Svet Soko ter Podlunšek Petro, vknjižbenega dovoljenja z dne 31. 3. 2009, ki ga je
izdala Tekstilna tovarna Prebold – v stečaju, izpiska iz poročne matične knjige, ki ga
je izdala Upravna enota Žalec z dne 13. 6.
2002.
Imetnike pravic se poziva, da v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 1. 6. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 107/2009
Os-2872/10
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi tožeče stranke Javni jamstveni in preživninski
sklad Republike Slovenije, Kotnikova ulica
28, Ljubljana, proti toženi stranki Seferović
Amar, Via Aguileia 68, I-33052 Cervigano
Del Friuli, Italija, zaradi plačila 2.456,71 €
s pp, v smislu drugega odstavka 5. točke 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, dne
16. 4. 2010, postavlja začasnega zastopnika
Seferović Amaru, Via Aguileia 68, I-33052
Cervigano Del Friuli, Italija, ker se nahaja
v tujini in se ni mogla opraviti vročitev.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Alojz Poljšak, Ulica Staneta Rozmana 8, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko Seferović Amar, Via Aguileia 68, I-33052 Cervigano Del Friuli, Italija,
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 16. 4. 2010
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ljane, proti dolžniku Hodžić Halil, Steletova
c. 25, Kamnik (prej Zidarstvo Halil Hodžić
s.p., Ul. Jožeta Japlja 21, Ljubljana), zaradi izterjave nedenarne terjatve, sklenilo, da
se dolžniku Hodžić Halilu, Steletova c. 25,
Kamnik (prej Zidarstvo Halil Hodžić s.p., Ul.
Jožeta Japlja 21, Ljubljana), postavi začasni
zastopnik, odv. Janez Vrviščar iz Kamnika.
Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem,
oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 8. 4. 2010
P 59/2008
Os-3309/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici svetnici mag. Bojani Štrukelj Petrovič, v pravdni zadevi tožeče stranke Adriatic
Slovenica, Zavarovalna družba d.d., Ljub
ljanska c. 3/a, Koper, zoper toženi stranki 1.
Mičunović Zorana, Gorkičeva ul. 18, Ljub
ljana, in 2. Savić Jadranko, Gasilska ul. 17,
Koper, ki jo zastopa odvetnica Saša Ravnik
iz Ljubljane, zaradi plačila 8.345,85 EUR
s pp, s sklepom z dne 19. 4. 2010 prvi toženi
stranki na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku,
postavilo začasnega zastopnika – odvetnika
Hranislava S. Đurkovića iz Kopra, Ferrarska
ulica 14, ker je stranka neznanega bivališča
in v postopku nima pooblaščenca. Začasni zastopnik ima v postopku vse pravice
in dolžnosti zakonitega zastopnika, in sicer
od dneva postavitve, pa dokler prva tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler pristojni Center za socialno delo ne sporoči sodišču, da
je postavil prvi toženi stranki skrbnika za
posebne primere.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 4. 2010

I 236/2005
Os-2870/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je po sodnici Mariji Vabič, v izvršilni zadevi upnika
Javnega jamstvenega in preživninskega
sklada Republike Slovenije, Kotnikova 28,
Ljubljana, zoper dolžnika Darka Mraka, Triglavska cesta 65, Mojstrana, zaradi izterjave
nadomestila preživnine sklenilo:
dolžniku Darku Mraku, Triglavska 65,
Mojstrana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi Danica Novak Kenda, Titova 38, Jesenice.
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 na Jesenicah
dne 3. 5. 2010

VL 142971/2009
Os-3312/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika odvetnika Janeza Starman,
Ferrarska 12, Koper – Capodistria -dostava, proti dolžniku Lennartu Axen, Korte 12,
Izola – Isola, ki ga zastopa odvetnik Mihael
Svanjak, Trg Brolo 6, Koper – Capodistria,
zaradi izterjave 1.675,00 EUR, sklenilo:
dolžniku Lennartu Axen, Korte 12, Izola – Isola, 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 Mihael Svanjak, Trg Brolo 6, Koper
– Capodistria.
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 1. 4. 2010

In 48/2009
Os-2772/10
Okrajno sodišče v Kamniku je v izvršilni
zadevi In 48/2009 upnika Trivunović Stanka,
Kruševo Brdo 121, Kotor Varoš, BIH, ki ga
zastopa odvetnica Nives Marinšek iz Ljub

VL 69899/2009
Os-3426/10
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 Jožetu
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Šimnic, Cesta maršala Tita 75, Jesenice,
zaradi izterjave 183,81 EUR, sklenilo:
dolžniku Jožetu Šimnic, Cesta maršala
Tita 75, Jesenice, 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 Danica Novak Kenda, Titova 38,
Jesenice.
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 2. 2. 2010
VL 203882/2009
Os-3427/10
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 Rufetu
Hodić, Ribarjeva ulica 3 Celje – dostava, ki
ga zastopa odvetnica Rosita Gabrilo, Aškerčeva ul. 15, Celje, zaradi izterjave 141,63
EUR, sklenilo:
dolžniku Rifetu Hodžić, Ribarjeva ulica
3, Celje – dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Rosita Gabrilo, Aškerčeva ul. 15,
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 9. 3. 2010
VL 17369/2009
Os-3428/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d., Trg republike
2, Ljubljana, ki jo zastopa Bojana Možina,
Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžniku
Florjančič Bogdanu, Ulica bratov Učakar 6,
Ljubljana, zaradi izterjave 7.620,07 EUR,
sklenilo:
dolžniku Florjančikč Bogdanu, Ulica bratov Učakar 6, Ljubljana, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Košorok Humar Alenka.
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
I 8486/2004
Os-3483/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa
odvetnica Šušteršič Alenka, Slovenska 27,
Ljubljana, zoper dolžnika Igorja Janeza Fili-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
povič, Lepodvorska ulica 1, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnica Mateja Maček, Kolodvorska 6, Ljubljana, zaradi izterjave 4.664,24
EUR s pp sklenilo:
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Mateja Maček, Kolodvorska ulica 6,
1000 Ljubljana.
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 18. 5. 2010
VL 127061/2008
Os-3484/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Milena Susman, Miklošičeva 19, Ljub
ljana, proti dolžniku Davidu Hojnik, Zagrebška cesta 19, Ptuj, zaradi izterjave 1.037,96
EUR, sklenilo:
dolžniku Davidu Hojnik, Zagrebška cesta 19, Ptuj, 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 Maja Majnik Berghaus, Aškerčeva
ulica 16, 2250 Ptuj.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2010
VL 82778/2008
Os-3485/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Daimler AC leasing, d.o.o.,
Baragova ulica 5, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnik Tomaž Čad, Miklošičeva cesta 20,
Ljubljana, proti dolžnici Dunji Košir, Poklukarjeva ulica 23, Ljubljana, zaradi izterjave
1.656,34 EUR, sklenilo:
dolžnici Dunji Košir, Poklukarjeva ulica
23, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Zlato Maher, Mestni trg 1, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 2010
VL 198341/2009
Os-3519/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mboil d.d. Šmartinska
cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Filipov Petrovič, Jeraj in Partnerji, do.p.
d.o.o., Tomšičeva ulica 3, Ljubljana, proti

dolžniku Davorju Marovt, Dravinjska cesta
46, Poljčane, ki ga zastopa odvetnik Matjaž
Klep, Gledališka 2, Celje, zaradi izterjave
1.420,77 EUR, sklenilo:
dolžniku Davorju Marovt, Dravinjska cesta 46, Poljčane, 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
Klep Matjaž, Gledališka 2, Celje.
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 6. 4. 2010
VL 62244/2009
Os-3574/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Abanka d.d., Slovenska cesta
58, Ljubljana – dostava, ki jo zastopa Odvetniška družba Irena Kočevar, Metelkova
ulica 15, Ljubljana – dostava, proti dolžnici
Melaniji Stropnik, Kotnikova 25, Ljubljana
– dostava, zaradi izterjave 554,48 EUR,
sklenilo:
dolžnici Melaniji Stropnik, Kotnikova 25,
Ljubljana – dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Katarina Magyar Erjavec, Glinška ulica
10, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2010
In 277/2009
Os-3456/10
Okrajno sodišče Murski Soboti je po
okrajni sodnici Nataliji Lebar, v izvršilni zadevi upnika 1. Davidov hram d.o.o. Ljubno,
Loke 37, Ljubno ob Savinji, ki ga zastopa
odvetnik Božidar Blagovič iz Mozirja in 2.
Zavarovalnica Triglav d.d. Milošičeva 19,
Ljubljana, zoper dolžnika Korpič Dušana,
Trg svobode 24, Tržič, sedaj neznanega
prebivališča, zaradi izterjave 2.760,75 EUR
in 1.105,22 EUR s pp, dne 16. 12. 2009,
sklenilo:
dolžniku Korpič Dušanu, Trg svobode
24, Tržič, sedaj neznanega prebivališča, se
v predmetni izvršilni zadevi, na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju, postavlja
začasni zastopnik – odvetnik Horvat Ignac
iz Murske Sobote, ki bo dolžnika v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler dolžnik
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 12. 2009
I 1325/2005
Os-3000/10
Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica Za-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
varovalna družba d.d. Koper, Ljubljanska
c. 3a, Koper, ki JO zastopa Služba Adriatic Slovenica, d.d. Pravna, Celovška 206,
Ljubljana, proti dolžniku Saferju Marmarac,
Črmošnjice pri Stopičah 57, Novo mesto,
zaradi izterjave 201,90 EUR, sklenilo:
dolžniku Marmarac Saferju, nazadnje
stanujočem Črmošnjice pri Stopičah 57,
Novo mesto, se postavi začasni zastopnik
– odvetnica Jasna Simčič, Dalmatinova ulica 1, Novo mesto.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in to od dneva
postavitve pa vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler pristojni Center
za socialno delo ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 19. 4. 2010

Oklici dedičem
D 278/2008
Os-2957/10
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je
v teku zapuščinski postopek po pokojnem
Zobarič Martinu, rojenem 27. 10. 1925, nazadnje stanujočem v mestu Lahr/Schwarzwald, Republika Nemčija.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine po pokojnem Zobarič Martinu,
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 20. 4. 2010
D 308/2008
Os-2958/10
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je
v teku zapuščinski postopek po pokojnem
Zobarič Francu, rojenem 23. 12. 1934, nazadnje stanujočem v mestu Offenburg, Republika Nemčija.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine po pokojnem Zobarič Francu,
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 20. 4. 2010

Slovenije, samskemu, umrlemu dne 10. 11.
2008, nazadnje stanujočem Mariborska cesta 173, Celje.
Zapustnik oporoke ni napravil, zato je
nastopilo zakonito dedovanje. Zapustnik ni
imel potomcev. Zapustnikov oče Stanislav
Beović je že pokojen. Glede na navedeno
prideta v poštev kot zakonita dediča II. dednega reda zapustnikova mati Zofija Zagernik in zapustnikov brat Bogdan Beović, ki
sta se dedovanju odpovedala. Tako pridejo
v poštev dediči III. dednega reda, katerih
ime, drugi osebni podatki in podatki o stalnem prebivališču sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona o zapustniku, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu RS. Če se
morebitni dediči v določenem roku ne bodo
priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo
zapuščinski postopek tako, da bo štelo, da
je zapuščina brez dediča in bo zapustnikovo premoženje v skladu z 9. členom Zakona o dedovanju postala lastnina Republike
Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju
dne 7. 4. 2010
D 166/2009
Os-2528/10
Pri okrajnem sodišču v Domžalah teče
zapuščinski postopek po pok. Jeglič Frančišku, roj. 29. 9. 1961, državljanu RS, umrlem
15. 4. 2009, nazadnje stanujočem Ulica Matije Tomca 2, Domžale.
Ker so se dediči prvega dednega reda
dedovanju odpovedali, sodišče poziva tiste,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču.
Če se po poteku enega leta od objave
tega oklica ne zglasi noben od dedičev, se
zapuščina razglasi za lastninsko Republike
Slovenije in izroči pristojnemu organu Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 11. 3. 2010

D 50/2010
Os-3108/10
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je
v teku zapuščinski postopek po pokojni
Plevnik Neži, rojeni 5. 6. 1925, nazadnje
stanujoči Dednja vas 25, Pišece.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Plevnik Neži, 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 26. 4. 2010

D 420/2009
Os-2236/10
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pok. Štimec Mariji, hčerki
Antona, roj. 11. 7. 1877, kmetovalki, državljanki bivše FLRJ, nazadnje stanujoči Sela
13, Osilnica, umrli 28. 6. 1957.
Sodišče je ugotovilo, da je bila pok. Štimec Marija samska, otrok ni imela, njeni
starši so umrli že pred njo, prav tako pa
tudi ni imela nobenih bratov in sester. Ker
torej ni znano, ali je zapustnica zapustila kaj
dedičev, ki bi prišli v poštev za dedovanje
po njej, sodišče v skladu z določbo prvega
odstavka 206. člena Zakona o dedovanju
s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega
oklica, na spletni strani tukajšnjega sodišča
in na sodni deski tukajšnjega sodišča 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 10. 3. 2010

D 152/2010
Os-2736/10
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pok. Stanislavu Beoviću, sinu Stanislava, varilcu, rojenem dne 29. 8. 1964, državljanu Republike

III D 1613/2009
Os-6280/09
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Rode Ivani,
roj. leta 1902, umrli 11. 2. 1954, nazadnje
stanujoča Zaloška cesta 51/III, Ljubljana.
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Sodišču ni znano, ali je zapustnica napravila oporoko. Glede na to, da tudi zakoniti dediči po zapustnici sodišču niso znani,
sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave oklica. Po preteku
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek
nadaljevalo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2009
II D 704/2001
Os-2925/10
To sodišče je v zapuščinski zadevi po
pok. Luciji Lenče, roj. 25. 10. 1887, umrli
28. 10. 1962, nazadnje stanujoč na naslovu
Kleče 10, drž. FLRJ, v skladu z 82. členom
Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD)
dne 12. 4. 2010 sklenilo:
Dedičema Franku Lencetu in Ani Cvet,
se postavi začasna zastopnica, odvetnica
Mateja Resnik, Resljeva 25, Ljubljana. Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Začasna zastopnica bo zastopala dediča
vse do takrat, dokler dediča ali njun pooblaščenec ne nastopijo pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 4. 2010
D 783/2007
Os-3480/10
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Hrenič Mariji,
roj. Lipovšek, hčeri Mihaela, upokojenki, roj.
5. 4. 1925, državljanki Republike Slovenije,
vdovi, umrli dne 1. 3. 2008, nazadnje stanujoči Panonska ulica 2, Ptuj.
Ker se ne ve za dediče pokojne Hrenič
Marije, sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju
(ZD) s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo
sodišču v roku enega leta od dneva objave
tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
tega oklica ne bo zglasil noben dedič, bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 13. 5. 2010
D 390/2007
Os-3481/10
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Vimer Antoniji, roj. Krapša, hčeri Franca, upokojenki, roj.
7. 4. 1915, državljanki Republike Slovenije,
vdovi, umrli dne 7. 5. 2007, nazadnje stanujoči Ptuj, Kraigherjeva ulica 27.
Ker se ne ve, ali je kaj pokojničinih sorodnikov, ki bi bili poklicani k dedovanju na
podlagi zakona, saj pokojna ni naredila oporoke, sodišče na podlagi prvega in drugega
odstavka 206. člena Zakona o dedovanju
(ZD), s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo
sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica v Uradnem listu RS in na sodni deski
naslovnega sodišča.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica na sodni deski tega sodišča ne bo
zglasil noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 13. 5. 2010
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
D 383/2009
Os-8328/09
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Švagelj Ivanu, pok. Ivana, roj.
3. 7. 1860 – Štanjel, s stalnim prebivališčem
Štanjel 5, nazadnje stanujoč Štanjel 56, sedaj neznanega bivališča, ki je bil razglašen
za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča
z dne 21. 3. 2008, N 22/2007 in se je kot dan
njegove smrti določil 1. 1. 1936.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva
vse morebitne dediče, da se v roku enega
leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri
sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 17. 12. 2009
D 115/2009
Os-3431/10
Pri Okrajnem sodišču v Velenju teče
zapuščinski postopek po pokojnem Jožefu
Matku, roj. 9. 2. 1900, nazadnje stanujoč
Sp. Rečica, umrlem dne 18. 12. 1960, in
po pokojni Katarini Matek, roj. 25. 11. 1903,
nazadnje stanujoči Sp. Rečica 15, umrli dne
21. 11. 1983.
Ker sodišče ne razpolaga s podatki o naslovih dedičev pokojnega Jožefa Matka in
Katarine Matek, poziva vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine po pokojnem
Jožefu Matku in Katarini Matek, naj se priglasijo pri tem sodišču v roku 1 leta po
objavi tega oklica. Po preteku tega roka bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in
izdalo sklep o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 12. 5. 2010

Kolektivni delovni spori
X Pd 4/2010
Os-3894/10
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 49. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden
kolektivni delovni spor med predlagateljem
Sindikat bančništva Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, in nasprotnim udeležencem Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljub
ljana, Šubičeva ulica 002, Ljubljana.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju,
o katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.
Poravnalni in prvi narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 5. julij 2010, ob 11.
uri v sobi št. 1/I Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča, dne 2.
junij 2010.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2010
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Babič Balažinec Marina, Korte 14, Izola Isola, zavarovalno polico, št. 50500079936,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnm-312559
Bežik Sašo, Plečnikova 3, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500002229, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnw-312624
Hostnik Branko, Babna Reka 44, Sveti
Štefan, zavarovalno polico, št. 50500043442,
izdala zavarovalnica Slovenica življenje.
gni-312638
Klarič Gregor, Slatinski dol 24/b,
Zgornja Kungota, zavarovalno polico, št.
50500068170, izdala zavarovalnica KD
Življenje. m-255
Kohek Dejan, Belingerjeva ul. 5, Selnica
ob Dravi, zavarovalno polico, št. 000018151,
izdala zavarovalnica Moja naložba. m-277
Lesjak Klara, Partizanska ulica 46,
Radlje ob Dravi, zavarovalno polico, št.
50500078727, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnr-312704
Makor Katarina, Šentjurje 10, Šentvid pri
Stični, zavarovalno polico, št. 50500034312,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gny-312597
Marinković
Branislav,
Štrekljeva
24, Maribor, zavarovalno polico, št.
50500084972, izdala zavarovalnica KD
Življenje. m-239
Mitrić Nada, Ul. Staneta Žagarja
25, Radovljica, zavarovalno polico, št.
41601000339,
izdala
zavarovalnica
Slovenica življenje d.d.d. gnu-312576
Pec Zdenka, Šarhova 99, Maribor,
zavarovalno polico, št. POL-01 000003454.
m-261
Pegan Marija, Rožice 2, Materija,
zavarovalno polico, št. 40302000478.
gnj-312637
Plahuta Helena, Tolminskih puntarjev
2, Nova Gorica, zavarovalno polico, št.
50500083914, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnz-312621
Plavčak Anton, Žetale 40, Žetale,
zavarovalno polico, št. 50500027403, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnm-312634
PMT Klima Commerce d.o.o., Pot
na lisice 008, Bled, zavarovalno polico,
št. 50500008057, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnu-312701
Zgonik Patrizia, Oktobrske revolucije
27/b, Izola - Isola, zavarovalno polico, št.
50500028040, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnt-312627

Spričevala preklicujejo
Adamič Metod, Strma ulica 5, Oplotnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Živilske šole
Maribor - pek, izdano leta 1972. m-288
Anžin Sašo, Selo pri Ihanu 41, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tiska in papirja Ljubljana, izdano leta 1990.
gnh-312589

Babič Branko, Klemenčičeva 17, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Strojne šole v
Mariboru - strojni tehnik, izdano leta 1986.
m-265
Bandelj Davorin, Knupleževa 10, Ruše,
spričevalo za poklic viličarja in žerjavista,
izdano na Delavski univerzi v Mariboru, leta
1985. m-280
Bavdek Sergej, Tabor 41, Cerknica,
spričevalo 8. razreda OŠ Notranjski odred
Cerknica, izdano leta 2009. gnw-312599
Bešvir Katarina, Tržaška cesta 87/b,
Logatec, spričevalo 3. letnika Srednje
vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano leta
2009. gnb-312595
Bevc Leja, Gubčeva ulica 12, Mirna,
spričevalo 8. razreda OŠ Mirna, izdano leta
2009. gnv-312625
Borko Bojan, Peščeni vrh 29, Cerkvenjak,
spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ
Maribor, izdano leta 2003. m-270
Brancelj Jožica, Janškovo selo 16/b,
Velenje, potrdilo o strokovni usposobljenosti
za trgovskega poslovodjo, izdano pri
Trgovinski zbornici Ljubljana, dne 6. 3.
1995. gns-312557
Brečko Renata, Draža vas 47/a, Loče pri
Poljčanah, maturitetno spričevalo Srednje
ekonomske šole v Celju, izdano leta 1984,
izdano na ime Zorman Renata. gnj-312562
Brglez Tomaž, Korbunova 27, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ
Maribor, izdano leta 1985. m-279
Cerar Godec Jernej, Levčeva ulica 17,
Mengeš, spričevalo 9. razreda OŠ Mengeš,
izdano leta 2009. gnk-312561
Cimirotič Sara, Vaška pot 16a, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Zalog, izdano leta
2007/2008. gnh-312664
Cvilak Miha, Partizanska 26, Maribor,
obvestilo o uspehu pri maturi Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2008.
m-275
Čoh Niko, Bevkova 3, Maribor, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje gostinske šole
v Mariboru - smer kuhar, izdano leta 1976.
m-273
Dimnik Anže, Cesta v Kostanj 27c,
Ljubljana, spričevalo 7.b razreda OŠ
Božidarja Jakca Ljubljana, izdano leta 2008.
gnp-312556
Dokl Matjaž, Ul. bratov Greifov 34,
Maribor, diplomo SKSMŠ Maribor. m-242
Dolar Nataša, Drešinja vas 12/c,
Petrovče, diplomo Višje strokovne šole v
Celju - Abitura, izdana leta 2005, na ime
Sternad Nataša. gnn-312583
Dolenšek Dejan, Nasipi 38, Trbovlje,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
rudarstvo in geologijo Zagorje ob Savi, št.
513, izdano leta 1992. gnn-312708
Dragar Mihael, Sv. Ana 10, Sv. Ana v
Slov. goricah, spričevalo 2. letnika SERŠ
Maribor, izdano leta 2005. m-289
Đura Patricija, Slomškovo naselje 22,
Lendava - Lendva, spričevalo 3. letnika
Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta
2008. m-284
Fadiga Bojana, Ulica 9. maja 16, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo 4. letnika
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 1983. m-271

Gaber Goran, Mlinska pot 20, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane,
izdano leta 2003. gns-312553
Gregorn Barbara, Ljubljanska 33,
Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor - smer gimnazija,
izdano leta 2005 in 2006. m-257
Hajnšek Rok, Ulica borcev 30, Maribor,
spričevalo 2. letnika II gimnazije Maribor,
izdano leta 1997. m-278
Hleb Polona, Lobnica 21, Rače, maturitetno spričevalo Srednje šole kmetijske mehanizacije, izdano leta 2005. m-249
Hodžić Lejla, Pot k Savi 12, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
2009. gnz-312696
Horvat Vesna, Stojnci 96/a, Markovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo Maribor, št. 358, izdano leta
1992. m-245
Hribar Rok, Laze 14 c, Velenje,
indeks, št. 28030954, izdala Fakulteta za
matematiko in fiziko v Ljubljani, leto izdaje
2007. gnv-312700
Ilijevec Bernarda, Zakl 44, Podlehnik,
diplomo Srednje šole pedagoško in kulturne
usmeritve Maribor, izdana leta 1986.
m-254
Jarc Ana, Danile Kumar 9, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Danile Kumar.
gnp-312606
Jerenko Matjaž, Kolamanova cesta 32,
Orehova vas, spričevalo poklicne mature
Srednje živilske šole Maribor - živilski tehnik,
izdano leta 2007. m-290
Kajzar Jure, Cesta Cirila Kosmača 84,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Šmartno
pod Šmarno goro, izdano leta 2007/08.
gnx-312623
Kolmanič Maja, Plintovec 10/f, Zgornja
Kungota, indeks, št. 81656976, izdala EPF.
m-262
Košenina Sara, Košnica pri Celju 39/a,
Celje, spričevalo 1. letnika I. gimnazije v
Celju, izdano leta 2009. m-293
Koter Ivett, Glavna ulica 38, Lendava Lendva, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za oblikovanje v Mariboru, izdano leta 2008.
m-299
Kramberger Bojan, Sp. Žerjavci 267a,
Lenart v Slov. Goricah, spričevalo 3. letnika
Lesarske šole v Mariboru, izdano leta 1999.
m-238
Kramberger Mitja, Krčevina pri Virbergu
60, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje živilske šole Maribor - smer živilec,
izdano leta 2000. m-297
Krivec Natalija, Trg prekomorskih brigad
5, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tekstilne šole Maribor, izdano leta
1991. gnt-312577
Lah Peter, Puščava 9, Lovrenc na
Pohorju, spričevalo 9. razreda OŠ Lovrenc
na Pohorju, izdano leta 2008. m-294
Ledinek Katja, Pivola 24, Hoče,
spričevalo 9. razreda OŠ Dušana Flisa
Hoče, izdano leta 2008. m-264
Makovec Pulevič Luka, Velika Ligojna
44, Vrhnika, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Antona Martina Slomška Vrhnika, izdano
leta 2008 in 2009. gnd-312618
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Makovec Pulevič Niko, Velika Ligojna
44, Vrhnika, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Antona Martina Slomška Vrhnika, izdano
leta 2008 in 2009. gnc-312619
Markelj Klemen, Pri skali 4, Radlje ob
Dravi, indeks, št. F0000473, izdala FF v
Mariboru. m-292
Markovič Andrej, Log pri Žužemberku 4,
Žužemberk, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske in trgovske šole Brežice, št. 44,
izdano leta 1978. gnw-312574
Mataj Nuša, Slovenska 36, Murska
Sobota, spričevalo 7. razreda OŠ III Murska
Sobota, izdano leta 2008. gng-312665
Mergeduš Doroteja, Valvasorjeva 84,
Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 2009.
m-253
Meško Belladonna Hana, Sveto 53,
Komen, spričevalo 9. razreda OŠ Trnovo,
izdano leta 2008. gne-312592
Muhič Tadej, Bresnica 51, Podgorci,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole Ptuj,
izdano leta 2003. m-256
Murko Marina, Rebeljčja vas 40, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
šole Ptuj - smer ekonomski tehnik, izdano
leta 1979. m-252
Murkovič Nino, Hrastje 28, Limbuš,
spričevalo
o
zaključnem
izpitu
Izobraževalnega centra Piramida - smer
živilec, pek, izdano leta 2009. m-267
Musulin Andrej, Panonska 7/a, Beltinci,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje policijske
šole Tacen, izdano leta 1995 in 1996.
gnm-312709
Novak Gregor, Okonina 54, Ljubno ob
Savinji, maturitetno spričevalo Šolskega
centra v Celju - gradbena smer, izdano leta
1999. gnk-312586
Orož Renata, Razgor pri Žabljeku 37,
Laporje, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevala od 1. do 4. letnika I. gimnazije
Maribor, izdano leta 1989 - 1992. m-296
Pejič Marinko, Užiška 12/b, 78000
Banja Luka, diplomo SGGEŠ Ljubljana.
gnt-312702
Pelko Maj Janoš, Čemažarjeva ulica
9, Ljubljana, obvestilo o uspehu za 3.
letnik Gimnazije Šiška, izdano leta 2008.
gng-312565
Pertinač Lovro, Nicina 30, Prevalje,
spričevalo 3. letnika SŠFKZ, izdano leta
2006. gns-312628
Pertinač Lovro, Nicina 30, Prevalje,
spričevalo 4. letnika SŠFKZ, izdano leta
2007. gnr-312629
Pertinač Lovro, Nicina 30, Prevalje,
maturitetno spričevalo SŠFKZ, izdano leta
2007. gnp-312631
Pesek Vesna, Zlatoličje 11L, Starše,
spričevalo 4. letnika in obvestila o uspehu
pri maturi II. Gimnazije Maribor, izdano leta
2000. gno-312582
Plantan Marko, Roje pri Čatežu 29,
Velika Loka, spričevalo od 1. do 4. letnika
Srednje zdravstvene šole in gimnazije
Ljubljana, izdano leta 1996, 1997, 1998 in
1999. gnp-312706
Plesnik Kaja, Logarska dolina 10/a,
Solčava, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Blaža Arniča Luče, izdano leta 2008 in 2009.
gnu-312626
Remic Andreja, Čevica 1, Logatec,
spričevalo 8. razreda OŠ 8. talcev Logatec,
izdano leta 1982, izdano na ime Musec
Andreja. gnt-312602
Rizman Gregor, Koroška 118, Maribor,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
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letnika Ekonomske gimnazije v Mariboru,
izdano leta 2003. m-240
Robnik Jasmina, Podveža 4, Luče,
indeks, št. 50050464, izdala Teološka
fakulteta. gnd-312622
Rojko Karmen, Ljubljanska 88/c, Maribor,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Ruše, izdano
leta 2005. m-260
Rozman Ana, Bitnje 19, Bohinjska
Bistrica, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Jesenice, izdano leta 2008. gnx-312598
Sadravec Gregor, Vranji vrh 16, Sladki
Vrh, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole - smer avtoličar, izdano leta
2000. m-282
Sečnik Karmen, Prevaljne pod Krimom
43, Preserje, spričevalo 3. in 4. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Upravnoadministrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1994 in 1995, izdano na ime Šlibar Karmen.
gns-312703
Sever Vanessa, Jakčeva ulica 29,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika BIC gimnazije
in veterinske šole, izdano leta 2008/2009.
gnq-312630
Siter Timotej, Krimska ulica 8, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Želimlje.
gny-312572
Siter Timotej, Krimska ulica 8, Ljubljana,
spričevalo od 2. do 4. letnika Gimnazije
Brežice. gnx-312573
Solina Rok, Vičava 65, Ptuj, indeks, št.
18031318, izdala Filozofska fakulteta v
Ljubljani. gni-312563
Stojić Bojo, Viška 49 c, Ljubljana,
spričevalo 7. in 8. razreda Osnovne šole
Vič v Ljubljani, izdano leta 2008 in 2009.
gnx-312698
Stolnik Katja, Rošpoh 65/a, Kamnica,
maturitetno spričevalo Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor. m-283
Stražišar Primož, Za opekarno 5,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Šolskega
centra Ljubljana, izdano leta 2006.
gne-312567
Šaruga Stanislav, Tropovci, Jordan
14, Tišina, spričevalo o zaključnem izpitu
Biotehnične šole Rakičan. gnb-312620
Šušteršič Satja, Ul. Hermana Potočnika
34, Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ
Jožeta Moškriča Ljubljana, izdano leta 2008.
gnn-312608
Tajnikar Sanja, Bezina 42, Slovenske
Konjice, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole Slovenska Bistrica, izdano
leta 2010. m-301
Tišler Danijela, Šprinc 21, Ljutomer,
spričevalo 1. letnika Srednje poklicne in
tehnične šole Murska Sobota, izdano leta
1986. gnv-312600
Tkalčič Marko, Nad reko 45, Maribor,
spričevalo 3. letnika Biotehniške fakultete
Maribor, izdano leta 2009. m-276
Todori Tina, Prešernova 3, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Vič, izdano
leta 2004. gnk-312636
Tratnik Špela, Pot na Jeranovo
19,
Kamnik,
maturitetno
spričevalo
Srednješolskega centra Rudolfa Maistra
Kamnik, izdano leta 2008. gnq-312705
Turnšek Sašo, Na livadi 18, Miklavž na
Dravskem polju, diplomo Srednje metalurške
šole v Mariboru, izdana leta 1989. m-285
Viher Bernardka, Gradišče 9, Sveti
Tomaž, indeks, št. 61173514, izdala FF
Maribor. m-300
Vuković Neda, Šišenska 35, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Božidarja Jakca v
Ljubljani, izdano leta 2008. gnc-312594

Weigerl Aleksander, Stanetinci 9,
Cerkvenjak, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje živilske šole Maribor - mesar, izdano
leta 2000. m-251
Zadravec Dejan, Rinčetova Graba 12,
Ljutomer, spričevalo 3. letnika Poklicne
elektro šole Ptuj - smer elektrikar, izdano
leta 2003. m-259
Zajc Marjan, Pečinska ulica 15, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje strojne šole v
Ljubljani, izdano leta 1994. gnr-312579
Zajc Marjan, Pečinska ulica 15, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika srednje šole Domžale,
izdano leta 1994. gnq-312580
Žerjav Klemen, Molkov trg 5, Borovnica,
indeks, št. 22064750, izdala Fakulteta za
šport v Ljubljani. gnm-312584
Živec Matej, Dobovičnikova ulica 88A,
Vrhnika, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter
zaključno spričevalo Srednje šole tehniških
strok Šiška. gnh-312564
Žuna Anja, Čretniška ul. 52, Poljčane,
spričevalo 3. letnika III. gimnazije predšolska vzgoja, izdano leta 2008.
m-286

Drugo preklicujejo
Adlešič Jure, Purga 5, Adlešiči,
študentsko izkaznico, št. 63040412, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnb-312570
Alič Simon, Liminjanska 39, Portorož Portorose, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500009591000, izdajatelj Cetis Celje.
gnl-312560
Balen Sonny, Krčevina pri Vurbergu
172/a, Spodnji Duplek, vozno karto, št.
1729, izdal Veolia transport. m-237
Bejzaroski Alber, Pod Primožem 10,
Pivka, potrdilo za upravljanje mostnega
žerjava, št. 2929/07, izdajatelj IVIS d.o.o.
Trzin. gnu-312601
Bizjak Aleksander s.p., Cankarjeva
9, Kranj, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500025702000, izdana na ime Hamdija
Grbić. gnn-312558
Breznik Marko, Komarnica 4, Cerkvenjak,
vozno karto, št. 6125. m-246
Cer Barbara, Mariborska cesta 3/a,
Lenart v Slov. goricah, vozno karto, št.
10505, izdal Veolia transport. m-258
Cotič Tina, Draga 12, Dornberk,
študentsko izkaznico, št. 01099214
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gno-312707
Čivčić Rajko, Partizanska pot 10,
Slovenj Gradec, voznikove kartice, št.
1070500005668010, izdal Cetis d.d.
gnf-312566
Ćivić Almir, Polanska c. 6, Orehova vas,
vozno karto, št. 7046. m-247
D-PORT d.o.o., Čiginj 057E, Tolmin,
licenco za vozilo Scania z reg. št. GO C8316. gnl-312710
Đukić Zoran, Veliki Cirnik 36, Šentjanž,
certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji,
št. 4629/8400.002.4.1, izdan pri Obrtni
podjetniški zbornici Slovenije, leta 2009.
gnl-312635
Furlan Igor, Šišenska cesta 15, Ljubljana,
izpisek iz matičnega registra o rojstvu, št.
645/2010 na osnovi dunajske konvencije,
izdano dne 31. 5. 2010, upravna enota Novo
mesto. gnj-312591
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Grižonič Alen, Gažon 7, Šmarje,
študentsko izkaznico, št. 63990195, izdala
FRI v Ljubljani. gno-312607
Grobelnik Matej, Koželjskega 5, Velenje,
dijaško izkaznico, izdala Srednja gradbena
šola Maribor, št. 0006004502. m-243
Hrast Silvo, Livek 19, Kobarid, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500006498000,
izdajatelj Cetis Celje. gnn-312633
Hribar Maša, Umekova ulica 10A, Domžale, študentsko izkaznico, št. 71090450,
izdala Biotehniška fakulteta. gnd-312568
Hribar Rok, Laze 14 c, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 28030954, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani.
gnw-312699
Hudolin Tjaša, Sveti Duh 3, Škofja Loka,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Škofja
Loka. gnz-312571
Jemec Marija, Davča 25, Železniki,
študentsko izkaznico, št. 71080497,
izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
gnv-312550
Jug Vanja, Dvorjane 47/c, Spodnji
Duplek, dijaško izkaznico, izdala III.
gimnazija Maribor, št. 0005996221. m-291
Juhart Rok, Kovača vas 34, Slovenska
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 93608564,
izdala Fakulteta za strojništvo Maribor.
m-244
Kegl Laura, Žice 4/a, Lenart v Slov.
goricah, dijaško izkaznico, izdala III.
gimnazija Maribor, št. 0005996324. m-295
Kelher Simona, Kapele 45, Kapele,
študentsko izkaznico, št. F0007045, izdala
FF Maribor. m-268
Klemen Tom, Na peči 33, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta
Plečnika v Ljubljani. gnh-312639
Kolmanič Maja, Plintovec 10/f, Zgornja
Kungota,
študentsko
izkaznico,
št.
81656976, izdala EPF. m-263
Kos Anja, Čarmanova ulica 19, Medvode,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnr-312554
Koser Adrijana, Vintarovci 29/b, Destrnik,
vozno karto, št. 3334, izdal Veolia transport.
m-272
Kostanjević Tina, Bevka 43, Log pri
Brezovici, dijaško izkaznico, izdala Srednja
frizerska šola v Ljubljani. gnx-312548

Košar Alojz, Bišečki vrh 50, Trnovska
vas, potrdilo za voznika viličarja, št. 418/77,
izdano pri Ljudski univerzi Ptuj. m-241
Kramberger Mihaela, Plintovec 5, Zgornja
Kungota, vozno karto, št. 3496, izdal Veolia
transport. m-298
Krulik Primož, Trg osvoboditve 15, Lenart
v Slov. goricah, vozno karto, št. 2006, izdal
Veolia transport. m-269
Kulčar Janoš, Ribarjeva 3, Celje, certifikat,
št. IZO-07/17247, izdan pri Šolskem centru
v Celju, leta 2007. gnv-312604
Lenček Matea, Gregorčičeva 15,
Radomlje,
dijaško
izkaznico,
izdala
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana.
gnm-312609
Lubej Matic, Dolenji Boštanj 26, Boštanj,
študentsko izkaznico, št. 28090101,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko.
gnu-312551
Mandelj Marko, Brezje nad Kamnikom 8,
Kamnik, orožni list, št. OL 16376, izdala UE
Kamnik. gnz-312546
Mandelj Marko, Brezje nad Kamnikom
8, Kamnik, orožni list, št. DP 406, izdala UE
Kamnik. gnd-312547
Mohorović Tina, Potok 49, Straža,
študentsko izkaznico, št. 01006065, izdala
Pedagoška fakulteta Ljubljana. gnz-312596
Nabernik Eva, Primož na Pohorju
10, Vuzenica, študentsko izkaznico, št.
81669381, izdala EPF Maribor. m-281
Novak Marko, Nusdorferjeva ulica 11,
Ljubljana, službeno izkaznico, št. 103522 varnostnik, izdano pri MNZ. gnd-312593
Ograjšek Barbara, Mucherjeva ulica
4, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19759161, izdala Ekonomska fakulteta.
gnc-312569
Pauman Darjan, Ul. bratov Berglez 29,
Pragersko, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500013438000, izdajatelj Cetis Celje.
m-274
Pečnik Denis, Studenice 24, Poljčane,
dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št.
0005899941. m-250
Pirjevec Tomaž, Vrtovin 27, Črniče,
študentsko izkaznico, št. 19474135, izdala
Univerza v Ljubljani. gnv-312575
Pogačar Luka, Krakovska 10/b, Domžale,
vozno karto, št. 2401. m-248
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Potrebuješ Zdravko s.p., Zagorica pri
Velikem Gabru 54, Veliki Gaber, potrdilo
za voznika, št. 008411/MJ67-3-942/2009
z veljavnostjo od 4. 2. 2008 do 22. 1.
2009, izdano na ime Điković Gorana.
gns-312603
Primožič Stanislav, Ul. Šercerjeve
brigade 16, Ptuj, potrdilo o opravljenem
izpitu za viličarja, št. 1644, izdano na Ljudski
univerzi Ptuj. m-266
Pukšič Andrej, Cankarjeva 16, Lenart v
Slov. goricah, vozno karto, št. 13138, izdal
Veolia transport. m-287
Sanda Ria, Mali Kamen 29a, Senovo,
študentsko izkaznico, št. 27005785, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani.
gnw-312549
Sokolovska Iskra, Hubadova 1, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19511419,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnp-312585
Stipič Primož, Tržaška cesta 280d,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Vič, št. 0005998193. gnt-312552
Šavli Aleš, Ulica Gradnikove brigade
39, Nova Gorica, študentsko izkaznico, št.
63030056, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko. gnq-312555
T.I.P. d.o.o., Mlinska ulica 5 B, Lendava Lendva, dovolilnico za BIH z oznako 070/11,
št. 1006706. gny-312697
Transport Perc Emil s.p., Armeško 13,
Brestanica, dovolilnico za Hrvaško z oznako
191/11, št. 4751. gnp-312581
Velikonja Anja, Studentovska ulica 3,
Idrija, študentsko izkaznico, št. 18071236,
izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnb-312545
Vox medii d.o.o., Ogrinčeva ulica 21,
Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike
z napisom Voxmedli d.o.o. Ljubljana.
gno-312632
Winkler Jože, Pavšičevo naselje 7, Nova
Gorica, original investicijski kupon z dne 9.
4. 2002, št. 1000202, v vrednosti 400 enot
današnjega vzajemnega sklad A bančna
DZU mešani podsklad. gnk-312711
Zoltan Sandi, Ribarjeva 3, Celje,
certifikata, št. IZO-08/2949, izdan pri
Šolskem centru v Celju, leta 2008.
gnq-312605
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