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Popravek
Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad objavlja naslednje popravke javnih
razpisov, objavljenih v Uradnem listu RS, št.
42/10 s popravki in št. 45/10 s popravki:
a) Besedilo:
– javnega razpisa za financiranje realizacije slovenskih celovečernih prvencev za
področje igranega, dokumentarnega ali animiranega filma za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 42/10 s popravki);
– javnega razpisa za financiranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih ali celovečernih igranih filmov za leto
2010 (Uradni list RS, št. 42/10 s popravki);
– javnega razpisa za financiranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih, in celovečernih animiranih
filmov za leto 2010 (Uradni list RS, št. 42/10
s popravki);
– javnega razpisa za financiranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih ali celovečernih dokumentarnih
filmov za leto 2010 (Uradni list RS, št. 42/10
s popravki);
– javnega razpisa za financiranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcij
za kratkometražne in celovečerne igrane
filme za leto 2010 (Uradni list RS, št. 42/10
s popravki);
– javnega razpisa za financiranje razvoja
filmov na področju slovenskega igranega,
dokumentarnega in animiranega filma za
leto 2010 (Uradni list RS, št. 42/10 s popravki);
– javnega razpisa za financiranje povečav in transferjev za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 45/10 s popravki),
se spremeni na naslednji način:
V točki 2 javnega razpisa se besedilo
prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Prijavitelji so producenti in fizične osebe.«
V točki 3 javnega razpisa se besedilu
prvega odstavka doda novo besedilo, ki
se glasi: »Prijavitelj, ki je fizična oseba, je
do sredstev sklada po tem javnem razpisu
upravičen samo, če v roku, določenem z odločbo o sprejemu projekta v financiranje,
ustanovi pravno osebo, registrirano za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video

dejavnosti, ki organizira in produkcijsko vodi
ustvarjanje projekta ter je odgovorna za njegovo dokončanje. Če prijavitelj, ki je fizična
oseba, obveznosti, določene v prejšnjem
stavku tega odstavka, v predvidenem roku
ne izpolni oziroma je sploh ne izpolni, kljub
odločbi o sprejemu projekta v sofinanciranje
projekt ne bo uvrščen v nacionalni filmski
program.«
V točki 4 javnega razpisa se doda nov,
sedmi odstavek, ki se glasi: »Za ocenjevanje projektov, katerih prijavitelj je fizična oseba, se smiselno uporabljajo merila o oceni
producenta, in sicer v delu, ki se nanaša na
njegovo delo.«
V točki 5 javnega razpisa se doda nov,
tretji odstavek, ki se glasi: »Prijavitelji, ki so
fizične osebe, ob prijavi projekta na ta javni
razpis ne predložijo S.BON obrazca za leto
2009 in izpisa iz Poslovnega registra Slovenije (iPRS), temveč le fotokopijo veljavnega
osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno stalno prebivališče prijavitelja.«
V točki 8 javnega razpisa se datum
»12. 7. 2010« nadomesti z datumom »28. 7.
2010«.
b) Besedilo javnega razpisa za financiranje filmskih festivalov za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 42/10 s popravki) se spremeni na
naslednji način:
Drugemu odstavku točke 2 javnega razpisa se doda nov stavek, ki se glasi: »Prijavitelji so tudi fizične osebe.«
V točki 3 javnega razpisa se besedilu
prvega odstavka doda novo besedilo, ki
se glasi: »Prijavitelj, ki je fizična oseba, je
do sredstev sklada po tem javnem razpisu upravičen samo, če v roku, določenem
z odločbo o sprejemu projekta v financiranje, ustanovi pravno osebo, registrirano za
opravljanje dejavnosti s področja filmske in
video dejavnosti ali za organizacijo kulturnih
ali drugih prireditev. Če prijavitelj, ki je fizična oseba, obveznosti, določene v prejšnjem
stavku tega odstavka, v predvidenem roku
ne izpolni oziroma je sploh ne izpolni, kljub
odločbi o sprejemu projekta v sofinanciranje
projekt ne bo uvrščen v nacionalni filmski
program.«
V točki 5 javnega razpisa se doda nov,
tretji odstavek, ki se glasi: »Prijavitelji, ki so
fizične osebe, ob prijavi projekta na ta javni

razpis ne predložijo S.BON obrazca za leto
2009 in izpisa iz Poslovnega registra Slovenije (iPRS), temveč le fotokopijo veljavnega
osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno stalno prebivališče prijavitelja.«
V točki 8 javnega razpisa se datum
»12. 7. 2010« nadomesti z datumom »28. 7.
2010«.
c) Peta alineja drugega odstavka 5. točke javnega razpisa za financiranje razvoja
scenarijev na področju slovenskega celovečernega igranega, dokumentarnega in animiranega filma za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 42/10 s popravki), se spremeni tako, da
se glasi: » – samo za celovečerne animirane
filme: sinopsis, osnutek scenarija, scenarij
ali (osnutek) zgodborisa ter likovno zasnovo
filma in glavnih likov;«.
V 8. točki javnega razpisa za financiranje
razvoja scenarijev na področju slovenskega
celovečernega igranega, dokumentarnega
in animiranega filma za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 42/10 s popravki) se doda novo besedilo, ki se glasi: »Rok zaključka javnega
razpisa iz prejšnjega stavka te točke javnega razpisa ne velja za področje animiranega
filma. Za celovečerne animirane filme se ta
javni razpis zaključi z dnem 28. 7. 2010.«
d) Druga alineja drugega odstavka 5. točke javnega razpisa za financiranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih, in celovečernih animiranih filmov za
leto 2010 (Uradni list RS, št. 42/10 s popravki) se spremeni tako, da se glasi: »– scenarij
in (osnutek) zgodborisa«.
e) Prva alineja točke c) drugega odstavka 5. točke javnega razpisa za financiranje realizacije slovenskih celovečernih
prvencev za področje igranega, dokumentarnega ali animiranega filma za leto 2010
(Uradni list RS, št. 42/10 s popravki) se
spremeni tako, da se glasi: »– scenarij in
(osnutek) zgodborisa«.
Filmski sklad Republike Slovenije –
javni sklad
Št. 430-7/2010/2
Ob-4225/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22,
1000 Ljubljana, na podlagi točke b) in c)
8. člena in 29. člena Uredbe o ukrepih kme-
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tijske strukturne politike in kmetijske politike
razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 47/09
in 94/09; v nadaljevanju: Uredba) in Uredbe
Komisije (ES), št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za mala in srednje
velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo
kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne
16. 12. 2006, str. 3; v nadaljevanju: Uredba
1857/2006/ES) objavlja
javni razpis
za podporo strokovnim prireditvam,
stanovskemu in interesnemu
združevanju za leto 2010 na področju
primarne proizvodnje kmetijskih pro
izvodov
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti na področju primarne pro
izvodnje kmetijskih proizvodov za:
namen A): delovanja nevladnih in neprofitnih oblik sodelovanja kmetov v zvezah,
združenjih in društvih, povezanih s kmetijstvom, ki pomagajo pri izvajanju strokovnih
prireditev, informiranju in usposabljanju podeželskega prebivalstva na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, ki so
registrirana kot društva in delujejo na celotnem območju Republike Slovenije v skladu
s 15. členom Uredbe 1857/2006/ES;
namen B): delovanja različnih nevladnih
in neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in
drugih neprofitnih združenj in društev, povezanih s kmetijstvom, ki pomagajo pri izvajanju strokovnih prireditev, informiranju in
usposabljanju podeželskega prebivalstva
na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, ki so registrirana kot društva in delujejo na ožjem območju Republike Slovenije v skladu s 15. členom Uredbe
1857/2006/ES.
Primarna proizvodnja kmetijskih pro
izvodov je pridelava, reja ali gojenje primarnih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga
I k Pogodbi1 in opravljanje dejavnosti, ki so
vezane na pridelavo, rejo ali gojenje v prilogi
navedenih proizvodov.
Višina nepovratnih sredstev, namenjenih
za podporo predmetov javnega razpisa za
leto 2010 iz PP 2556, znaša:
– za namen A): do višine 61.409 EUR,
– za namen B): do višine 39.643 EUR.
II. Vlagatelj, upravičenci, prejemnik
Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki
kandidira za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu in zastopa nevladno organizacijo, neprofitno združenje ali drugo neprofitno
obliko sodelovanja kmetov v združenjih.
Upravičenci do subvencioniranih storitev so subjekti, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in
izpolnjujejo pogoje za mala in srednje velika podjetja, opredeljene v Prilogi I Uredbe
800/2008/ES.
Prejemnik sredstev je nevladna organizacija, neprofitno združenje ali druga neprofitna oblika sodelovanja kmetov v združenjih, ki je za zagotavljanje subvencioniranih
storitev prejela sredstva po tem javnem
razpisu.
III. Pogoji za dodelitev sredstev
Vlagatelj mora pogoje za dodelitev sredstev izpolnjevati že ob vložitvi vloge.
1
  Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu
25. marca 1957 (11957E)
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Vlagatelj mora:
1. podati vlogo na obrazcu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej
navedeni;
2. predložiti dokazila o številu aktivnega
članstva;
3. predložiti dokazila o predstavitvi dejavnosti na področju primarne proizvodnje
kmetijskih proizvodov kmetijskim uporabnikom in javnosti;
4. predložiti dokazila o izvajanju izobraževanja na področju primarne proizvodnje
kmetijskih proizvodov;
5. predložiti dokazila o delovanju na področju kmetijskega sektorja;
6. predložiti plan dela (izpolnjena Priloga 2).
Vlagatelj iz točke a) 8. člena Uredbe lahko kandidira tudi na predmet podpore iz
točke b) 8. člena Uredbe.
Vlagatelj iz točk b) ali c) 8. člena Uredbe
lahko kandidira samo na enega od predmetov podpore iz točk b) ali c) 8. člena
Uredbe.
Prejemniki sredstev upravičencem ne
smejo pogojevati dostopa do subvencioniranih storitev s članstvom v svoji organizaciji. Morebitni prispevki nečlanov za kritje
upravnih stroškov organizacije morajo biti
omejeni na sorazmerne stroške za storitve,
ki jih organizacija zagotavlja.
Obravnavane bodo vloge, katerih višina
opravičljivih stroškov bo višja od 1.000,00
EUR.
IV. Omejitve
1. Delež dodeljene pomoči za namen
tega ukrepa lahko znaša do 60 odstotkov
opravičljivih stroškov.
2. Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih
virov za namen tega ukrepa lahko skupno
znaša do 100 odstotkov opravičljivih stroškov.
3. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki
je za iste opravičljive stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel
sredstva javnih virov in katerih seštevek bi
presegel 100 odstotkov opravičljivih stroškov.
4. Pomoč se za upravičence iz točk b) in
c) 8. člena dodeli v obliki subvencioniranih
storitev in ne sme vključevati neposrednih
plačil denarja proizvajalcem.
V. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva po tem javnem razpisu se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. Sredstva
se upravičencem dodelijo za namen A) in B)
iz I. poglavja tega javnega razpisa, in sicer
do 60 odstotkov opravičljivih stroškov.
Opravičljivi stroški za upravičence za namene A) in B) iz II. poglavja tega javnega
razpisa so:
– stroški povezani z izobraževanjem in
usposabljanjem kmetov in delavcev na kmetijskih gospodarstvih (najemnine za prostore, honorarji predavateljev, drugi materialni
stroški za izvedbo izobraževanja);
– stroški povezani z organizacijo forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi
gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov
ter sodelovanje na njih (stroški udeležbe,
publikacij, potni stroški, najemnine razstavnih prostorov);
– stroški publikacij, kot so predstavitve,
katalogi ali spletne strani, ki predstavljajo
dejanske podatke o proizvajalcih iz dane
regije ali proizvajalcih danega proizvoda, pri
čemer morajo biti informacije in predstavitve
nevtralne, zadevni proizvajalci pa morajo
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imeti enake možnosti, da so predstavljeni
v publikaciji.
Prejemnik mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko
vrednostjo odobrenega programa.
Sredstva se bodo prejemnikom izplačala
na podlagi zahtevka za izplačilo, poročila
o izvedenem programu ter kopij računov in
dokazil o plačilu računov, ki morajo biti oštevilčeni, zloženi po vrstnem redu in v zaporedju prikazani v pregledni zbirni tabeli.
VI. Poraba sredstev
Zahtevke za izplačilo, skupaj z računi in
dokazili o plačilu upravičenih stroškov ter
poročilom o izvedenem programu, morajo
upravičenci predložiti na Agencijo Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: AKTRP), najkasneje
do 30. 10. 2010.
Kot osnova za izplačilo dodeljenih sredstev se upoštevajo računi, ki se nanašajo na opravičljive aktivnosti v predloženem
programu in se bodo izvajale od datuma
izdane odločbe do dneva vložitve zahtevka
za izplačilo sredstev.
VII. Merila za ocenjevanje vlog

Merilo
1

Delež
(%)

Max.
ocenitev

Max. št. točk
(množitev
deleža in
maksimalne
ocenitve)

2

3

4 (2X3)

1.

Zastopanost aktivnega članstva

10

5

50

2.

Predstavitev svoje dejavnosti kmetijskim
uporabnikom in javnosti

20

5

100

3.

Povezovanje s sorodnimi organizacijami

30

5

150

4.

Zagotavljanje pomoči kmetijskim
gospodarstvom na področju
usposabljanja

20

5

100

5.

Delež lastnih sredstev za izvedbo
programa

20

5

100

Skupaj:

100

500

Opomba: podrobnejša obrazložitev posameznih meril je podana v razpisni dokumentaciji.

AKTRP bo ocenila vse pravočasne in
popolne vloge. Sofinancirane bodo vloge,
ki bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle
najmanj 200 točk in katerih vrednost upravičenih stroškov bo znašala najmanj 1000
evrov. Sredstva bodo razdeljena na osnovi
deleža doseženih točk od skupnega števila točk, glede na razpoložljiva sredstva
in skupno vrednost upravičeno zaprošenih
sredstev.
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije: razpisna dokumentacija in informacije
so vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa na internetni strani http: //www.
mkgp.gov.si/ ali na AKTRP, Dunajska 160,
1001 Ljubljana, vsak dan v času uradnih ur,
in sicer ponedeljek, torek in četrtek, od 9. do
15. ure, sreda, od 9. do 16. ure in petek, od
9. do 12. ure.
IX. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, p.p. 189, 1001 Ljubljana, do
vključno 28. 7. 2010 (velja poštni žig) ali oddati osebno v vložišče v času uradnih ur, in
sicer ponedeljek, torek in četrtek, od 9. do
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15. ure, sreda, od 9. do 16. ure in petek, od
9. do 12. ure.
Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je
dostopen na spletni strani Agencije in Ministrstva. Sestavni deli vloge morajo biti speti
ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na
ovojnici vloge mora biti razviden datum in
čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti,
kar označi pošta, ali vložišče Agencije, naslov vlagatelja in oznaka javnega razpisa,
na katerega se prijavlja. Vloge z nepravilno
označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in
se vrnejo vlagateljem.
Vloge morajo biti poslane oziroma oddane v zaprtih ovojnicah in označene z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za
primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov
– Društva 2010«.
X. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
Agencija odpira in obravnava vloge ter
zahteva odpravo pomanjkljivosti ob sočasni
obravnavi vlog.
Prepozno prispele vloge se zavržejo.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava Agencija in jih tudi oceni.
Odpirajo se samo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki
vsebujejo vloge.
Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za
razumljivo, ko so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če si
podatki iz vloge in prilog nasprotujejo, se
vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev.
Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
mora Agencija najkasneje v roku treh mesecev od vložitve vloge od vlagatelja zahtevati,
da pomanjkljivosti odpravi.
Agencija lahko vlagatelja pred pisno zahtevo za odpravo pomanjkljivosti opozori na
pomanjkljivosti po telefonu ali na drug primeren način, če to prispeva k lažjemu uresničevanju pravic vlagateljev. Če vlagatelj
odpravi pomanjkljivosti po telefonu, uradna
oseba o tem napravi uradni zaznamek. Če
vlagatelj kljub opozorilu iz prvega stavka
tega odstavka ne odpravi pomanjkljivosti,
pristojni organ pisno zahteva od vlagatelja,
da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Pristojni organ morebitne
odprave pomanjkljivosti vloge, poslane po
roku, pri odločanju ne upošteva.
Po prejetju na Agencijo se dopolnjena
vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med
postopkom preverjanja pregleda popolnosti
ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se
zavrne.
Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne
in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na
podlagi meril, določenih z javnim razpisom.
Izberejo se projekti, ki so na podlagi ocene dosegli spodnjo, vstopno mejo točk.
Če skupna višina zaprošenih sredstev
presega razpoložljiva sredstva, določena za
posamezen ukrep iz tega javnega razpisa,
se sredstva na posameznega upravičenca
proporcionalno znižajo na podlagi ponderiranja popolnih vlog.
Sredstva se prejemniku sredstev odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo
izda predstojnik Agencije.
Pomoči,
dodeljene
po
Uredbi
1857/2006/ES, ne smejo biti dodeljene pred
objavo identifikacijske številke prošnje za
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izvzetje na spletni strani Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja
Komisije Evropske unije.
Zoper odločbo Agencije je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve.
Pritožba se vloži pisno.
Sredstva se ne dodelijo za izvajanje
ukrepov zunaj Republike Slovenije.
Prejemniki sredstev (firma ali ime in priimek) in opis namena dodeljenih javnih sredstev ter znesek odobrenih javnih sredstev
se objavijo na spletni strani Ministrstva.
Prejemnik sredstev mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski
račun v Republiki Sloveniji.
Vse dejavnosti morajo biti končane pred
vložitvijo zahtevka za izplačilo.
Prejemnik sredstev ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja, razen za kmetijsko-okoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za
območja z omejenimi dejavniki po predpisih
Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih
pet let od dneva izdaje odločbe o pravici do
sredstev, če:
1. ne izpolnjuje zahtev iz tega javnega
razpisa in odločbe o pravici do sredstev ali
2. je sredstva pridobil nezakonito, na
podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav.
V primeru iz prejšnjega odstavka Agencija izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
Prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh
že pridobljenih sredstev v naslednjih primerih višje sile ali izrednih okoliščin:
1. smrt prejemnika sredstev,
2. dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo,
3. razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti,
4. huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva,
5. uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče,
6. kužna živalska bolezen, ki prizadene
vso kmetovo živino ali njen del,
7. kužna rastlinska bolezen, ki prizadene
kmetove rastline.
O primerih višje sile ali izrednih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti pristojni organ
in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec
oziroma njegova pooblaščena oseba to
zmožna storiti.
Prejemniki sredstev in Agencija morajo
vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za
pridobitev sredstev po tem javnem razpisu,
vključno s podatki, da ima podjetje status
malega ali srednje velikega podjetja (MSP),
hraniti vsaj še deset let od datuma dodelitve
pomoči.
Za izplačila sredstev v tekočem letu morajo prejemniki sredstev zahtevke za izplačilo
poslati na Agencijo. Zahtevki za izplačilo se
vlagajo od izdaje odločbe o dodelitvi sredstev
do 30. oktobra 2010, v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Če
Agencija upravičencu izda odločbo o pravici
do sredstev z datumom vlaganja zahtevka
po 30. oktobru 2010, se izplačila izvedejo
v naslednjem koledarskem letu.
Agencija sredstva izplača na transakcijski račun prejemnika sredstev. Z nakazilom na transakcijski račun se šteje, da je
bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno.
Če zahtevku ni v celoti ugodeno, Agencija
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o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 331-19/2007/7
Ob-4229/10
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 71/08, 34/09, 77/09 in 25/10, v nadaljnjem besedilu: Uredba),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1535/2007
z dne 20. decembra 2007 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe ES pri pomočeh de minimis v sektorju kmetijske proizvodnje (UL
L št. 337, 21. 12. 2007, str. 35; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1535/07/ES) objavlja
drugi javni razpis
za ukrep Finančna pomoč ob smrti,
invalidnosti ali nesposobnosti za delo
na kmetijskem gospodarstvu v letu
2010
I. Predmet javnega razpisa:
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki je posledica smrti, več kakor
50-odstotne invalidnosti, več kakor šestmesečne osemurne nesposobnosti za delo ali
primerljive vsote ur za najmanj štiriurno nesposobnost za delo v desetmesečnem neprekinjenem obdobju.
2. Okvirna višina nepovratnih sredstev,
namenjenih za financiranje vlog prispelih
na javni razpis za ukrep Finančna pomoč
ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za
delo na kmetijskem gospodarstvu znaša do
200.000 EUR.
3. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5538 na MKGP – Programi podpor
za prestrukturiranje in prenovo kmetijske
proizvodnje.
II. Vlagatelji: vlagatelji so kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje
priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
gospodarske skupnosti, podpisani v Rimu
25. marca 1957, razen proizvodov ribištva in
ribogojstva, ki jih obravnava Uredba Sveta
(ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999
o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode
in proizvode iz ribogojstva (UL L št. 17 z dne
21. 1. 2000, str 22), ter kandidirajo za pridobitev sredstev.
III. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. kmetijsko gospodarstvo je na dan oddaje vloge vpisano v register kmetijskih gospodarstev;
2. kmetijsko gospodarstvo je oddalo zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike v letu
oddaje vloge. Če v tekočem letu zbirne vloge še ni bilo mogoče oddati, se upošteva
vloga iz preteklega leta;
3. škodni dogodek je nastal oziroma bil
ugotovljen ali priznan največ 12 mesecev
pred oddajo vloge.
V primeru smrti je škodni dogodek dan
smrti. V primeru invalidnosti je škodni dogodek dan izdaje odločbe o priznani pravici
do invalidnosti.
V primeru nesposobnosti za delo je škodni dogodek opredeljen kot datum izdaje
zadnje vlogi priložene odločbe začasne zadržanosti od dela, ki je razviden iz odločbe

o začasni nezmožnosti za delo. Iz vlogi priloženih odločb mora biti razvidna najmanj
šestmesečna osemurna nesposobnost za
delo ali primerljiva vsota ur za najmanj štiriurno nesposobnost za delo v desetmesečnem neprekinjenem obdobju;
4. v primeru kmetije se škodni dogodek
nanaša na nosilca ali člana kmetije, ki je bil
na dan škodnega dogodka pokojninsko in
invalidsko zavarovan kot kmet. Člane kmetije določa zakon, ki ureja kmetijstvo.
V primeru drugih oblik kmetijskih gospodarstev, ki jih določa zakon, ki ureja kmetijstvo, se škodni dogodek lahko nanaša na
zastopnika nosilca kmetijskega gospodarstva, ki je bil na dan škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan iz naslova
primarne kmetijske dejavnosti;
5. nosilec kmetije ima prijavljeno stalno
prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva. V primeru pravne osebe ali s.p.
velja določilo za zastopnika nosilca kmetijskega gospodarstva;
6. kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
v težavah. Pri tem ukrepu se šteje, da ni
v težavah, če:
a) ima nosilec kmetije na dan oddaje
vloge po evidenci DURS plačane davke in
prispevke, določene z zakonom ali
b) ima pravna oseba ali s. p. poravnane
obveznosti do države oziroma ni v stanju
kapitalske neustreznosti;
7. dohodek osebe, ki se ji je pripetil škodni dogodek po zadnjih razpoložljivih podatkih ne sme presegati minimalne plače
za delo s polnim delovnim časom v skladu
s predpisom, ki določa minimalno plačo:
– v primeru kmetije velja to za nosilca ali
člana kmetije,
– v primeru drugih oblik kmetijskih gospodarstev to velja za zastopnika nosilca
kmetijskega gospodarstva;
8. upravičenci morajo ohraniti kmetovanje na tem kmetijskem gospodarstvu še nadaljnjih pet let po prejemu sredstev.
IV. Splošne določbe:
1. Vlagatelji morajo omogočiti dostop do
dokumentacije ter omogočiti kontrolo na kraju samem Agenciji Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP), MKGP, revizijskemu
organu in drugim nadzornim organom.
2. Prejemniki sredstev (ime in priimek
oziroma naziv podjetja) in znesek dodeljenih
javnih sredstev bodo objavljeni na spletni
strani MKGP.
3. Prejemniki sredstev morajo vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev
sredstev iz naslova tega javnega razpisa,
hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega
izplačila sredstev.
V. Omejitve
1. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki
je za isti namen, kakršnega navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po tem javnem razpisu,
že prejel javna sredstva Republike Slovenije
ali sredstva Evropske unije.
2. Sredstva se ne dodelijo za izvajanje
ukrepa zunaj Republike Slovenije. Sedež
kmetije mora biti na ozemlju Republike Slovenije.
VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev:
1. Sredstva se dodelijo upravičencu kot
pomoč v obliki nepovratnih sredstev.
2. Osnova za izplačilo je razdelilnik iz
tretje točke tega poglavja v skladu z ugotovljeno stopnjo invalidnosti, trajanjem nesposobnosti za delo oziroma primerom smrti.
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3. Ob smrti, invalidnosti ali delovni nezmožnosti znaša višina nepovratnih sredstev po tem ukrepu:
– 7500 eurov
– 7500 eurov
– do 6750 eurov
– do 6000 eurov
– do 5200 eurov
– do 4500 eurov
– do 3750 eurov
– do 7500 eurov
– do 6875 eurov
– do 6250 eurov
– do 5625 eurov
– do 5000 eurov
– do 4375 eurov
– 3750 eurov

smrt;
100-odstotna
invalidnost;
90-odstotna
invalidnost;
80-odstotna
invalidnost;
70-odstotna
invalidnost;
60-odstotna
invalidnost;
50-odstotna
invalidnost;
12-mesečna
nesposobnost;
11-mesečna
nesposobnost;
desetmesečna
nesposobnost;
devetmesečna
nesposobnost;
osemmesečna
nesposobnost;
sedemmesečna
nesposobnost;
šestmesečna
nesposobnost.

Po tem javnem razpisu se v primeru izkazanega dejstva:
– (I. kategorija invalidnosti) – če zavarovanec ni več zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela ali če je pri njem
podana poklicna invalidnost, nima pa več
preostale delovne zmožnosti: dodeli se 7500
eurov pomoči.
– (II. kategorija invalidnosti) – če gre za
50 odstotno ali več kot 50 odstotno zmanjšano delovno zmožnost za opravljanje svojega poklica: dodeli se 3750 eurov pomoči.
4. Isti upravičenec lahko pridobi podporo
po tem ukrepu le enkrat v treh letih.
5. Ukrep se izvaja kot pomoč v skladu
z Uredbo 1535/07/ES. Skupna de minimis
pomoč v kmetijstvu, odobrena kateremu koli
upravičencu, ne sme presegati 7500 eurov
v katerem koli obdobju treh proračunskih
let. Ta zgornja meja se uporablja ne glede
na obliko pomoči de minimis v kmetijstvu ali
zastavljene cilje.
6. Poleg pomoči de minimis se v zvezi
z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti
še državna pomoč, če bi takšno seštevanje
povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne
okoliščine vsakega primera v predpisih Skupnosti.
7. Dodeljena sredstva se upravičencem
nakažejo na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji.
VII. Vsebina vloge:
1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev se vlaga v pisni obliki na obrazcu, ki
je dostopen na spletni strani ARSKTRP in
MKGP. Vloga, ki ni vložena v pisni obliki in
na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani
ARSKTRP in MKGP se zavrže. Izdelana
mora biti v skladu z zahtevami obrazca in
javnega razpisa, s priloženimi vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili.
Sestavni deli vloge morajo biti speti in
oštevilčeni po zaporedni številki, od sku-

pnega števila vloženih strani in v mapah.
Na kuverti vloge mora biti razviden datum
in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti,
označen s strani pošte, ime, priimek (naziv
podjetja) in naslov vlagatelja (podjetja), ter
oznaka javnega razpisa, na katerega se vlagatelj prijavlja: »Javni razpis – Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti
za delo na kmetijskem gospodarstvu«.
2. Obrazec in informacije v zvezi z javnim
razpisom je možno dobiti tudi na ARSKTRP,
tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka,
od 8. do 15.30, in petek od 8. do 14.30.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti, na naslov aktrp@gov.si.
3. Stroški izdelave vloge in manipulativni
stroški bremenijo upravičenca.
VIII. Rok in način prijave:
1. Vlogo za javni razpis je potrebno poslati priporočeno po pošti, na naslov ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana, ali jo oddati
na vložišču ARSKTRP, naslednjega dne po
objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS,
od 8. ure dalje.
Vloge za javni razpis se lahko pošiljajo
do objave obvestila o prenehanju zbiranja
vlog, ki se objavi na spletni strani ARSKTRP.
2. Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim javnim razpisom.
3. Postopke za dodelitev in izplačila
sredstev izvede ARSKTRP.
IX. Obravnava vlog in postopek odobritve:
1. ARSKTRP odpira in obravnava vloge
ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma
po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki
izpolnjujejo predpisana merila, do porabe
razpisanih sredstev za ta ukrep. V primeru, da je skupna višina zaprošenih sredstev
popolnih vlog višja od razpisanih sredstev,
se v primeru, da imata na končnem mestu
liste prejetih vlog, dve ali več vlog na kuverti
enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje, ARSKTRP izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu
lahko prisostvuje tudi vlagatelj vloge, ki je
predmet žrebanja. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko komisijo, ki
nadzira žrebanje ter osebo, ki vodi žrebanje,
imenuje predstojnik ARSKTRP izmed javnih
uslužbencev zaposlenih na ARSKTRP.
2. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom
ARSKTRP overijo v navzočnosti komisije,
ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi
številkami vlog se v navzočnosti komisije
zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla
se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev
in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče
listke iz škatle, javno pove evidenčno številko izžrebane vloge in izžrebani listek takoj
odda komisiji.
O žrebanju se napiše zapisnik, podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje,
oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če
so prisotni.
3. Odpiranje vlog ni javno.
4. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, ko so priloženi vsi zahtevani dokumenti
in je zahteva stranke jasna. Če so podatki iz
vloge in prilog nasprotujoči, se vloga zavrne
zaradi neizpolnjevanja pogojev.
5. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP v roku 30 dni od
vložitve vloge vlagatelja pisno pozvati, da
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pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev
vloge je osem dni od dneva vročitve poziva
k dopolnitvi. Vsaka dopolnjena vloga se uvrsti na konec liste prejetih vlog.
Za datum in čas njenega prejema se
štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje na
pošti ali oddaje na vložišču ARSKTRP. Po
prejetju na ARSKTRP se dopolnjena vloga
znova pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se
s sklepom zavržejo. Če se med postopkom
preverjanja pregleda popolnosti ugotovi, da
vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne.
6. Popolna vloga se po vrstnem redu
uvrsti na konec liste popolnih vlog in dobi
zaporedno številko.
7. Ne glede na določilo 4. točke tega poglavja, poziv k dopolnitvi vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na uvrstitev na listo
prejetih ali popolnih vlog.
8. Preverjanje izpolnjevanja pogojev vloge se izvede po vrstnem redu uvrstitve na
listo popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo
pogojev, se zavrnejo.
9. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva
ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti,
se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. V nasprotnem se vloga zavrne.
10. Sredstva se odobrijo upravičencu
z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo
izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo
ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh
od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži
pisno. Pritožbo je treba poslati priporočeno
po pošti na ARSKTRP ali jo oddati na vložišču ARSKTRP.
11. Sredstva se izplača na transakcijski
račun upravičenca, po opravljenih administrativnih kontrolah. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca šteje, da je bilo
zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če
zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP
o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena.
X. Nepravilnosti, sankcije in vrnitev sredstev
1. Prejemnik sredstev ni upravičen do
kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike
razvoja podeželja, razen za kmetijskookoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za
območja z omejenimi dejavniki po predpisih
Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih
pet let od dneva izdaje odločbe o pravici do
sredstev:
a) če ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe,
tega javnega razpisa in odločbe o pravici
do sredstev ali
b) kolikor je sredstva pridobil nezakonito,
na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav.
2. V primerih iz prejšnje točke ARSKTRP
izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
3. Ne glede na določbe alinee a) iz
1. točke prejemniku sredstev ni treba vrniti
že pridobljenih sredstev v primeru višje sile
ali izrednih okoliščin.
4. Kot višja sila se šteje:
a) smrt prejemnika sredstev (velja za
fizične osebe),
b) dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo (velja za fizične osebe),
c) razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejema obveznosti, prevzetih s prijavo na ta javni razpis,
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d) huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva,
e) uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče,
f) kužna živalska bolezen, ki prizadene
vso kmetovo živino ali njen del.
O primerih višje sile ali izrednih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti ARSKTRP in
predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih
dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna
storiti.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 36/2010
Ob-4157/10
Na podlagi 6. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09) in Poslovnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije za leto 2010, ki
ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na
82. redni seji dne 13. maja 2010, ter skladno s Splošnimi pogoji 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 (v nadaljevanju: javni sklad)
objavlja
javni razpis
štipendij za študijsko mobilnost
študentov v tujino v študijskem letu
2010/2011 v okviru programa Erasmus
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je štipendiranje
individualne študijske mobilnosti študentov,
vpisanih na višješolske in visokošolske izobraževalne institucije v Republiki Sloveniji,
ki so nosilke Erasmus univerzitetne listine,
v okviru programa Vseživljenjskega učenja
VŽU – Erasmus (v nadaljevanju: Erasmus
mobilnost) v študijskem letu 2010/2011.
Štipendija se praviloma dodeli kot dodatek k Erasmus dotaciji, ki jo dodeli matična
institucija.
2. Vrednost javnega razpisa in višina štipendije
Vrednost razpisa je 1.275.000,00 EUR.
Štipendija se dodeli v višini 150,00 EUR
mesečno za vsak dopolnjeni mesec individualne mobilnosti v okviru podprograma
Erasmus, ki je del programa Vseživljenjsko
učenje. Če trajajo obveznosti po zadnjem
v celoti dopolnjenem mesecu mobilnosti še
najmanj 15 dni, se za to obdobje dodeli celotna mesečna štipendija, če pa manj
kot 15 dni, se za to obdobje štipendija ne
dodeli.
Če bi odobrena Erasmus dotacija matične institucije skupaj s štipendijo iz prejšnjega odstavka presegla maksimalni mesečni
znesek za posamezno državo gostiteljico iz
Priloge 1 tega razpisa, se štipendija dodeli
v nižjem znesku v vrednosti razlike med višino Erasmus dotacije in zneskom iz Priloge
1 za posamezno državo.
Če želi kandidat z že veljavno pogodbo
o štipendiranju po tem razpisu zaradi podaljšanja trajanja mobilnosti uveljavljati štipendijo za čas podaljšanja, mora vložiti novo
vlogo skladno s tem razpisom.
3. Pogoji
Kandidat mora biti državljan Republike
Slovenije.
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Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka
mora kandidat izpolnjevati tudi naslednje
pogoje:
– je v času Erasmus individualne mobilnosti vpisan na javno veljavni višješolski
ali visokošolski izobraževalni program na
javno veljavni višješolski ali visokošolski izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji (v
nadaljevanju: matična institucija) in ima na
matični instituciji status študenta;
– ga je matična institucija izbrala za Erasmus individualno mobilnost v tujini v eni
izmed sodelujočih držav, in sicer v kateri izmed 27 držav članic EU, 3 držav EFTA (Norveška, Islandija, Liechtenstein) ali Turčiji;
– bo v primeru mobilnosti za študij sklenil študijski sporazum (Learning Agreement)
v obliki tristranske pogodbe med kandidatom, matično in gostujočo institucijo, s katerim bodo določene študijske obveznosti, ki
jih bo opravljal v času Erasmus individualne
mobilnosti za študij v tujini, ter seznam obveznosti, ki mu jih bo matična institucija po
vrnitvi z mobilnosti priznala, če bo uspešno
opravil obveznosti iz tega sporazuma (v nadaljevanju: študijski sporazum);
– bo v primeru mobilnosti za prakso sklenil dogovor o usposabljanju (Training Agreement) v obliki tristranske pogodbe med
kandidatom, matično in gostujočo institucijo, s katerim bodo določene obveznosti,
ki jih bo opravljal v času Erasmus individualne mobilnosti za prakso v tujini, ki mu jih
bo matična institucija po vrnitvi z mobilnosti
priznala, če bo uspešno opravil obveznosti
iz tega sporazuma (v nadaljevanju: dogovor
o usposabljanju);
– za Erasmus individualno mobilnost
hkrati ne prejema katere od štipendij za
študijske obiske iz drugih virov v Republiki
Sloveniji ali iz tujine, razen finančne pomoči (Erasmus dotacije) s strani matične
institucije;
– mu za obdobje trajanja Erasmus individualne mobilnosti, za katerega štipendiranje
se prijavlja, še ni bila odobrena štipendija po
tem razpisu;
– v času trajanja Erasmus individualne
mobilnosti ne bo v delovnem razmerju oziroma ne bo opravljal samostojne registrirane
dejavnosti v Republiki Sloveniji;
– v času trajanja Erasmus individualne
mobilnosti ne bo vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije
za zaposlovanje.
4. Dokumentacija
Kandidat mora oddati originalno, v celoti
izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavnico.
Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora
kandidat priložiti originalno, v celoti izpolnjeno potrdilo matične institucije na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije.
Oddanih originalov javni sklad ne vrača.
5. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni
upravni postopek, posebna komisija. Komisijo s sklepom imenuje direktor javnega
sklada.
Ker javni razpis določa odprti rok prijave,
bodo za sofinanciranje izbrani tisti kandidati, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje
javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu
prispelih popolnih vlog do porabe sredstev.
Kandidatu, ki bi glede na višino sredstev, ki
so razpoložljiva za javni razpis, prejel le so-

razmerni del štipendije, se štipendija dodeli
v celotnem zaprošenem znesku.
Če bo na isti dan prispelo več popolnih
vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je še razpoložljivih sredstev, ima prednost pri izbiri
kandidat, ki je na študiju, v okviru katerega
odhaja na Erasmus individualno mobilnost,
dosegel višjo povprečno oceno.
Sklad bo k predložitvi dokazil o doseženih ocenah pozval le tiste kandidate in le
v primeru, da bo za razvrstitev teh kandidatov moral uporabiti razmejitveno merilo iz
prejšnjega odstavka.
Vloge kandidatov, ki prispejo po porabi
sredstev in pred pretekom odprtega roka,
se zavrnejo.
6. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja
Direktor javnega sklada vsem kandidatom izda odločbe o izidu javnega razpisa.
Javni sklad z izbranimi kandidati sklene pogodbo o štipendiranju po dokončnosti odločbe o dodelitvi štipendije ter na podlagi s strani kandidata predloženih sledečih dokazil:
– originalnega potrdila matične institucije
o vpisu v študijsko leto 2010/2011 z navedbo letnika študija in izobraževalnega programa;
– veljavnega študijskega sporazuma, če
odhaja na mobilnost za študij ali veljavnega
dogovora o usposabljanju, če odhaja na mobilnost za prakso.
Dokazilo iz druge alineje prejšnjega odstavka je lahko fotokopija in je lahko predloženo v tujem jeziku, vendar ima sklad pravico zahtevati prevod ter originalno listino
na vpogled.
Pogodba o štipendiranju se izvršuje le
za posamezno Erasmus individualno mobilnost.
7. Nakazilo sredstev: nakazilo štipendije
se izvrši po sklenitvi pogodbe o štipendiranju. Javni sklad nakaže štipendijo v enkratnem znesku na osebni račun štipendista,
ki je odprt pri banki v Republiki Sloveniji
praviloma v roku 8 dni od sklenitve pogodbe
o štipendiranju.
8. Štipendijsko razmerje in pogodbene
obveznosti
Pogoje iz tega razpisa in pogodbe o štipendiranju mora štipendist izpolnjevati celoten čas trajanja Erasmus individualne
mobilnosti, za katero mu je bila dodeljena
štipendija, sicer štipendijsko razmerje preneha.
Štipendist je dolžan izvesti Erasmus individualno mobilnost ter v roku enega meseca
po zaključku te mobilnosti predložiti javnemu
skladu potrdilo gostujoče institucije o opravljenih študijskih obveznostih ter potrdilo gostujoče institucije o trajanju mobilnosti.
Če potrdil iz prejšnjega odstavka s strani gostujoče institucije ne bo prejel v tem
roku, mora v roku enega meseca po zaključku mobilnosti predložiti kopijo poročila
o študijski mobilnosti, ki ga je oddal matični
instituciji, potrdila iz prejšnjega odstavka pa
v enem mesecu po prejemu, vendar najkasneje do 30. oktobra 2011.
S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi
druga določila pogodbenega razmerja.
9. Dostopnost dokumentacije in način
prijave: besedilo javnega razpisa in prijavni
obrazec kandidati dobijo na spletni strani
www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana,
v poslovnem času, navedenem v 12. točki
tega razpisa.
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10. Pooblastilo
Kandidat, ki v času trajanja razpisnega
postopka prebiva v tujini oziroma bo odsoten 30 dni ali več, mora pred odhodom javnemu skladu predložiti originalno pooblastilo
osebi s stalnim ali začasnim prebivališčem
v Republiki Sloveniji za zastopanje.
Pooblastila, oddanega na obrazcu za pooblastilo, ki je del razpisne dokumentacije,
ni potrebno notarsko overiti.
11. Rok in način oddaje prijav
Prijave naj bodo predložene Javnemu
skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v zaprti kuverti, označene
z napisom »AD Futura – Erasmus / 88.
JR« in točnim naslovom kandidata na hrbtni strani.
Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do
vključno 30. septembra 2011.
Prijava je vložena pravočasno, če jo javni
sklad prejme pred iztekom roka za vložitev prijav. Kot datum prejema se za vloge,
poslane priporočeno po pošti, šteje datum
oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v poslovnem času, navedenem v 12. točki tega razpisa. Osebno
oddana prijava se bo štela za pravočasno,
če bo vložena najkasneje zadnji dan prijavnega roka v poslovnem času.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo javni sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in
vsebuje vse z razpisom določene priloge in
podatke. Kandidat, ki ne bo oddal popolne
prijave, bo pozvan k dopolnitvi prijave. Če
kandidat prijave ne bo dopolnil v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo
javni sklad tako prijavo zavrgel.
Prijava je v skladu z določili 26. točke
28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 14/07 – UBP3, 126/07) takse
prosta.
O pritožbi zoper sklep oziroma odločbo
bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve. Prijavitelj lahko pritožbo
vloži na javni sklad v roku 15 dni od prejema
sklepa oziroma odločbe. Predmet pritožbe
ne morejo biti razmejitvena merila ali pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi
kandidati.
12. Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo na
spletni strani javnega sklada, www.skladkadri.si, osebno ali telefonsko pa v času
uradnih ur, vsak delovni dan, od ponedeljka
do petka, med 9. in 12. uro, ob sredah pa
tudi med 14. in 16. uro, pri Sabini Mikuletič,
tel. 01/434-15-50 ali 01/434-58-93, e-pošta:
sabina.mikuletic@sklad-kadri.si.
Poslovni čas sklada je v ponedeljek, torek in četrtek, od 9. do 15. ure, ob sredah,
od 9. do 16. ure ter ob petkih, od 9. do
14. ure.
Priloga 1
Maksimalni mesečni znesek za posamezno državo gostiteljico
Država gostiteljica
Avstrija (AT)
Belgija (BE)
Bolgarija (BG)

Maksimalni mesečni
znesek (v EUR)
691
640
448

Država gostiteljica
Ciper (CY)
Češka (CZ)
Danska (DK)
Estonija (EE)
Finska (FI)
Francija (FR)
Grčija (EL)
Irska (IE)
Islandija (IS)
Italija (IT)
Latvija (LV)
Liechtenstein (LI)
Litva (LT)
Luksemburg (LU)
Madžarska (HU)
Malta (MT)
Nemčija (DE)
Nizozemska (NL)
Norveška (NO)
Poljska (PL)
Portugalska (PT)
Romunija (RO)
Slovaška (SK)
Španija (ES)
Švedska (SE)
Turčija (TR)
Velika Britanija
(UK)

Št.
Maksimalni mesečni
znesek (v EUR)
570
627
890
544
768
742
608
781
621
717
544
826
486
640
602
544
634
698
909
602
589
480
557
653
736
499
806

Vir: Program Vseživljenjsko učenje
(VŽU), Vodnik za prijavitelje 2010, Seznam
Program Vseživljenjsko učenje 2009 – Erasmus – Dnevnice za mobilnost študentov
– Najvišji zneski (v EUR) glede na državo
gostiteljico, str. 31, tabela 1b
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 229/2010

Ob-4158/10

V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju:
Sklad) objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1
Parc. št. 58/1, njiva, v izmeri 2578 m2,
parc. št. 59/1, travnik, v izmeri 545 m2, parc.
št. 59/2, travnik, v izmeri 264 m2 in parc. št.
61, sadovnjak, v izmeri 878 m2, vse vpisane pri vl. št. 927, k.o. (1456) Novo mesto.
Zemljišča se po planu nahajajo v območju
stavbnih zemljišč. Zemljišča se prodajajo kot celota, izklicna cena zemljišč znaša
184.248,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV). Kupec se zaveže plačati tudi
strošek cenitve v višini 249,60 EUR (v ceno
je vključen 20% DDV). Na parc. št. 59/2, k.o.
Novo mesto, stoji pomožni objekt, ki ni last
prodajalca in ni predmet prodaje.
Zaporedna št. 2
Parc. št. 6324, travnik, v izmeri 432 m2,
vpisana pri vl. št. 2371, k.o. (2207) Bovec,
do deleža 5/12. Zemljišče se po planu nahaja v območju stavbnih zemljišč – območja stanovanj. Izklicna cena zemljišča znaša
6.480,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
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20% DDV). Kupec se zaveže plačati tudi
strošek cenitve v višini 57,60 EUR (v ceno
je vključen 20% DDV).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni
zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe
pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od
30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti
v zaprti kuverti, na naslov: Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 8. 7.
2010, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod
naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št. _____ Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene
na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677, pri Upravi
RS za javna plačila, s sklicevanjem na št.
77-06/2010, za javni razpis. Ponudnikom,
ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani
znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po
odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
V skladu z Uredbo o določitvi objektov
in okolišev, ki so posebnega pomena za
obrambo in ukrepih za njihovo varovanje
(Uradni list RS, št. 7/99, 67/03), bo moral
izbrani ponudnik pod zap. št. 2, pridobiti tudi
soglasje pristojne organizacijske enote Ministrstva za obrambo, ker je zemljišče v katastrski občini, ki so navedene v uredbi.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno
pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu
pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati
v celoti najkasneje v 8 dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri
čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku
je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec
v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da
je izbran kot najugodnejši ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži njegovo
varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine v 8 dneh od notarske overitve
podpisa prodajalca na pogodbi, pa velja, da
je pogodba razvezana na podlagi samega
zakona, Sklad pa zadrži njegovo varščino.
Kupnina zajema ceno za zemljišče, ponujeno s strani izbranega ponudnika, povečano za strošek sestave kupoprodajne
pogodbe in vložitev zemljiškoknjižnega
predloga, skladno z veljavnim Cenikom za
pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2010,
sprejetim s strani Sklada ter strošek cenitve ali drug strošek, kolikor je ta naveden
v opisu zemljišča pod posamezno zaporedno številko.
Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača kupec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom
in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna
varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
V skladu s 66. členom Stvarnopravnega
zakonika lahko solastniki na nepremičnini
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pod zap. št. 2, uveljavljajo predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem.
Prodajalec bo po izvršenem komisijskem
odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za
prodajo solastniškega dela nepremičnine
po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa
solastniku oziroma solastnikom. O ponudbi
se mora solastnik izjaviti najpozneje v petnajstih dneh od prejema ponudbe, sicer se
šteje, da nepremičnine ne bo kupil. Če solastnik oziroma solastniki v petnajstih dneh
sprejmejo ponudbo, bo Sklad s solastnikom
oziroma solastniki sklenil prodajno pogodbo. Če solastnik oziroma noben izmed solastnikov ponudbe ne bo sprejel, bo Sklad
sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom v postopku javnega zbiranja
ponudb.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnine, ki so predmet
razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 12. 7. 2010, ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo
tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel.
01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 478-113/2010-43/07
Ob-4127/10
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09),
na podlagi 18. in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07)
sklepov župana, sprejetih na podlagi posamičnih programov razpolaganja s premoženjem, z dne 12. 5. 2010 in 16. 6. 2010,
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin in premične
stvari
I. Predmet prodaje so:
1. Nepremičnina – poslovna stavba s pripadajočim zemljiščem na naslovu Staneta
Žagarja 19, Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna številka 938/14, stanovanjska stavba, v izmeri 192 m2, vknjiženo v zemljiško
knjižnem vložku Okrajnega sodišča
v Kranju, številka 1339, k.o. Kranj, parcelna
številka 938/4, dvorišče, v izmeri 765 m2,
parcelna številka 938/59, dvorišče, v izmeri
729 m2 in parcelna številka 938/62, dvorišče, v izmeri 230 m2, vknjiženo v zemljiško
knjižnem vložku Okrajnega sodišča v Kranju, številka 822, k.o. Kranj, Mestna občina
Kranj proda na javni dražbi za izklicno ceno
551.936,00 EUR – nepremičnino – poslovna
stavba s pripadajočim zemljiščem na naslovu Staneta Žagarja 19, Kranj, ki stoji na
zemljišču parcelna številka 938/14, stanovanjska stavba, v izmeri 192 m2, vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega
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sodišča v Kranju, številka 1339, k.o. Kranj,
parcelna številka 938/4, dvorišče, v izmeri
765 m2, parcelna številka 938/59, dvorišče,
v izmeri 729 m2 in parcelna številka 938/62,
dvorišče, v izmeri 230 m2, vknjiženo
v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega sodišča v Kranju, številka 822, k.o. Kranj, kar
v naravi predstavlja poslovne prostore v prvem nadstropju, v mansardi in v drugem
nadstropju v celoti in del prostorov v kleti,
s skupno uporabno površino 261,93 m2, za
izklicno ceno 469.145,60 EUR (brez vključenega davka na promet z nepremičninami).
Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in druge stroške
iz pogodbe nosi kupec.
Zemljiškoknjižno stanje še ni urejeno. Za
nepremičnino obstaja zakonita predkupna
pravica.
Nepremičnina je v uporabi in bo predvidoma prazna z dnem 31. 12. 2011.
2. Nepremičnina – poslovna stavba s pripadajočim zemljiščem na naslovu Staneta
Žagarja 6, Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna številka 935/4, stanovanjska stavba, v
izmeri 172 m2, stavba, v izmeri 61 m2, dvorišče, v izmeri 582 m2, sadovnjak, v izmeri
137 m2, parcelna številka 935/5, sadovnjak,
v izmeri 462 m2, parcelna številka 934/4,
stavba, v izmeri 184 m2, dvorišče, v izmeri 3 m2, parcelna številka 935/16, stavba,
v izmeri 19 m2, sadovnjak, v izmeri 847 m2,
parcelna številka 936/13, njiva, v izmeri 264 m2, parcelna številka 936/12, njiva,
v izmeri 157 m2, parcelna številka 936/14,
sadovnjak, v izmeri 785 m2 in parcelna številka 936/7, sadovnjak, v izmeri 438 m2,
vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega sodišča v Kranju, številka 1399, k.o.
Kranj, za izklicno ceno 994.925,85 EUR
(brez vključenega davka na promet z nepremičninami). Vse stroške postopka, stroške
cenitve, davek na promet nepremičnin in
druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
Zemljiškoknjižno stanje še ni urejeno.
Nepremičnina je v uporabi in bo predvidoma prazna z dnem 31. 12. 2011.
3. Nepremičnina – poslovna stavba s pripadajočim zemljiščem na naslovu Cesta Kokrškega odreda 9, Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna številka 943/5, stanovanjska
stavba, v izmeri 124 m2, zelenica, v izmeri
144 m2, dvorišče, v izmeri 326 m2 in parcelna številka 943/3, zelenica, v izmeri 348 m2,
vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega sodišča v Kranju, številka 1166, k.o.
Kranj, za izklicno ceno 352.739,80 EUR
(brez vključenega davka na promet z nepremičninami). Vse stroške postopka, stroške
cenitve, davek na promet nepremičnin in
druge stroške iz pogodbe nosi kupec.
Nepremičnina je v uporabi in bo predvidoma prazna z dnem 31. 12. 2011.
4. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka parc. št. 55/3, travnik, v izmeri
271 m2, vpisano v vl. št. 340, k.o. Drulovka,
za izklicno ceno 80,00 EUR/m2 zemljišča
(DDV ni vključen v ceno), kar za 271 m2
znaša 21.680,00 EUR (DDV ni vključen
v ceno).
Vse stroške postopka, davek na promet
nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec.
Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč,
ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.

II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni
dražbi, ki bo v torek, dne 13. 7. 2010, ob
8. uri, v sejni dvorani št. 14, na naslovu Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače
in tuje pravne in fizične osebe:
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto
izkaže z osebnim dokumentom,
– pravne in fizične osebe, ki so na Oddelek za splošne zadeve pri Mestni občini
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, do ponedeljka, dne 12. 7. 2010, do 12. ure, dostavile
naslednje dokumente:
– pravne osebe dostavijo dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime
odgovorne osebe, ki ni starejše od 30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a,
– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima
pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima
pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma
fizična oseba poravnane vse obveznosti do
Mestne občine Kranj (za katerega zaprosi
najkasneje do srede, dne 7. 7. 2010 na Oddelku za finance Mestne občine Kranj),
– davčno številko in številko računa
pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti
soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe,
– potrdilo o nakazilu kavcije v višini
10 odstotkov izklicne cene nepremičnine oziroma premičnine, ki jo bo dražil na
javni dražbi, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Kranj, številka 01252-0100006472, sklic na številko
odobritve 18 75515-2010003-43060009
Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo
varščine za javno dražbo« z oznako točke,
pod katero se nahaja nepremičnina oziroma premična stvar, za katero se plačuje
varščina.
– seznam dokumentov oziroma potrdil
iz te točke razpisa.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se sklene z najugodnejšim dražiteljem
v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe
v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.
V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani ponudnik poravnal na račun, št.
01252-0100006472 Mestne občine Kranj,
v roku, ki ne sme biti daljši kot 30 dni od
sklenitve pogodbe oziroma izstavitve ra-
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čuna. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je
določen, je bistvena sestavina pravnega
posla.
VI. Davek na dodano vrednost oziroma
davek na promet z nepremičninami, stroške cenitve nepremičnine oziroma premične
stvari, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo
za nepremičnino oziroma premično stvar,
ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz III. točke
tega razpisa, in slednje dokaže s pisnim
potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena določena na m2, lahko
dvigajo ceno na m2 površine za večkratnik
zneska 5 EUR,
5. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena do 40.000 EUR, lahko dvigajo
za večkratnik zneska 250 EUR,
6. dražitelji za nepremičnine oziroma
premične stvari, za katere je izklicna cena
nad 40.000 EUR, lahko dvigajo za večkratnik zneska 500 EUR,
7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo
dokler ni podana višja ponudba,
8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
9. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
10. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
11. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Opozorilo – organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pooblaščena oseba
s soglasjem predstojnika, postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer
se ponudnikom povrnejo stroški v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
X. Ogled nepremičnin in premičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do srede, dne 7. 7. 2010, do
12. ure, na telefonsko številko 23-73-121.
XI. Natančnejše podatke o nepremičninah ter ostale informacije so na voljo na
naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, Kranj, Oddelek za splošne zadeve in bodo objavljene na internetni strani,
www.kranj.si.
XII. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje
posamičen program upravljanja in osnutek
pogodbe, lahko zainteresirane osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na
naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, Oddelek za splošne zadeve, v času
uradnih ur.
Mestna občina Kranj
Št. 430-66/2010
Ob-4142/10
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, na podlagi drugega odstavka 53. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99 in nadaljnje spremembe), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
RS (Uradni list RS, št. 50/07 in nadaljnje
spremembe), Odloka o proračunu Občine

Litija za leto 2010 (Uradni list RS, št. 113/09)
in 34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list
RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje stroškov zaposlovanja
brezposelnih oseb
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje stroškov
zaposlovanja brezposelnih oseb pri delodajalcih na območju Občine Litija (bruto plača,
regres, stroški prehrane in stroški prevoza
na delo) v delu, ki ga je dolžan kriti delodajalec v letu 2010.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
Na javnem razpisu lahko sodelujejo delodajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo status društva v javnem interesu ali status humanitarne organizacije
ali javnega podjetja na področju izobraževanja,
– da imajo sedež na območju Občine
Litija,
– da so bili zaposleni, katerih stroški
dela so predmet tega razpisa, izbrani preko
programov aktivne politike zaposlovanja, ki
jih subvencionirata Republika Slovenija in
Evropska unija, razpisuje pa Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
– da so skozi celo leto organizatorji oziroma izvajalci najmanj 5 različnih programov, ki jih nudijo občanom Občine Litija in
ne samo svojim članom,
– da za kritje stroškov zaposlitve brezposelne osebe nimajo dovolj lastnih sredstev.
3. Višina sredstev: višina razpisanih
sredstev znaša 10.000 EUR.
4. Višina sofinanciranja: delodajalec bo
na podlagi tega razpisa lahko pridobil subvencijo za kritje stroškov dela samo ene
osebe, višina subvencije občine do katere
bo posamezen delodajalec upravičen pa bo
odvisna od števila delodajalcev – upravičencev, pri čemer posamezen delodajalec ne
bo mogel pridobiti višje subvencije, kot pa
znaša razlika med celotnimi stroški dela zaposlene osebe ter odobreno višino subvencije s strani Republike Slovenije in Evropske
unije. V primeru presežka odobrene subvencije nad stroški delodajalca, bo razlika
sredstev dodeljena drugim delodajalcem, pri
čemer bodo imeli prednost delodajalci, ki
na območju Občine Litija izvajajo programe
za invalide.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2010 za
namene, za katere so bila dodeljena.
6. Rok za oddajo vlog in način prijave
Vlagatelji morajo svoje vloge za sofinanciranje oddati do ponedeljka, 26. 7. 2010,
osebno, v tajništvo Občine Litija, soba 44,
do 14. ure, ali po pošti kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 26. 7. 2010 (datum
poštnega žiga), na naslov Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
Vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje zaposlovanja«.
Komisija ne bo obravnavala vlog, ki
bodo:
– oddane po določenem roku za oddajo
vlog,
– neustrezno naslovljene in
– nepopolne glede izpolnjenih obrazcev
oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka
za dopolnitev vloge, ki bo določen v pisnem
obvestilu o dopolnitvi.
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7. Odpiranje prispelih vlog
Odpiranje prispelih vlog na javni razpis
bo izvedla pristojna komisija po preteku
roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog ne bo
javno.
Po pregledu vlog bo komisija vlagatelje
z nepopolnimi vlogami pozvala k dopolnitvi.
Kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani vlagatelji svoje vloge ne bodo dopolnili, bo vloga zavržena kot nepopolna.
8. Izid poziva: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v 45 dneh po
zaključku javnega razpisa, ko bodo s strani pristojnega organa Občine Litija prejeli
sklep o izboru in višini odobrenih sredstev
ter hkrati poziv k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se prejemnik v roku 8 dni od
prejema poziva ne odzove, se šteje, da je
umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
9. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani kandidati dvignejo na Občini Litija,
Oddelku za družbene dejavnosti (soba 52)
ali jo pridobijo na spletnih straneh Občine
Litija, www.litija.si.
Za dodatne informacije v zvezi z razpisom pa lahko zainteresirani kandidati pokličete na tel. 01/89-63-438, kontaktna oseba
je Jerič Marija.
Občina Litija
Št. 410-0073/2010-2
Ob-4143/10
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a,
6215 Divača, objavlja na podlagi 9. člena
Pravilnika o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača (Uradni
list RS, št. 69/02 in 24/09)
javni razpis
za dodelitev posojil in subvencioniranje
obresti za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Divača
1. Skupni znesek razpisanega posojila
znaša:
– pri Banki Koper d.d. – 563.000,00
EUR,
– pri A-banki Vipa d.d. – 400.000,00
EUR.
2. Posojilo in sofinanciranje obresti se
odobravajo za naslednje namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč
in pridobivanje projektne dokumentacije za
gradnjo poslovnih prostorov,
– nakup, graditev ali investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,
– nakup nove ali generalno obnovljene
opreme,
– nematerialne investicije (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega
tehničnega znanja),
– za financiranje obratnega kapitala z namenom podpore pripravi oziroma izvajanju
gospodarskih poslov.
3. Zahtevek za dodelitev posojila lahko
vložijo:
– majhna podjetja in samostojni podjetniki,
– občani, ki so pri pristojnem organu
vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
– majhna podjetja, ki so na pristojnem
sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register.
Sedež podjetja in kraj investicije morata
biti na območju Občine Divača. V primeru,
da višina razpisanih sredstev ni porabljena
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v celoti, se sredstva lahko dodelijo tudi prosilcem, ki nimajo sedeža v Občini Divača in
investirajo na območju Občine Divača.
Subvencioniranje obresti za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se dodeljujejo po pravilu »de minimis«, kar pomeni,
da za iste upravičene stroške ni dovoljeno
s pomočjo »de minimis« prejemati pomoči
po drugih predpisih, če bi bile lahko s takšnim združevanjem presežene predpisane intenzivnosti pomoči v višini 200.000,00
EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali
namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju pa v višini
100.000,00 EUR).
Do subvencij po tem razpisu niso upravičena podjetja iz sektorja ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi
I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in podjetja v težavah. Subvencije po tem
razpisu ne bodo pogojene s prednostjo rabe
domačega blaga pred rabo uvoženega blaga. Pomoči, po tem razpisu, se ne sme
dodeliti podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju za nabavo vozil za cestni
prevoz tovora.
4. Sredstva se prednostno dodeljujejo
prosilcem, ki poleg pogojev banke in zavarovalnice, v večji meri izpolnjujejo naslednje
kriterije:
– zagotavljajo nova delovna mesta,
– vlagajo v dejavnosti, ki omogočajo razvoj turizma,
– vlagajo v deficitarne dejavnosti,
– vlagajo v dejavnosti, ki so energetsko
varčne in ne onesnažujejo okolja,
– vlagajo v razvoj obrtnih in osebnih storitev,
– dopolnjujejo proizvodne programe
ostalega gospodarstva v občini,
– vlagajo v razvoj dopolnilne dejavnosti
na kmetijah,
– vlagajo v izboljšanje oskrbe in dvig
kvalitete storitev občanov in turistom.
5. Doba vračanja posojila znaša do 7
let.
6. Letna obrestna mera znaša:
– pri Banki Koper d.d. – (3-mesečni EURIBOR + 3,00 o. t.)*0,5,
– pri A-banki Vipa d.d. – 6-mesečni EURIBOR + 0,50 o.t. (za posojila z odplačilno
dobo do 36 mesecev),
– pri A-banki Vipa d.d. – 6-mesečni EURIBOR + 1,40 o.t. (za posojila z odplačilno
dobo do 60 mesecev),
– pri A-banki Vipa d.d. – 6 mesečni EURIBOR + 1,80 o.t. (za posojila z odplačilno
dobo do 84 mesecev).
Posojila se odobravajo v skladu s pogoji
banke in Pravilnikom o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev
občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača. Posojilo se zavaruje v skladu s pogoji
banke. Stroški odobravanja in zavarovanja
posojila bremenijo stranko oziroma posojilojemalca.
7. Višina posojila ne sme presegati 60%
predračunske vrednosti investicije in 10%
skupne mase razpisanih sredstev. V primeru, da višina razpisanih sredstev ni porabljena v celoti, se prosilcem lahko dodeli
tudi več kot 10% razpoložljivih razpisanih
sredstev, kolikor so zainteresirani in to dopuščajo pogoji banke. V primeru obratnega
kapitala ne sme višina posojila presegati
80% predračunske vrednosti.
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8. Vloge lahko prosilci dvignejo:
– v enoti Banke Koper PE Sežana, Partizanska 50, Sežana in v enoti banke Koper
agencija Divača, Ul. Albina Dujca 2, Divača,
ali
– v enoti A-banka VIPA d.d. – ekspozitura Sežana, Partizanska 41, Sežana.
9. Izpolnjene vloge s potrebno dokumentacijo za prvo obravnavo je potrebno oddati
v roku 15 dni od objave tega razpisa.
Za prosilce, ki zaprošajo za posojilo pri
Banki Koper d.d., na naslov:
– Banka Koper d.d. PE Sežana, Partizanska cesta 50, 6210 Sežana, s pripisom:
Za razpis subvencioniranje obrestnih mer.
Za prosilce, ki zaprošajo za posojilo pri
A-banki VIPA d.d., pa na naslov:
– A-banka Vipa d.d. – Ekspozitura Sežana, Partizanska 41, 6210 Sežana, s pripisom: Za razpis subvencioniranje obrestnih
mer.
Nepopolnih vlog ne bomo upoštevali.
Komisija bo vloge obravnavala mesečno
do porabe sredstev. Zadnji rok za oddajo
vlog je 30. 11. 2010.
10. Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet
v roku 20 dni od dneva poteka roka za vložitev vlog. Prosilci bodo sklep prejeli v osmih
dneh po njegovem sprejemu.
Vse dodatne informacije dobite na sedežu:
– Banke Koper d.d. PE Sežana, Partizanska 50, Sežana,
– A-banki VIPA d.d. – Ekspozitura Sežana, Partizanska 41, Sežana in
– na Občini Divača, Kolodvorska 3a, Divača.
Občina Divača
Št. 91/2010
Ob-4175/10
Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in Uredbe o stvarnem
premoženju države pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 in 100/09)
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Nazarje, Savinjska
cesta 4, Nazarje.
II. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je nepremičnina parc.
št. 921/43, ekstenzivni sadovnjak, v izmeri 474 m2, njiva, v izmeri 1151 m2, cesta,
v izmeri 419 m2, k.o. 936 Prihova, ki se nahaja na območju urejenim z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Center Nazarje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 11/08, 16/09 in 2/10; v nadaljevanju: OPPN Center Nazarje), v skupni
izmeri 2044 m2. Nepremičnina, ki je predmet
prodaje, je nezazidano stavbno zemljišče
z možnostjo gradnje poslovno-stanovanjskega in več stanovanjskega objekta in se
nahaja na vzhodnem delu Nazarij.
Nepremičnina, ki je predmet prodaje,
je komunalno neopremljena. Za izvedbo
komunalne opreme je bil izdelan Program
opremljanja stavbnih zemljišč, ki ga je izdelalo podjetje Ipsum, d.o.o., št. 024/2009, maj
2009, in sprejet Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Center
Nazarje in podlage za odmero komunalnega
prispevka (Uradno glasilo zgornjesavinjskih
občin, št. 16/2009; v nadaljevanju: Program
opremljanja).

Stroški lokalne komunalne opreme za
Center Nazarje so po Programu opremljanja
za 1. fazo ocenjeni na 500.000,00 EUR (z
DDV), stroški komunalne opreme, ki vključuje tudi gospodarsko javno infrastrukturo državnega pomena, pa so ocenjeni na
790.000,00 EUR z DDV.
Nepremičnina, ki je predmet prodaje,
je skladno z OPPN Nazarje namenjena in
se prodaja za izgradnjo objekta tipa B ter
objekta tipa C.
Izhodiščna cena nepremičnin je 35
EUR/m2 brez DDV, kar za celotno površino
nepremičnin, ki so predmet prodaje, znaša
71.540 EUR brez DDV.
III. Pogoji prodaje
1. Nepremičnina se prodaja po sistemu
»videno – kupljeno«.
2. Kupec plača davek na dodano vrednost in nosi vse stroške v zvezi s prodajo
in prenosom lastništva.
3. Kupec mora skleniti pogodbo v roku
15 dni po prejemu obvestila o izbiri. Prodajalec lahko izjemoma podaljša rok za sklenitev
pogodbe za največ 15 dni. Kolikor izbrani
ponudnik niti v dodatnem 15-dnevnem roku
ne sklene prodajne pogodbe, se šteje da je
od nakupa odstopil in v tem primeru zapade
varščina v korist prodajalca.
4. Kupec plača kupnino v roku 15 dni po
prejemu pravilno izstavljenega računa. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena
sestavina prodajne pogodbe.
5. Kupec je dolžan začeti z gradnjo
objekta tipa B in C na zemljišču, ki je predmet prodaje, najpozneje v roku dvanajstih
mesecev od podpisa prodajne pogodbe.
Rok začetka gradnje je bistvena sestavina
prodajne pogodbe. Kupec resnost začetka
gradnje v roku, določenem v tej točki, 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.
6. Sestavni del prodajne pogodbe je tudi
predpogodba, s katero se prodajalec zaveže
odkupiti, izbrani kupec pa zaveže prodati, dve stanovanji v približni izmeri 44 m2
neto tlorisne površine ter eno stanovanje
v približni neto tlorisni izmeri 48 m2, pri čemer se predpogodba nanaša na stanovanja
v objektu tipa B.
7. Izbrani kupec se zaveže s prodajalcem skleniti pogodbo o opremljanju zemljišč
z lokalno komunalno opremo za območje
Center Nazarje 1. faza, skladno s Programom opremljanja, in sicer najkasneje v roku
enega meseca od notarske overitve podpisa prodajalca na prodajni pogodbi. Strošek
opremljanja zemljišč za Center Nazarje 1.
faza se upošteva pri izdaji odločbe o odmeri
komunalnega prispevka.
8. Nepremičnine, ki so predmet prodaje,
so proste vseh bremen.
9. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa
in bo ocenjen kot najugodnejši ponudnik
po merilih.
10. Kupec mora izpolnjevati pogoje,
predpisane v točki IV. – pogoji sodelovanja.
IV. Pogoji sodelovanja
1. Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske
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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, samostojni podjetniki pa
predložijo potrdilo o vpisu v poslovni register
Slovenije, izdano od AJPES-a.
2. Na razpisu lahko sodelujejo samo
pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti gradnje stanovanjskih
in nestanovanjskih objektov (šifra 41.200)
ter za opravljanje dejavnosti trgovanja z lastnimi nepremičninami (šifra 70.120), kar
ponudniki izkažejo z izpisom iz AJPES-a ali
družbeno pogodbo oziroma drugim aktom
o ustanovitvi.
3. Ponudnik mora obvezno vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnin na podračun
Občine Nazarje, odprt pri UJP Žalec, št.
0128 3010 0018 921, z obveznim sklicem
na št. 7221004, kar znaša 7.154,00 EUR.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta
v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku petih dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se
v nobenem primeru ne obrestuje.
4. Ponudnik se mora s ponudbo zavezati,
da bo nepremičnino komunalno opremil, za
kar bo po podpisu prodajne pogodbe sklenil
z Občino Nazarje pogodbo o opremljanju,
s katero bosta pogodbeni stranki določili
način in pogoje komunalnega opremljanja
zemljišča. Pogodba o opremljanju mora biti
sklenjena najpozneje v roku enega meseca
od notarske overitve podpisa prodajalca na
prodajni pogodbi.
V. Ponudba
Ponudba bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil:
1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1).
2. Dokazilo o sedežu ponudnika:
pravna oseba – gospodarska družba predloži izpisek iz AJPES-a, samostojni podjetnik posameznik – predloži potrdilo o vpisu
v Poslovni register Slovenije.
3. Dokazilo o tem, da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti gradnje
stanovanjskih in nestanovanjskih objektov
(šifra 41.200) ter za opravljanje dejavnosti trgovanja z lastnimi nepremičninami (šifra 70.120). Kot dokazilo šteje izpisek iz
AJPES-a, družbena pogodba ali drug akt
o ustanovitvi.
Potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije ali izpisek iz AJPES-a ne smeta biti
starejša od enega meseca.
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 prodajne
pogodbe, parafairana vsaka stran (priloga
št. 4).
7. Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja
ponudb (priloga št. 5).
8. Potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izhodiščne cene brez DDV na podračun
Občine Nazarje, odprt pri UJP Žalec, št.
0128 3010 0018 921, z obveznim sklicem
na št. 7221004.
Ponudba se bo štela za pravočasno,
če je predložena prodajalcu najkasneje do
23. 7. 2010, do 11. ure, v glavni pisarni
Občine Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331

Nazarje. 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 nepremičnin«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti naslov in žig ponudnika.
Prodajalec bo upošteval le pravočasne in
pravilne ponudbe.
VI. Merila za ocenjevanje ponudb
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
1. Ponujena cena za m2 zemljišča (največ 60 točk).
2. Arhitektonsko urbanistična zasnova
(največ 40 točk). Izhodišča za izdelavo idejne zasnove so priloga št. 6.
Tabela za ocenjevanje ponudb je priloga št. 7.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Občine Nazarje, dne 23. 7. 2010, ob 16. 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 pripravo javnega razpisa za prodajo nepremičnine Center Nazarje
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
bo ocenjen kot najugodnejši ponudnik po
merilih. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse pogoje. Ponudbe pod izhodiščno ceno in nepravočasne ponudbe ne bodo
upoštevane.
4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji nepremičnine in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi.
VIII. Informacije
Vsa morebitna vprašanja lahko zainteresirani ponudniki naslovijo pisno po pošti na
naslov Občina Nazarje, Savinjska cesta 4,
Nazarje, s pripisom za Samota Begiča, po
faksu št. 03/839-16-15, s pripisom za Samota Begiča, ali po elektronski pošti na naslov
obcina@nazarje.si.
Vprašanja morajo na naslov dospeti najpozneje do 15. 7. 2010, do 12. ure. Prodajalec bo na vprašanja odgovoril do 16. 7.
2010, do 10. ure, v elektronski obliki ali po
faksu.
Besedilo razpisa, obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine
Nazarje: http://www.nazarje.si, v pisni obliki
pa v tajništvu Občine Nazarje.
Občina Nazarje
Št. 014-11/2010
Ob-4176/10
Na podlagi 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05
– ZZDej-UPB2, 15/08, 23/08, 58/08 in
77/08) in Sklepa o sprejemu Strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni
ravni v Mestni občini Koper do leta 2010
(Uradni list RS, št. 90/05) objavljamo
javni razpis
za podelitev nadomestne koncesije
za izvajanje javne zdravstvene službe
na področju zobozdravstvenega
varstva odraslih
1. Koncedent: Mestna občina Koper,
Urad za družbene dejavnosti in razvoj.
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2. Naslov koncedenta: Verdijeva ulica
10, 6000 Koper, tel. 05/66-46-239, telefaks
05/62-71-021.
3. Predmet in naslov izvajanja koncesije: nadomestna koncesija za izvajanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih na območju
Mestne občine Koper, in sicer za program
zobozdravstvene dejavnosti za odrasle
v obsegu 1,00 tima.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se bo začela izvajati najkasneje 1. 10.
2010. Koncesija se podeljuje za obdobje
5 let.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
a) Zakonsko predpisani pogoji:
– ima ustrezno strokovno izobrazbo
za opravljanje predvidene dejavnosti, ki je
predmet razpisa in je usposobljen za samostojno delo v skladu s 64. in 66. členom
Zakona o zdravstveni dejavnosti;
– ni v delovnem razmerju oziroma bo do
začetka opravljanja koncesije po tem razpisu prekinil delovno razmerje;
– mu ni s pravnomočno sodbo sodišča
prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
– da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in če zahteva narava dela, tudi
ustrezne kadre;
– da pridobi pozitivno mnenje pristojne
zbornice;
– obvlada slovenski in italijanski jezik;
b) Posebni pogoji javnega razpisa:
– prevzem vseh opredeljenih oseb dosedanjega koncesionarja, ki bodo to želele;
– prevzem čakalne in naročniške knjige
dosedanjega koncesionarja;
– ponudba redno zaposlenim delavcem
pri dosedanjem koncesionarju za prevzem
v zaposlitev za nedoločen čas pod najmanj
enakimi pogoji, kot so bili zaposleni pri dosedanjem koncesionarju;
– začetek opravljanja koncesije 1. 10.
2010;
– opravljanje dejavnosti v prostorih obstoječega koncesionarja, ki se nahajajo
v pritličju, na naslovu Obrtniška ulica 30,
Koper.
Če je prijavitelj za izvajanje nadomestne
koncesije pravna oseba, morata biti poleg
ostalih pogojev izpolnjena tudi naslednja
pogoja:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet razpisa;
– da ima pravna oseba dovoljenje Ministrstva za zdravje, da izpolnjuje pogoje za
opravljanje dejavnosti.
6. Merila za ocenitev prijav:
1. dodatno strokovno izobraževanje – do
70 točk,
2. delovna doba pri opravljanju razpisane
dejavnosti – do 30 točk.
Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije.
7. a) Naslov službe ali osebe od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije:
– razpisna dokumentacija: Mestna občina Koper, Sprejemna pisarna, Verdijeva
ulica 10, Koper;
– dodatne informacije: Mestna občina
Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Helena Benčič, Verdijeva ulica 10, Koper, elektronski naslov: helena.bencic@koper.si.
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b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo
prijav, v času uradnih ur sprejemne pisarne
Mestne občine Koper.
8. a) Rok za prijavo na razpis oziroma
oddajo prijave: ne glede na način dostave,
morajo prijave na razpis prispeti najkasneje
do 12. 7. 2010, do 12. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Mestna občina Koper – Urad za
družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
c) Način predložitve prijave: prijava se
lahko pošlje priporočeno po pošti ali odda
osebno v zaprti ovojnici, na kateri mora
biti naveden prijavitelj in vidna označba:
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za
nadomestno zdravstveno koncesijo – zobozdravstvena dejavnost za odrasle, št.
014-11/2010«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja prijav:
12. 7. 2010, ob 14. uri, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper – sejna soba
v pritličju.
Mestna občina Koper
Urad za družbene dejavnosti in razvoj
Ob-4197/10
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska
cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki, objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP)
in 57. člena Odloka o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih
služb v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni
list RS, št. 34/10),
javni razpis
za podelitev koncesije
za opravljanje določenih lokalnih
gospodarskih javnih služb
v Občini Kostanjevica na Krki
1. Naziv koncedenta: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki.
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesije za opravljanje naslednjih obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini
Kostanjevica na Krki:
1. oskrba s pitno vodo;
2. odvajanje in čiščenje odpadnih in
padavinskih voda;
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov;
4. vzdrževanje občinskih javnih cest;
5. urejanje in čiščenje javnih površin;
6. urejanje in vzdrževanje pokopališč
ter pogrebne storitve;
7. javna razsvetljava, izobešanje zastav in okraševanje v naseljih.
Koncesije gospodarskih javnih služb sestavljajo eno koncesijsko razmerje. Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe
izključno pravico opravljanja navedenih gospodarskih javnih služb na območju Občine
Kostanjevica na Krki, ki je s koncesijskim
aktom določeno kot območje izvajanja koncesije.
Koncesijska pogodba bo sklenjena za
določen čas 8 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko obdobje začne
teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
Izbrani koncesionar bo moral začeti z izvajanjem koncesije najpozneje v 60 dneh po
sklenitvi koncesijske pogodbe.
3. Prijava
Prijava se bo štela za popolno, če bo
pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala
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vse v tem razpisu in razpisni dokumentaciji
zahtevane podatke. Prijava in ostala dokumentacija, ki se nanaša na prijavo, mora biti
napisana v slovenskem jeziku.
V primeru, da naročnik/koncedent ne bi
pridobil nobene prijave ali bi bile vse prijave
nepopolne, se bo javni razpis ponovil. Javni
razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar ni izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana
za koncesionarja, v predpisanem roku ne bo
sklenjena koncesijska pogodba.
Koncesije gospodarskih javnih služb
sestavljajo eno koncesijsko razmerje, zato
lahko prijavitelji oddajo enotno prijavo za
vse razpisane gospodarske javne službe
skupaj.
Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti
pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna
razmerja med več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero bo naročnik/koncedent sklenil
koncesijsko pogodbo.
4. Sposobnost prijavitelja
Za priznanje sposobnosti prijavitelja
mora ta izpolnjevati pogoje potrebne za
udeležbo (sposobnost) določene v razpisni
dokumentaciji, kar prijavitelj dokazuje z naslednjimi listinami:
a) da kot pravna oseba ali kot samostojni podjetnik posameznik in njegovi zakoniti
zastopniki, niso bili pravnomočno obsojeni
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list
RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje 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 ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
Dokazilo:
Potrdilo Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, da:
– prijavitelj kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ni bil pravnomočno obsojen v zvezi z zgoraj navedenimi
kaznivimi dejanji,
– zakoniti zastopniki prijavitelja niso bili
pravnomočno obsojeni v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivimi dejanji.
Potrdilo se priloži v originalu ali kopiji in
ne sme biti starejše od 60 dni pred dnevom
oddaje ponudbe (prijave);
b) da proti prijavitelju ni začet postopek
zaradi stečaja (insolventnosti), drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski
postopek;
Dokazilo:
Potrdilo okrožnega sodišča, kjer ima prijavitelj svoj sedež, iz katerega bo razvidno,
da proti prijavitelju ni začet postopek zaradi
stečaja (insolventnosti), drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek.
Potrdilo sodišča se priloži v originalu ali
kopiji in ne sme biti starejše od 60 dni pred
dnevom oddaje ponudbe (prijave);
c) da ima prijavitelj poravnane vse davke, prispevke in druge javnopravne dajatve

Dokazilo:
– Izjava o poravnanih davkih, prispevkih
in drugih javnopravnih dajatvah, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec
št. 4);
– Potrdilo DURS o poravnanih davkih in
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 60 dni
pred dnevom oddaje ponudbe (prijave);
d) da je registriran oziroma, da izpolnjuje
pogoje za opravljanje koncesije;
Dokazilo:
– veljaven redni izpisek iz sodnega registra (ali iz poslovnega registra AJPES),
iz katerega bo razvidno, da je prijavitelj registriran,
– dokazilo, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije
(npr. družbena pogodba, ustanovitveni akt
…).
Redni izpisek iz sodnega registra (ali iz
poslovnega registra AJPES) se priloži v originalu ali kopiji in ne sme biti starejši od
60 dni pred dnevom oddaje ponudbe (prijave);
e) da lahko s polnim delovnim časom zaposli osebo z najmanj VII. stopnjo strokovne
izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom
iz upravnega postopka;
Dokazilo:
Izjava o delavcu, iz katere bo razvidno:
– da ima prijavitelj zaposleno osebo
s polnim delovnim časom z najmanj VII.
stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim
strokovnim izpitom iz upravnega postopka
ali
– da bo prijavitelj v primeru, da bo izbran
za koncesionarja, zaposlil osebo s polnim
delovnim časom z najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim
izpitom iz upravnega postopka.
Izpolnjena izjava o delavcu, ki je sestavni
del te razpisne dokumentacije;
f) da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju gospodarskih javnih služb za njihovo izvajanje na
celotnem območju občine, od tega najmanj
z eno osebo s strokovno izobrazbo VI. ali
višje stopnje in vsaj tremi leti delovnih izkušenj pri izvajanju dejavnosti, ki so predmet
koncesije;
Dokazilo:
– Izpolnjena izjava o zaposlenih delavcih, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 6),
– Referenčno potrdilo, kolikor se nanaša
na celoten predmet koncesije, izpolnjeno
na predpisanem obrazcu, oziroma več referenčnih potrdil, če se vsako nanaša le
na eno ali le na nekatere izmed razpisanih
gospodarskih javnih služb tako, da z vsemi
predloženimi referenčnimi potrdili prijavitelj
dokazuje izkušnje na področju izvajanja
vseh razpisanih javnih služb;
g) da razpolaga z zadostnim obsegom
opreme oziroma potrebnih sredstev za delo
ter da razpolaga s poslovnim prostorom na
območju Občine Kostanjevica na Krki, oziroma, ne glede na sedež poslovnega prostora
na drugačen način dokaže, da lahko nemoteno opravlja dejavnost;
Dokazilo:
Izpolnjena izjava o tehnični usposobljenosti, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 7);
h) da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet gospodarskih javnih služb;
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i) da je sposoben zagotavljati storitve na
kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju koncesijskega akta, odlokov, ki urejajo
način izvajanja javnih služb, za katere se
podeljuje koncesija, predpisov, normativov
in standardov ter ob upoštevanju krajevnih
običajev;
j) da zagotavlja interventno izvajanje gospodarske javne službe ob vsakem času;
k) da je usposobljen za vodenje katastra
ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje;
Dokazila:
– Elaborat o opravljanju dejavnosti
z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja
katastra, finančno – operativnega vidika in
razvojnega vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje zahtevanih pogojev pod točkami
h), i), j) in k),
– Izpolnjena izjava o rednem izvajanju
storitev, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 10);
l) da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z izvajanjem koncesije utegne povzročiti državi, občini ali
tretji osebi;
Dokazilo:
– Predpogodba o zavarovanju proti odgovornosti za škodo,
– Izpolnjena izjava o zavarovanju, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije (Obrazec št. 11);
m) da je finančno sposoben opravljati gospodarske javne službe; če je prijavitelj pravna oseba, mora imeti najmanj 500.000,00
evrov osnovnega kapitala in najmanj 2 mio
evrov celotnega lastnega kapitala. Smiselno
enako velja tudi v primeru fizičnih oseb in
drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljski
vložki niso izraženi v osnovnem kapitalu;
Dokazilo:
– S.BON-1 (ali S.BON-1/P) – pravne
osebe oziroma BON-1/SP – samostojni podjetniki posamezniki s podatki in kazalniki za
leto 2009 (ni časovne omejitve, vendar se
mora nanašati na podatke za 2009),
– Potrdilo poslovne banke ali bank, pri
katerih ima prijavitelj odprt (ali odprte) transakcijske račune (ali BON-2 obrazec); iz
dokazil mora izhajati, da ponudnikovi transakcijski računi v obdobju 6 mesecev pred
izdajo potrdila (to je lahko starejše največ
60 dni od dneva oddaje ponudbe (prijave))
niso bili blokirani.
V primeru skupne prijave morajo prijavitelji, ki sodelujejo pri skupni prijavi skupaj izpolnjevati vse pogoje za udeležbo (sposobnost), razen, kar se tiče statusnih pogojev
(nekaznovanost, vpis v register, …. 10a), b),
c), d) – prva alineja, m)2), ki jih mora izpolnjevati vsak izmed skupnih prijaviteljev.
5. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je objavljena
na spletnih straneh Občine Kostanjevica na
Krki, www.kostanjevica.si. Celotno razpisno
dokumentacijo lahko prijavitelji zahtevajo
osebno ali po pošti, do vključno 23. 7. 2010,
do 13. ure, od ponedeljka do petka, med 8.
in 13. uro, na naslovu: Občina Kostanjevica
na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki, v sprejemni pisarni.
Prijavitelji pred prevzemom razpisne dokumentacije lahko vanjo vpogledajo na prej
navedenem naslovu.
Kolikor bi želeli prijavitelji razpisno dokumentacijo prejeti po elektronski pošti, to
lahko sporočijo na elektronski naslov: stanislav.rostohar@kostanjevica.si.

6. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni
obliki ali po elektronski pošti.
Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredovana vsem prijaviteljem, ki bodo
prevzeli razpisno dokumentacijo, objavljena
pa bodo tudi na spletnem portalu Občine
Kostanjevica na Krki. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo sestavni del
razpisne dokumentacije in so za prijavitelje
obvezujoči.
Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja na elektronski naslov: stanislav.rostohar@kostanjevica.si ali na naslov: Občina
Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7,
8311 Kostanjevica na Krki, tel. 07/498-72-75,
telefaks 07/498-62-75, z oznako »Koncesija
za izvajanje določenih gospodarskih javnih
služb«. Zadnji rok za pisna vprašanja je
7 dni do poteka roka za oddajo prijave.
Naročnik/koncedent si pridržuje pravico,
da razpisno dokumentacijo delno spremeni
ali dopolni. O tem seznani vse, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo, in objavi na
spletnem portalu Občine Kostanjevica na
Krki ter po potrebi podaljša rok za oddajo
prijav. Morebitne spremembe in dopolnitve
razpisne dokumentacije postanejo sestavni
del razpisne dokumentacije.
7. Način, mesto in rok oddaje prijave
Prijavitelji morajo oddati svoje prijave
v zaprtih ovojnicah, ki morajo biti naslovni
strani opremljene z naslovom: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311
Kostanjevica na Krki. V spodnjem levem
kotu mora biti oznaka: »Ne odpiraj – prijava
– Občina Kostanjevica na Krki – Koncesija
za opravljanje določenih gospodarskih javnih služb«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv
in naslov prijavitelja.
Naročnik/koncedent bo upošteval vse
prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov najpozneje do 30. julija 2010,
do 11. ure.
Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali
priporočeno po pošti na zgornji naslov. Če
je prijava poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do
zgoraj navedenega datuma in ure. Prijave ni
mogoče oddati v elektronski obliki.
8. Umik, sprememba ali dopolnitev prijave
Prijavitelj lahko do zaključka roka oddaje
prijav prijavo umakne, spremeni ali dopolni,
kar mora na ovojnici označiti na naslednji
način: »Ne odpiraj – prijava – Občina Kostanjevica na Krki – Koncesija za opravljanje določenih gospodarskih javnih služb«
– z oznako dopolnitev/umik/sprememba«,
glede na to ali gre za dopolnitev, umik ali
spremembo že oddane prijave.
Prijave ni mogoče dopolniti/umakniti/spremeniti po poteku roka za oddajo prijav.
9. Način, mesto in rok odpiranja prijav
Javno odpiranje prijav bo 30. julija 2010,
ob 12. uri, v prostorih Občine Kostanjevica
na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki.
Predstavniki prijaviteljev, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju prijav, se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim
s strani odgovorne osebe prijavitelja (razen
v primeru, da je prisotna odgovorna oseba
sama zakoniti zastopnik).
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Prijava prijavitelja ali morebitna sprememba/dopolnitev/umik prijave bo zavrnjena pred začetkom javnega odpiranja prijav,
če:
– ne bo oddana oziroma ne bo prispela
na zgoraj navedeni naslov pravočasno (to je
do datuma in ure, ki sta navedena),
– ne bo pravilno opremljena.
Nepravočasne prijave ali nepravilno
opremljene prijave bodo prijaviteljem vrnjene neodprte.
10. Način ocenjevanja prijav
Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju
pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije
za izvajanje koncesije izbral enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev – skupna
prijava.
Merila za izbor koncesionarja so:
1. tehnična usposobljenost, ki presega
minimalne zahteve javne službe,
2. kadrovska usposobljenost in znanja
oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe (npr. višja stopnja izobrazbe, funkcionalna znanja), ki presegajo
minimalne zahteve javne službe;
3. dosedanje pozitivne reference na
področju izvajanja razpisanih gospodarskih
javnih služb;
4. celovitost ponujenega izvajanja gospodarskih javnih služb v okviru iste pravne
osebe;
5. pričetek izvajanja gospodarskih javnih služb skladno z odloki, ki urejajo dejavnosti gospodarskih javnih služb, ki so predmet koncesije.
11. Postopek izbire koncesionarja
V postopku vrednotenja prijav se sme od
prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila
ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje skladno s postavljenimi merili za
izbor koncesionarja.
Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo prijav ter mnenje o najugodnejšem
ponudniku opravi strokovna komisija, ki jo
imenuje predstojnik občinske uprave. Član
strokovne komisije ne sme biti poslovno ali
sorodstveno povezan s ponudniki ali z zaposlenimi pri ponudnikih, kar morajo pisno
potrditi. Če izvejo za navedeno dejstvo naknadno, morajo takoj predlagati svojo izločitev. Člani strokovne komisije ne smejo neposredno komunicirati s ponudniki, ampak
le posredno preko koncedenta. Izločenega
člana strokovne komisije nadomesti nadomestni član strokovne komisije.
Po končanem odpiranju strokovna komisija pregleda prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Po končanem
pregledu in vrednotenju komisija sestavi
poročilo ter navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, ter razvrsti te prijave tako, da je razvidno, katera izmed njih
najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na
ustreznost postavljenim merilom. Komisija
posreduje poročilo (obrazloženo mnenje)
organu koncedenta, ki vodi postopek izbire
koncesionarja.
Občinska uprava v imenu koncedenta
odloči o izboru koncesionarja z upravno odločbo.
Koncedent izbere enega koncesionarja ali skupino ponudnikov. Izbira koncesionarjev po posameznih gospodarskih javnih
službah ni možna.
Odločba o izboru koncesionarja preneha
veljati, če v roku 30 dni od njene dokončnosti
ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe
iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
Občina Kostanjevica na Krki
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Razpis
za podelitev koncesije
za izvajanje storitev ureditve evidence
nepremičnega premoženja
Mestne občine Ljubljana
Na osnovi javnega razpisa, ki se bo izvedel po postopku konkurenčnega dialoga
v skladu s 46. člen Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06)
in ob smiselni uporabi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in
19/10) ter skladno s sprejetim Koncesijskim
aktom za podelitev koncesije za izvajanje
storitev ureditve evidence nepremičnega
premoženja Mestne občine Ljubljana, naročamo objavo z naslednjo vsebino:
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1,
1000 Ljubljana, tel. 01/306-44-04, faks
01/306-44-07.
3. Vrsta storitve: Javno - zasebno partnerstvo za podelitev koncesije za izvajanje
storitev ureditve evidence nepremičnega
premoženja Mestne občine Ljubljana.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Kratek opis naročila: Namen javnega
razpisa je izbrati zasebnega partnerja, ki bo
prevzel obveznost:
– izvedbe vseh storitev, potrebnih za ureditev evidence nepremičnega premoženja
Mestne občine Ljubljana;
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– priprave podatkov za dopolnjevanje in
ažuriranje evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana;
– izvajanja geodetskih storitev in postopkov za ureditev lastnine nepremičnin v obsegu ter vsebini, ki je potrebna za izvedbo
koncesionirane dejavnosti.
Javni partner (naročnik) bo izvedel postopek konkurenčnega dialoga v treh fazah:
1. faza: kvalifikacija,
2. faza: dialog,
3. faza: oddaja končne ponudbe.
6. Trajanje naročila: 60 mesecev.
7. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in
navodila o načinu dokazovanja sposobnosti
kandidata: navedeno v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na spletni strani Mestne občine Ljubljana ter na Portalu javnih
naročil.
8. Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno
dokumentacijo: dodatna pojasnila v zvezi
z razpisno dokumentacijo lahko kandidati
zahtevajo preko Portala javnih naročil do
vključno 7. 7. 2010. Javni partner bo pojasnila posredoval najpozneje 6 dni pred
iztekom roka za oddajo prijav.
Za vprašanja, ki ne bodo tako oddana
preko Portala javnih naročil, javni partner ne
jamči, da bo nanje odgovorjeno. Javni partner je dolžan odgovoriti le na vprašanja, ki
bodo zastavljena v zgoraj navedenem roku.
Javni partner bo dne 5. 7. 2010, ob
13. uri, na lokaciji Mestna občina Ljubljana,

Služba za javna naročila, Dalmatinova 1
(sejna soba), izvedel obvezen informativni
sestanek s potencialnimi kandidati, na katerem bo predstavil projekt in izhodišča ter
pričakovanja javnega partnerja. Sestanka
se mora udeležiti kandidat ali eden izmed
partnerjev v primeru skupne ponudbe. Javni
partner bo vsem udeležencem izdal potrdila
o udeležbi na sestanku, ki jih morajo kandidati predložiti v ponudbi. Predložitev potrdila
je pogoj za popolnost ponudbe. Na sestanku bodo potencialni kandidati imeli možnost,
da javnemu partnerju postavijo vprašanja
v zvezi s predmetom javnega razpisa in
postopkom izvedbe javnega razpisa. Javni
partner bo povzetek vprašanj in odgovorov
objavil na portalu javnih naročil. Javni partner si pridržuje pravico, da kompleksnejša
pojasnila posreduje kandidatom po izvedenem sestanku preko Portala javnih naročil.
9. Predložitev prijav, mesto in čas odpiranja prijav: prijave morajo do 19. 7. 2010, do
12.30, prispeti v vložišče javnega partnerja
na naslov: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000
Ljubljana, tajništvo.
Odpiranje ponudb: 19. 7. 2010, ob
13. uri, v prostorih Mestne občine Ljubljana,
Služba za javna naročila, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, sejna soba.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
18. 6. 2010.
Mestna občina Ljubljana
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Javne dražbe
Ob-4159/10
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg
12, Šmarje pri Jelšah, objavlja na podlagi
40. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07), v povezavi z 20. členom Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), Odloka
o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za
leto 2010 (Uradni list RS, št 5/10) in načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2010
javno dražbo
za prodajo nepremičnin in stavbnih
zemljišč v lasti Občine Šmarje
pri Jelšah
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, matična številka: 5884012,
ID številka za DDV: SI 31214908.
II. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet prodaje so:
1. Nepremičnine – montažni stanovanjski hiši z zemljiščem:
a) Nepremičnina, parc. št. 1067/4, njiva,
166 m2 in parc. št. 326.S, stanovanjska stavba, 55 m2, oboje k.o. Grobelce, ki v naravi
predstavlja samostojno stanovanjsko enoto
v okviru montažnega dvojčka na naslovu
Grobelce 7a, 3264 Sv. Štefan;
b) Nepremičnina, parc. št. 1067/3, njiva, 481 m2, in parc. št. 325.S, stanovanjska stavba 77 m2, oboje k.o. Grobelce, ki
v naravi predstavlja zasedeno samostojno
montažno stanovanjsko hišo s pripadajočim zemljiščem na naslovu Grobelce št. 7b,
3264 Sv. Štefan. Najemna pogodba s sedanjim najemnikom je sklenjena z neprofitno
najemnino za nedoločen čas.
2. Zazidljivo stavbno zemljišče, ki v naravi predstavlja komunalno neopremljeno
gradbeno parcelo. Investitor si mora priključke urediti sam na lastne stroške in pridobiti
potrebne pogoje in soglasja pristojnih upravljavcev komunalne infrastrukture. Preko
tega zemljišča bo potekala fekalna kanalizacija, na katero bo možnost priključitev objekta, ki bi bil grajen na tem zemljišču. Občina
si zato pridržuje služnost gradnje fekalnega
kanala na predmetnem zemljišču. Služnostno pravico si bo občina vpisala v zemljiško
knjigo. Občina ima investicijo zavedeno v letih 2010, 2011. Do parcele bo možen dostop
z LC 406 060 (Dvor–Sotensko).
Predmetno zemljišče se nahaja v naselju
Šmarje pri Jelšah med železnico, Dvorskim
potokom in cesto v naselje Dvor. Na podlagi določil Odloka o prostorskih sestavinah
dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 88/04 in 118/04), je
zemljišče opredeljeno kot območje eno in
dvostanovanjskih stavb ter storitvenih, pro
izvodnih in trgovskih dejavnosti. Prostorsko
se ureja v skladu z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS,
št. 69/93).
Zemljišče se nahaja v varovalnem pasu
železnice, lokalne ceste LC 406 060 in Dvorskega potoka.

Naprodaj je sledeča komunalno neopremljena gradbena parcela, na parc. št. 91/7,
91/10 in 91/12, k.o. Dvor, v skupni izmeri
1.690 m2.
V izklicni ceni je zajeta vrednost stavbne
parcele brez komunalnega prispevka, ki ga
je potrebno poravnati pred izdajo gradbenega dovoljenja na osnovi izdane odločbe.
Izklicna cena:
– k 1a) – za samostojno stanovanjsko
enoto v okviru montažnega dvojčka na naslovu Grobelce 7a, 3264 Sv. Štefan (nepremičnine pod točko 1a) je 25.200,00 €.
– k 1b) – za montažno stanovanjsko enoto – enojček na naslovu Grobelce št. 7b,
3264 Sv. Štefan (nepremičnine pod točko
1b) je 44.000,00 € in je sestavljena iz vrednosti stanovanjske montažne hiše s pripadajočim zemljiščem, ki znaša 38.680,00 €
in iz vlaganj najemnika – investitorja (prenova kopalnice, kotlovnica, zunanja ureditev
…), ki znaša 5.320,00 €. Na zemljišču ob
stanovanjski hiši je postavljena tudi čelna
nadstrešnica, ki jo je dosedanji najemnik
postavil brez soglasja občine. Najugodnejši dražitelj si je dolžan pridobiti ustrezno
cestno soglasje, v nasprotnem primeru pa
nadstrešnico odstraniti. Vrednost nadstrešnice ni zajeta v izklicni ceni.
– k 2. – za komunalno neopremljeno zemljišče (nepremičnina pod 2.) je 35.490,00 €,
ki ne vključuje 20% DDV. V izklicni ceni je
zajeta vrednost parcel brez komunalnega
prispevka, ki ga je potrebno poravnati pred
izdajo gradbenega dovoljenja na podlagi izdane odločbe. V izklicni ceni niso zajeti stroški individualnih infrastrukturnih priključkov.
Projektno dokumentacijo in pridobitev gradbenega dovoljenja si zagotovi kupec sam.
Vse nepremičnine so bremen proste,
prodajajo se po sistemu videno–kupljeno.
Vse nepremičnine so vpisane v zemljiško knjigo.
III. Najnižji znesek višanja izklicne cene
za vse nepremičnine je 200,00 EUR.
IV. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena najkasneje v roku 30 dni po zaključku javne
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani dražitelja, prodajalka zadrži njegovo
kavcijo.
– Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno.
– Najugodnejši dražitelj – vse nepremičnine, razen pod točko 1b – je dolžan
plačati kupnino v 8 dneh od dneva podpisa prodajne pogodbe. Kupnina se vplača na podračun Občine Šmarje pri Jelšah,
št. 01324-0100003720, odprt pri Upravi za
javna plačila RS. Plačilo celotne kupnine
v prej postavljenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine
na določen način in v določenem roku po
sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Položena kavcija se všteje
v kupnino.
– Najugodnejši dražitelj nepremičnine pod
točko 1.b je dolžan plačati kupnino zmanjšano za 5.320,00 €, v 8 dneh od dneva podpisa prodajne pogodbe, na podračun Občine
Šmarje pri Jelšah, št. 01324-0100003720,

odprt pri Upravi za javna plačila RS, znesek 3.320,00 €, Atriju stanovanjski zadrugi
z.o.o., Ljubljanska c. 20, Celje, na transakcijski račun št. 24300-9001823173, sklicna
št. 62349, znesek 2.000,00 € pa dosedanjemu najemniku.
– Za nepremičnine pod 1.a, 1.b, bo kupec poleg ponujene kupnine dolžan plačati
še davek na promet nepremičnin, notarsko
overitev in strošek vknjižbe lastninske pravice na svoje ime.
– Za stavbno zemljišče pod točko 2., bo
kupec poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost, notarsko
overitev in strošek vknjižbe
V. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 13. 7. 2010, v sejni
sobi Občine Šmarje pri Jelšah (drugo nadstropje), Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri
Jelšah, z začetkom ob 10. uri.
Vsi kandidati se bodo morali najmanj
1 uro pred pričetkom posamezne dražbe
izkazati z dokazili iz VI. točke te objave.
VI. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna in fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu,
– predloži pooblastilo v izvirniku, ki se
mora nanašati na predmet javne dražbe, pri
čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu
ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predloži izpisek iz sodnega registra
v izvirniku, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev, v primeru, da se prijavi pravna
oseba,
– predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
Organizator pred začetkom dražbe, preveri in potrdi vse pravilne in pravočasne
prijave.
VII. Kavcija
Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati kavcijo, ki znaša 10% izklicne
cene, na podračun Občine Šmarje pri Jelšah, št. 01324-0100003720, odprt pri Upravi za javna plačila RS, z navedbo »plačilo
kavcije – javna dražba s pripisom predmeta
dražbe«.
Plačilo kavcije se izbranemu ponudniku
vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki
niso uspeli na javni dražbi, pa se kavcija
vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku
javne dražbe.
Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača
kupnine, prodajalec obdrži kavcijo. Kavcijo
prodajalec zadrži tudi v primeru, če ponudnik odstopi od javne dražbe ali ne sprejme
niti izklicne cene.
VIII. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne
dražbe, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled
nepremičnine, dobijo interesenti na Občini
Šmarje pri Jelšah, tel. 03/81-71-622, kontaktna oseba mag. Zinka Berk.
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IX. Ustavitev postopka: pristojna komisija
lahko s soglasjem župana, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti. V tem primeru je prodajalka
dolžna vrniti kavcijo brez obresti.
X. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 84/07). Javna dražba in dražbena pravila
so objavljena na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah, www.smarje.si.
Občina Šmarje Pri Jelšah
Št. 3502-119/2010
Ob-4177/10
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09)
in sklepom Mestnega svata Mestne občine
Celje z dne 6. 4. 2010, objavlja
javno dražbo
za prodajo zemljišč v lasti
Mestne občine Celje
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Celje, Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje.
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje so stavbna zemljišča
označena s parc. št. 1653/1, v izmeri cca
302 m2, parc. št. 1658/1, v izmeri cca 19 m2,
parc. št. 1650, v izmeri 1253 m2, parc. št.
1652, v izmeri cca 1977 m2, parc. št. 1659/1,
v izmeri cca 5605 m2, vse vpisane v vl. št.
1665, k.o. Medlog.
Zemljišča ležijo v območju PUP za območje Babno (proj. št. 88/86, Razvojni center Celje, TOZD Planiranje; Uradni list SRS,
št. 36-2323/88). Obravnavano območje se
nahaja na skrajnem zahodnem delu mesta
Celje. Njegova umestitev med že izgrajeni
stanovanjski soseski Lava in Otok, med izgrajeno cestno in komunalno omrežje ter izjemno dobre povezave z zelenim sistemom
mesta, dajejo območju posebno vrednost
oziroma izjemen prostorski kapital. Območje ima zaradi svoje izjemne lege prednosti
v dostopu do osnovnih šol na severu in jugu
ter drugih centralnih dejavnosti.
Izklicna cena zemljišča znaša 210,00
EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 9.156 m2 1.922.760,00 EUR. V ceno ni
vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet
prodaje, velja, da v ceni ni zajet komunalni
prispevek in se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik
je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena,
skladno z veljavnim zazidalnim načrtom.
3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicna cena zemljišča znaša
1.922.760,00 EUR. Najnižji znesek višanja
izklicne cene je 1.000,00 EUR. V ceno ni
vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe
Vrsta pravnega posla je prodaja stavbnih
zemljišč.
Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po
končani javni dražbi skleniti prodajno pogodbo.
Če uspeli dražitelj v roku iz prejšnjega
stavka ne sklene prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa.
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5. Način in rok plačila kupnine
Celotno kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni po podpisu pogodbe, na transakcijski račun Mestne občine
Celje, št. 01211-0100002855.
Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih
Mestne občine Celje, Oddelek za okolje in
prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov
9, Celje (II. nadstropje), dne 12. 7. 2010,
ob 10. uri.
7. Višina varščine: dražitelji morajo plačati varščino v višini 10% od navedene izklicne
cene, na transakcijski račun Mestne občine
Celje, štev. 01211-0100002855, z obveznim
sklicem na št. 28 75108-7103042-70000010,
z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo
za prodajo zemljišč«.
8. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine: uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, ostalim dražiteljem se vrne
brezobrestno v roku 15 dni po končani dražbi. Če uspeli dražitelj ne podpiše prodajne
pogodbe, Mestna občina Celje zadrži njegovo varščino.
9. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Pravne osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti izpisek iz sodnega
registra.
Fizične osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s.p.) in
izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled).
Dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe predložiti potrdilo o plačnih davkih
in prispevkih (tuj državljan mora predložiti 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).
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni.
Dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe 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 izdajajo 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).
Pred pričetkom javne dražbe je potrebno
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje
pri predmetni javni dražbi, če dražitelj ni
zastopnik.
Pred pričetkom javne dražbe morajo dražitelji predložiti dokazilo o plačani varščini (original) in priložiti celotno številko TR
računa (št. banke in št. računa) za primer
vračila varščine.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
10. Pravila javne dražbe
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno-kupljeno, zato morebitne reklama-

cije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Kupec je dolžan plačati DDV.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo kupnino.
Javna dražba za stavbno zemljišče je
končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi
isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje in nadzor postopka pridobivanja,
razpolaganja in upravljanja stvarnega in finančnega premoženja Mestne občine Celje
v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07 in 100/09).
11. Ustavitev postopka: prodajalec lahko
do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavi.
12. Informacije
Za vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel.
03/42-65-641 in 03/42-65-604. Za ogled nepremičnin se lahko interesenti predhodno
najavijo na v prejšnjem stavku navedenih
tel. številkah.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Mestne občine Celje, www.
celje.si, (Mestna občina, Tekoča javna naročila in razpisi).
Pravne in fizične osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, lahko na naslovu:
Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in
prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9,
Celje, dvignejo tudi osnutek prodajne pogodbe in mapno kopijo.
Mestna občina Celje
Št. 1093-1/10
Ob-4129/10
Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana,
v skladu z 20. členom Zakona 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, 100/09),
objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana.
2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je stanovanje, na naslovu Cesta na
Lenivec 8, Sežana, ident. št. dela stavbe
14.E, v izmeri 99,16 m2, ki stoji na parc. št.
6332/1, k.o. Sežana, zemljiškoknjižni podvložek 2850/1. Stanovanje je štirisobno in
se nahaja v četrtem nadstropju stanovanjskega objekta. Nepremičnina se prodaja
v deležu 1/1 od celote.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin na podlagi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je izklicna cena 103.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Davek
na promet nepremičnin po stopnji 2% ni
vključen v ceno in ga kupec plača poleg
kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 15 dneh po overitvi
sklenjene pogodbe pri notarju.
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Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih kobilarne Lipica,
na naslovu Lipica 5, 6210 Sežana, dne
16. 7. 2010, ob 9. uri.
7. Višina varščine
Varščina za nepremičnino, stanovanje na naslovu Cesta na Lenivec 8, Sežana, ident. št. dela stavbe 14.E, v izmeri
99,16 m2, ki stoji na parc. št. 6332/1, k.o.
Sežana, zemljiškoknjižni podvložek 2850/1
znaša 10.300,00 EUR in se plača na podračun pri UJP Koper: 01100-6030234147,
z navedbo namena nakazila: javna dražba
– Cesta na Lenivec 8.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo
varščino, a ne pristopijo k javni dražbi, se
varščina zadrži.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Ogled predmeta javne dražbe je možen
po predhodni telefonski najavi. Za dodatne
informacije v zvezi z ogledom nepremičnin
se obrnite na Sonjo Guštin Jelušič, Kobilarna Lipica; Lipica 5, 6210 Sežana, tel.
05/73-91-706, e-pošta: sonja.gustin@lipica.org.
Za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se
obrnite na Mojco Fajdiga, Kobilarna Lipica;
Lipica 5, 6210 Sežana, tel. 05/73-91-726,
e-pošta: mojca.fajdiga@lipica.org.
Vse informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe
bodo objavljene na spletni strani, www.lipica.org.
9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem
predstojnika, lahko do sklenitve pravnega
posla postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se povrne dražiteljem stroške v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo najkasneje do dne
13. 7. 2010 v zaprti kuverti, z napisom »Ne
odpiraj, javna dražba – Cesta na Lenivec 8,
na naslov Kobilarne Lipica, priporočeno po
pošti ali osebno na vložišče oddati:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki
ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdilo za slovenske državljane, kolikor
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno
izjavo overjeno pri notarju, s katero pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke);
– 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 mate-

rialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih
šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik;
– dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso
mogli pravočasno pridobiti dokazil iz prve,
druge ali tretje alinee te točke, lahko le-te
predložijo na dan javne dražbe.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije oziroma osebe, ki bo vodila dražbo, izločeni iz
postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno–kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Kobilarna Lipica
Št. 1094-1/10
Ob-4130/10
Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana,
v skladu z 20. členom Zakona 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 100/2009),
objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana.
2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je stanovanje, na naslovu Cesta na
Lenivec 10, Sežana, ident. št. dela stavbe
2.E, v izmeri 100,34 m2, ki stoji na parc. št.
6332/2, k.o. Sežana, zemljiškoknjižni podvložek 2851/1. Stanovanje je štirisobno in
se nahaja v prvem nadstropju stanovanjskega objekta. Nepremičnina se prodaja v deležu 1/1 od celote.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin na podlagi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je izklicna cena 115.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Davek
na promet nepremičnin po stopnji 2% ni
vključen v ceno in ga kupec plača poleg
kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 15 dneh po overitvi
sklenjene pogodbe pri notarju.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v prostorih kobilarne Lipica, na
naslovu Lipica 5, 6210 Sežana, dne 13. 7.
2010, ob 9. uri.
7. Višina varščine
Varščina za nepremičnino, stanovanje na naslovu Cesta na Lenivec 10, Sežana, ident. št. dela stavbe 2.E, v izmeri
100,34 m2, ki stoji na parc. št. 6332/2, k.o.
Sežana, zemljiškoknjižni podvložek 2851/1
znaša 11.500,00 EUR in se plača na podračun pri UJP Koper: 01100-6030234147,
z navedbo namena nakazila: javna dražba
– Cesta na Lenivec 10.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino,
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a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina
zadrži.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Ogled predmeta javne dražbe je možen
po predhodni telefonski najavi. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin se obrnite na Sonjo Guštin Jelušič,
Kobilarna Lipica; Lipica 5, 6210 Sežana,
tel. 05/73-91-706, e-pošta: sonja.gustin@lipica.org.
Za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se
obrnite na Mojco Fajdiga, Kobilarna Lipica;
Lipica 5, 6210 Sežana, tel. 05/73-91-726,
e-pošta: mojca.fajdiga@lipica.org.
Vse informacije v zvezi z izvedbo javne
dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo
objavljene na spletni strani, www.lipica.org.
9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo najkasneje do dne 12. 7.
2010 v zaprti kuverti, z napisom »Ne odpiraj,
javna dražba – Cesta na Lenivec 10, na naslov Kobilarne Lipica, priporočeno po pošti
ali osebno na vložišče oddati:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
– 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);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik;
– dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso
mogli pravočasno pridobiti dokazil iz prve,
druge ali tretje alinee te točke, lahko le-te
predložijo na dan javne dražbe.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije oziroma osebe, ki bo vodila dražbo, izločeni iz
postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno–kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Kobilarna Lipica
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Razpisi delovnih mest
Št. 1100-6/2010-1
Ob-4131/10
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91 in kasnejše spremembe)
in 6. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 10/93 in kasnejše spremembe)
razpisuje prosto delovno mesto
direktorja Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– visokošolska izobrazba druge stopnje
ali njej enakovredna raven izobrazbe;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z vodstvenimi delovnimi izkušnjami, poznavanjem področja gospodarjenja in upravljanja kmetijskih zemljišč in gozdov v Republiki Sloveniji in znanjem vsaj enega tujega
jezika.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas s polnim
delovnim časom. Vlada RS bo na predlog
ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenovala direktorja za mandatno dobo
štirih let.
Delovne naloge:
– vodenje, organiziranje in usklajevanje
poslovanja Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju; Sklad);
– vodenje strokovnega dela Sklada;
– zastopanje in predstavljanje Sklada;
– predlaganje Svetu Sklada poslovno in
razvojno politiko Sklada in ukrepe za njeno
izvajanje;
– sprejemanje notranje organizacijskih in
delovnopravnih aktov ter navodil;
– sklepanje delovnih razmerij in odločanje o drugih pravicah javnih uslužbencev
iz delovnih razmerij v skladu z veljavno zakonodajo;
– predlaganje Svetu Sklada sprejem pravilnikov in pravil za izvajanje temeljne dejavnosti Sklada;
– predlaganje Svetu Sklada sprejem finančnega načrta in programa Sklada;
– predlaganje Svetu Sklada sprejem zaključnega računa in poročila Sklada;
– izvršuje odločitve in sklepe Sveta Sklada;
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Prijava mora vsebovati:
1) razvojno vizijo delovanja Sklada za
naslednje mandatno obdobje;
2) pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere

mora biti razvidna stopnja, smer izobrazbe,
datum (mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
3) opis delovnih izkušenj, v katerem kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter na kratko opiše delo, ki
ga je opravljal pri tem delodajalcu;
4) izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
5) pooblastilo, da kandidat dovoljuje Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pridobivanje podatkov o izpolnjevanju
pogojev iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja, sposobnosti in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer organ
opravlja svoje naloge. Izbrani kandidat bo
imenovan na položaj za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Služba za kadrovske zadeve, Dunajska 22, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni, s pripisom »prijava na javni
razpis za delovno mesto direktorja/direktorice Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije.« Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana
na elektronski naslov: gp.mkgp@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Opomba: v besedilu uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. Su 020514/2010
Ob-4144/10
Na podlagi 61.b člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in naslednji),
predsednica Okrožnega sodišča v Krškem
objavlja javni natečaj za položaj
direktorja sodišča.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12,
8270 Krško
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetni diplomirani pravnik /druga
stopnja/ (magister prava ali magister prava
na podlagi enovitega magistrskega študijskega programa),
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– najmanj sedem let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje uradnega jezika,

– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih
je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem
del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira. Delovne
izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja
dela in stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino, če ima kandidat univerzitetno
izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava, in pogoje, ki jih določa drugi odstavek
88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Prijava mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena in o opravljenem pravniškem
državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjava kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
4. izjavo, da se za namen tega natečajnega postopka dovoli pridobitev podatkov iz
3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Predsednik sodišča bo s prijavljenimi
kandidati, ki izpolnjujejo formalne pogoje,
opravil ustni razgovor.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih držav-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ne uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 22/04, 57/05, 10/06 in 117/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Minister pristojen za pravosodje bo imenoval direktorja sodišča za obdobje petih
let.
Direktor sodišča mora pridobiti funkcionalna znanja o kadrovanju, vodenju in upravljanju sodišča, razvijanju dobrih delovnih
odnosov, oblikovanju organizacijske strukture, uporabi informacij, upravljanju s proračunom sodišča, komuniciranju z javnostmi,
upravljanju z znanjem, ter druga specialna
znanja v okviru strokovnega usposabljanja
za direktorje sodišč, najpozneje v šestih mesecih od imenovanja.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj – direktor sodišča« na naslov:
Okrožno sodišče v Krškem, Cesta krških
žrtev 12, 8270 Krško, in sicer v roku 8 dni
od objave. Za pisno obliko prijave se šteje
tudi elektronska oblika, poslana na naslov:
urad.ozkk@sodisce.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe, Marjani
Gajski, tel. 07/48-81-736.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
V besedilu dokumenta uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Okrožno sodišče v Krškem
Št. 599
Ob-4226/10
Svet zavoda razpisuje na podlagi Statuta
in sklepa 2. redne seje z dne 21. 6. 2010
delovno mesto
direktorja/ice zavoda.
Za direktorja/ico zavoda je lahko imenovan kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev,
ki jih določajo predpisi s področja delovnega
prava, izpolnjuje še naslednje pogoje, določene v 56. oziroma 57. členu in 69. členu*
Zakona o socialnem varstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 3/07,
23/07 – popr., 41/07 – popr.) ter v Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v SVZ
Dutovlje:
– ima visoko strokovno ali univerzitetno
izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po tem zakonu ali
– ima visoko strokovno ali univerzitetno
izobrazbo in pet let delovnih izkušenj na
področju dejavnosti socialnega varstva ali
druge dejavnosti, ki je povezana s socialno
varstveno dejavnostjo ali
* 69. Člen ZSV: »Socialno varstvene storitve opravljajo strokovni delavci in strokovni
sodelavci.
Strokovni delavci po tem zakonu so delavci,
ki so končali višjo ali visoko šolo, ki izobražuje
za socialno delo in so opravili pripravništvo ter
strokovni izpit za delo na področju socialnega
varstva.
Strokovni delavci so tudi delavci, ki so končali višjo ali visoko šolo psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin,
upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri
z ustrezno specializacijo ter imajo eno leto delovnih izkušenj na področju socialnega varstva,
opravljeno pripravništvo in strokovni izpit po
tem zakonu. ...«
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– ima višjo strokovno izobrazbo iz
69. člena tega zakona in dvajset let delovnih
izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih
in vodstvenih delovnih mestih na področju
dejavnosti socialnega varstva, ki jo opravlja
Socialno varstveni zavod Dutovlje,
– ima opravljen program za vodenje
socialno varstvenega zavoda, ki ga določi
Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim
svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz prejšnje alineje
je lahko za direktorja/ico imenovan kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za
vodenje, moral/-a pa ga bo opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja
nalog direktorja.
Mandat direktorja/ice traja 5 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, Programom dela Socialno varstvenega zavoda Dutovlje za naslednje mandatno
obdobje in življenjepisom naslovijo kandidati/ke na Svet Socialno varstvenega zavoda Dutovlje, Dutovlje 128, 6221 Dutovlje,
z oznako “razpis za direktorja/ico” v roku 15.
dni od dneva objave.
O izbiri bodo kandidati/tke pisno
obveščeni/e v roku, ki ga določa zakon.
Socialno varstveni zavod Dutovlje
Št. 110-83/2010-03110
Ob-4230/10
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi 30. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in št. 77/09)
– 1 prosto mesto državnega pravobranilca na Zunanjem oddelku Državnega
pravobranilstva na Ptuju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje, določene v 25. členu
Zakona o državnem pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu Zakona o državnem pravobranilstvu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.
europass.cedefop.europa.eu/europass/
home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z
opisom svoje strokovne dejavnosti po pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev ter dokazila o izpolnjevanju
posebnih pogojev za imenovanje na mesto
državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo,
da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu za pravosodje, da pridobi
naslednje podatke iz uradnih evidenc:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik oziroma temu strokovnemu naslovu
enakovreden, v tujini pridobljen strokovni
naslov, z navedbo datuma izdane diplome
ali nostrifikacije ter navedbo institucije, ki
jo je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit,
z navedbo datuma opravljenega izpita.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 013-16/2010/1
Ob-4183/10
Na podlagi prvega odstavka 51.j člena
Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo,
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odločba US, 64/08
in 86/09) svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
objavlja
javni poziv
za člane pritožbene komisije pri
Nacionalni agenciji Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu
1. Naziv in sedež organa: Nacionalna
agencija Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu, Trg OF 13, 1000 Ljub
ljana.
2. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva je zbiranje prijav za člane pritožbene komisije in njihove namestnike.
3. Pogoji za člane pritožbene komisije:
Za člana pritožbene komisije in njegovega namestnika je lahko imenovana oseba, ki:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po
študijskem programu druge stopnje v skladu
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe,
pridobljene po študijskih programih druge
stopnje,
– ima opravljen pravniški državni izpit,
– ima vsaj deset let delovnih izkušenj, od
tega vsaj pet let na sodišču.
4. Mandat članov pritožbene komisije:
mandat predsednika in članov pritožbene
komisije ter njihovih namestnikov traja štiri
leta. Posamezen član oziroma njegov namestnik je lahko ponovno imenovan, toda
le največ dvakrat zaporedoma.
5. Pristojnost pritožbene komisije
Pritožbena komisija odloča o:
– pritožbah zoper odločitve sveta agencije v postopkih akreditacij visokošolskih zavodov in študijskih programov,
– pritožbah zoper odločitve sveta agencije o izdaji soglasij k preoblikovanju visokošolskih zavodov in spremembam študijskih
programov ter
– pritožbah zoper odločitve sveta agencije o izdaji soglasij k pogodbam za izvajanje
visokošolskega transnacionalnega izobraževanja.
6. Vsebina prijave
Prijava kandidata mora vsebovati:
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere
mora biti razvidna stopnja izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– izjavo kandidata o opravljenem pravniškem državnem izpitu z navedbo leta opravljanja izpita,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav
Kandidati pošljejo prijavo v zapri ovojnici, z označbo »za javni poziv za člana
pritožbene komisije«, na naslov: Nacionalna
agencija Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu, Trg OF 13, 1000 Ljub
ljana, do 15. 7. 2010. Kot pravočasne se

štejejo prijave, oddane priporočeno po pošti
iz Slovenije 15. 7. 2010.
Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski
obliki na naslov gp.svs@gov.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Če kandidat posreduje prijavo v elektronski obliki, se šteje, dokler ne sporoči
drugače, da želi vročanje in obveščanje
v elektronski obliki.
8. Merila izbire
Pri izbiri kandidatov bodo upoštevana
naslednja merila:
1. izkušnje:
– izkušnje na področju visokega šolstva
(sodelovanje pri pripravi oziroma tolmačenju predpisov s področja visokega šolstva
ipd.),
– delovne izkušnje in kakovost delovnih
izkušenj s področja vodenja in odločanja
v pritožbenih postopkih,
– izkušnje z opravljanjem podobnih del;
2. znanje:
– poznavanje problematike področja (delovanje Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, postopek akreditacije študijskih programov, ipd.),
– poznavanje pravne ureditve področja
(poznavanje visokošolske zakonodaje in
predpisov o delovanju Nacionalne agencije
Republike Slovenije za kakovost v visokem
šolstvu),
– strokovna uveljavljenost na področju.
Merila izbire in metode ugotavljanja
usposobljenosti kandidatov so objavljena na
spletnih straneh agencije (www.nakvis.si).
9. Dodatne informacije: dodatne informacije o javnem pozivu posreduje strokovna
delavka agencije Barbara Zupančič Kočar,
e-pošta: barbara.zupancic-kocar@gov.si,
tel. 01/400-57-76.
10. Obvestilo o imenovanju: kandidati
bodo obveščeni le v primeru imenovanja,
ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji
postopek in neimenovanja.
Svet Nacionalne agencije
Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu
Št. 110-58/2010-03110
Ob-4184/10
Na podlagi tretjega odstavka 40.a člena
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 96/09),
Ministrstvo za pravosodje objavlja
javni poziv
okrožnim, višjim in vrhovnim sodnikom,
k vložitvi prijav za dodelitev petih sodnikov
na delo v specializirani oddelek za sojenje
v zahtevnejših zadevah organiziranega in
gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanj, ki
deluje pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Sodniki morajo biti usposobljeni in izkušeni za sojenje v zahtevnejših zadevah
organiziranega in gospodarskega kriminala,
terorizma, korupcijskih in drugih podobnih
kaznivih dejanj.
Sodniki specializiranega oddelka bodo
kot sodniki posamezniki ali predsedniki senatov, na krajevno pristojnih okrajnih in okrožnih sodiščih v Republiki Sloveniji opravljali

preiskavo in sodili v zahtevnejših zadevah
organiziranega in gospodarskega kriminala,
terorizma, korupcijskih in drugih podobnih
kaznivih dejanj.
Dodelitev traja štiri leta in se lahko s soglasjem dodeljenega sodnika ponovi.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije, na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-4132/10
Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23,
Kanal, objavlja na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07 in 55/09 –
odl. US), 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09 – odl. US)
in določb Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni objave Primorskih
novic, št. 13/98)
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem
1. Ime in sedež najemodajalca: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213
Kanal.
2. Lokacija, velikost in namembnost poslovnega prostora ter višina izhodiščne najemnine
– Lokacija in velikost: poslovni prostor,
pov. 113,17 m2, se nahaja deloma v pritličju
oziroma v 1. etaži stavbe Trg svobode 22
v Kanalu, stoječe na parc. št. 3/2.S, k.o. Kanal, in deloma v pritličju oziroma prvi etaži
stavbe Staničeva ul. 3 v Kanalu, stoječe na
parc. št. 3/1.S, k.o. Kanal, in obsega:
– bivši prodajni prostor s pomožnimi
prostori, v izmeri 67,00 m2,
– bivše skladišče, v izmeri 46,17 m2.
Poslovni prostor nima uporabnega dovoljenja. V poslovnem prostoru se je nazadnje
opravljala trgovinska dejavnost.
– Namembnost: poslovni prostor se odda
za opravljanje gostinske, trgovinske, storitvene in druge dejavnosti. ki je glede na lokacijo poslovnega prostora sprejemljiva.
– Izhodiščna mesečna najemnina:
905,36 EUR.
Najemnina se letno usklajuje z indeksom
rasti cen življenjskih potrebščin v RS.
3. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: udeleženci so lahko
gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki so v skladu z veljavnimi predpisi
registrirani za izvajanje z razpisom določene
dejavnosti.
4. Elementi ponudbe
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– Ponudbo na predpisanem obrazcu.
– Dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti: izpisek iz poslovnega registra (za samostojne podjetnike)
oziroma izpisek iz sodnega/poslovnega registra (za gospodarske družbe), ki ne sme
biti starejši od 30 dni.
– Program dejavnosti, ki bo potekala
v poslovnem prostoru.
– Kratka predstavitev sedanje dejavnosti
ponudnika.
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– Potrdilo o boniteti poslovanja in tekoči
plačilni sposobnosti ponudnika, ki ne sme
biti starejše od 30 dni: pravne osebe predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih
sredstvih (S.BON-1 in BON-2), izdano na
pristojni agenciji za plačilni promet, samostojni podjetniki predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih izdano na banki
preko katere vodijo plačilni promet, in obrazec BON-1/SP, izdan na pristojni agenciji za
plačilni promet.
– Dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
– Dokazila o poravnanih davčnih obveznostih, ki ne sme biti starejše od 30 dni na
dan predložitve ponudbe.
– Izjavo, da si je ponudnik ogledal prostore, ki se oddajajo v najem.
– Izjavo ponudnika, da je seznanjen in da
se strinja s pogoji in navedbami v razpisu.
– Izjavo o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
najemnine.
– Potrdilo o vplačani varščini v višini
1 izhodiščne mesečne najemnine. Ponudnik mora varščino za resnost ponudbe
v višini 1 izhodiščne mesečne najemnine
plačati na TRR Občine Kanal ob Soči, št.
01244-0100014236, namen plačila: plačilo
varščine za najem poslovnega prostora. Izbranemu ponudniku se bo varščina upoštevala pri plačilu najemnine, ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 30. dni od
izbire najugodnejšega ponudnika. Varščina
se ne obrestuje. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo velja do sklenitve najemne
pogodbe.
– Izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno pogodbo.
5. Pogoji najema
– Poslovni prostor se oddaja za določen
čas 5 let z možnostjo podaljšanja.
– Izbrani ponudnik mora začeti z opravljanjem dejavnosti v poslovnem prostoru
v roku 6 mesecev od prevzema poslovnega
prostora.
– Stroški tekočega vzdrževanja poslovnega prostora in dajatve v zvezi z njegovo uporabo niso vključeni v najemnini in
bremenijo najemnika. Najemnik je dolžan
tekoče vzdrževati poslovni prostor, plačevati obratovalne stroške, stroške rednega
vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega
zemljišča, stroške zavarovanj in morebitne
druge stroške, ki so povezani z opravljanjem
dejavnosti v poslovnem prostoru. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, se morajo
vinkulirati v korist občine.
– Dodatna vlaganja v poslovni prostor:
– Najemnik je dolžan na lastne stroške
pridobiti vsa soglasja in dovoljenja, ki so
potrebna za izvajanje z razpisom določene
dejavnosti v poslovnem prostoru.
– Najemnik mora za vsa dodatna vlaganja v prostor, ki presegajo tekoče vzdrževanje, pridobiti predhodno pisno soglasje
najemodajalca.
– Stroški dodatnih vlaganj v poslovni prostor, za katere bo najemnik pridobil
predhodno pisno soglasje najemodajalca,
se bodo najemniku upoštevali pri plačilu najemnine.
– Najemnina se plačuje od pridobitve
uporabnega dovoljenja dalje. Najemnik je
dolžan plačevati najemnino mesečno na
osnovi izstavljenega računa.
– Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v uporabo ali podnajem drugi
osebi.

6. Način oddaje javne ponudbe in rok za
oddajo ponudbe
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki
priporočeno ali dostavijo osebno v zapečateni pisemski ovojnici, na naslov: Občina
Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal,
z obvezno oznako: »ponudba za najem poslovnega prostora v Kanalu – ne odpiraj«.
Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Rok za oddajo ponudbe je do vključno
dne 12. 7. 2010, do 9. ure.
7. Posebne določbe
– Ponudbe prispele po razpisnem roku
bodo izločene in se jih ne bo obravnavalo.
– Merila za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene najemnine.
V primeru, da bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, se pri izboru ponudnika upoštevajo prednostni pogoji
iz 10. člena Odloka o oddajanju poslovnih
prostorov v najem (Uradne objave PN, št.
13/98).
– O izboru najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni po
odpiranju ponudb.
– Izbrani ponudnik mora najkasneje
v roku 10 dni po prejemu pogodbe le-to podpisati in jo vrniti naročniku. Če se ponudnik
v tem roku ne odzove na podpis pogodbe
se šteje, da je odstopil od ponudbe in se mu
vplačana varščina ne vrne. V tem primeru
lahko naročnik izbiro prekliče in izbere naslednjega najugodnejšega ponudnika.
– Najemodajalec lahko do sklenitve pravnega posla brez kakršnekoli odškodninske
odgovornosti prekine oziroma ustavi postopek oddaje poslovnega prostora, ne da bi
za to navedel razloge. Ob morebitni ustavitvi
postopka se plačana varščina vrne ponudnikom v roku 8 dni po sprejeti odločitvi.
Varščina se ne obrestuje.
8. Postopek javnega odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo na sedežu Občine Kanal ob Soči, dne 12. 7. 2010, ob 9.30.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati
s pooblastilom ponudnika.
9. Informacije in ogled poslovnega prostora
Podrobnejše informacije v zvezi z najemom, ogledom in dvigom razpisne dokumentacije dobijo interesenti na sedežu Občine Kanal ob Soči oziroma na tel.
05/398-12-00 in 05/398-12-06.
Ogled poslovnega prostora bo možen po
predhodni najavi.
Občina Kanal ob Soči
Št. 616
Ob-4146/10
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze
1b, 6330 Piran, objavlja na podlagi 2. člena
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) ter
v skladu s 44. členom Uredbe o stvarnem
premoženju, države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je sledeča nepremičnina:
a) nekdanja poslovna stavba Javnega
podjetja Okolje Piran, d.o.o., Fornače 33,
Piran, ki se nahaja na parc. št. 253/1, k.o.
Piran.
Predmet prodaje je zemljišče, parc. št.
253/1, k.o. Piran, velikosti 1.725 m2.
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Predmet prodaje ni severovzhodni
del parc. št. 253/1, k.o. Piran, površine
37,50 m2.
Neto koristna površina poslovne stavbe
znaša 2.071,15 m2, kot izhaja iz poročila
o oceni vrednosti objekta poslovne stavbe,
ki ga je dne 15. 1. 2007 izdelal Salko Pivać,
univ. dipl. inž. arh., sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke.
Izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne nepremičnine je 3.622.500,00 EUR.
Predmetna nepremičnina se nahaja na
atraktivni lokaciji ob morski obali, na območju Fornač v Piranu.
V izhodiščno vrednost ni vključen 20%
DDV oziroma 2% davek na promet nepremičnin. Davek in vsi stroški v zvezi s pripravo zemljišča in v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.
2. Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno-kupljeno«.
3. Nepremičnina, ki je predmet javnega
zbiranja ponudb, je last Javnega podjetja
Okolje Piran, d.o.o. Nepremičnino trenutno
zaseda Javno podjetje Okolje Piran,d.o.o. in
bo v celoti izpraznjena ob sklenitvi prodajne
pogodbe.
4. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe, ki v skladu
s pravnim redom Republike Slovenije lahko
pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.
Državljanstvo se izkazuje s potrdilom
o državljanstvu oziroma kopijo osebnega
dokumenta, iz katerega je razviden podatek
o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
b) Če se ponudbo odda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pisno pooblastilo
overjeno pri notarju.
c) Ponudniki morajo zagotoviti izpolnjevanje pogojev iz 45. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št.
10/10 – UPB2, v nadaljevanju: ZDDV-1) za
obračun DDV.
d) Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino (kavcijo) v višini
10% ponujene cene nepremičnine brez
DDV, ki se vplača na transakcijski račun
Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o., št.
10100-0032414679, odprt pri Banki Koper
d.d., ter k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine.
Najugodnejšemu ponudniku bo varščina
všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo
varščina vrnjena v roku 8 dni po končanem
izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek
varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.
e) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– navedbo davčne in EMŠO številke (pri
fizičnih osebah) oziroma matične številke
(pri pravnih osebah);
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene;
– pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca;
– posebno pisno izjavo, da izpolnjuje pogoje iz 45. člena ZDDV-1;
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– pisno izjavo, da bo ob podpisu pogodbe oziroma pred opravljenim prometom
podpisal s prodajalcem skupno izjavo za
obdavčeno prodajo nepremičnine v skladu
s 45. členom ZDDV-1in da jo bo predložil na
davčni urad, pristojen za ponudnika;
– pisno izjavo, da bo poravnal DDV
v skladu s 76.a členom ZDDV-1 in izpolnil
vse obveznosti v zvezi z obrnjeno davčno
obveznostjo.
K ponudbi je potrebno priložiti:
– dokazilo o državljanstvu (osebna izkaznica ali potni list) oziroma sedežu pravne
osebe (izpis iz sodnega registra);
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– dokazilo o plačani varščini v višini 10%
ponujene cene, številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke,
v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo
ponudbo.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela v zaprti ovojnici, najkasneje do
16. 7. 2010, do 12. ure, na naslov Javno
podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330
Piran, z oznako »Javni razpis za prodajo
nepremične – Ne odpiraj!«, ne glede na
datum poštnega žiga. Na ovojnici mora biti
naveden naziv oziroma ime ponudnika. Ponudba veže ponudnika dva meseca po oddaji ponudbe.
5. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 4. točke javnega razpisa.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in
popolne ponudbe bo obravnavala komisija,
imenovana s strani direktorja Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o..
6. Odpiranje ponudb bo dne 16. 7. 2010,
ob 13. uri, v sejni sobi Javnega podjetja
Okolje Piran, d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran.
Odpiranje ponudb je javno.
7. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. O dokončni
izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.
8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali kateremkoli drugim ponudnikom, je
izključena. Direktor Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o. lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine
začeti postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
9. Če je med prejetimi ponudbami več
najugodnejših ponudb, lahko komisija pozove ponudnike k oddaji nove ponudbe ali
opravi s ponudniki dodatna pogajanja z namenom dosega čim višje kupnine.
10. Izbrani najugodnejši ponudnik mora
kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa
o izbiri in poziva k podpisu pogodbe. Če se
izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe
v določenem roku ne odzove, se šteje, da
je od sklenitve pogodbe odstopil, varščina
pa zapade v korist Javnega podjetja Okolje
Piran, d.o.o.. Kupec mora plačati kupnino
v roku, ki bo določen v pogodbi, in sicer
v roku 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma v roku 30 dni od izdaje računa. Plačilo
kupnine v roku, ki je določen je bistvena sestavina pogodbe. Kolikor kupec kupnine ne
plača v roku, se pogodba šteje za razdrto,
prodajalec pa zadrži vplačano varščino.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu
celotne kupnine.
11. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07) ter Uredbe o stvarnem premoženju, države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 55/09).
12. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu
prodaje na sedežu Javnega podjetja Okolje
Piran d.o.o., Arze 1b, Piran, Irena Koritnik,
tel. 05/617-50-32 oziroma na e-mail: irena.koritnik@okoljepiran.si.
13. Ogled nepremičnine je možen na
podlagi predhodne najave pri osebi, navedeni v prejšnji točki.
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.
Št. 478-20/2010-2
Ob-4160/10
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07) in
sklepa Občinskega sveta Občine Log - Dragomer, z dne 19. 5. 2010, Občina Log - Dragomer objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, p.p. 09,
1358 Log pri Brezovici.
2. Predmet prodaje:
– parc. št. 708/3, pašnik, v izmeri 740 m²,
vl. št. 2595, k.o. Log.
Parcela št. 708/3, k.o. Log, je stavbno
zemljišče in je v naselju Dragomer.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: vrsta pravnega
posla je prodaja navedene nepremičnine.
4. Ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo nepremičnine, ki se kupuje,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine,
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke
(fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki); oziroma sklep o vpisu v poslovni register,
– izpis iz sodnega registra, ne starejši od
3 mesecev (pravne osebe),
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
– izjava o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na ponudbo do
31. 8. 2010.
5. Najnižja ponudbena cena za nepremičnino parc. št. 708/3, ki so predmet prodaje, znaša 94.350,00 €. V ceni ni vštet 20%
DDV, ki ga plača kupec.
6. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena cena.
7. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
– nakup po načelu vidno – kupljeno;
– na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10%

ponujene cene na transakcijski račun Občine Log - Dragomer, št. 01408–0100020847,
odprt pri Banki Slovenije. Plačana varščina
bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno,
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika;
– vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
8 dni po nejavnem odpiranju ponudb;
– izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
– celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na transakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega
posla;
– če kupec v določenem roku ne podpiše
pogodbe, varščina zapade v korist Občine
Log - Dragomer in velja, da je kupec odstopil
od pogodbe.
– Izbrani ponudnik nosi vse stroške
v zvezi s prodajo nepremičnine (plačilo davka, stroški notarske overitve podpisa, stroški
vpisa v zemljiško knjigo).
8. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnine, ki so predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje
do sklenitve pravnega posla.
9. Ponudba bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 23. 7. 2010, do
12. ure, na naslov: Občina Log - Dragomer,
Na Grivi 5, p.p. 09, 1358 Log pri Brezovici.
Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom
občine vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine k.o. Log – Ne odpiraj«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
polni naslov pošiljatelja.
10. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.
11. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v treh dneh od dneva, ko je
potekel rok za zbiranje ponudb. Odpiranje
ponudb ne bo javno.
12. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik
z najvišjo ponujeno ceno. Če se prejme več
ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno,
se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja.
13. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
ponudba v roku 5 dni od prejema poziva za
dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec
ne bo upošteval. Nepravočasnih ponudb
prodajalec ne bo upošteval.
14. Za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb
se obrnite na Jolando Fon, tel. 01/750-77-03,
e-pošta: obcina@log-dragomer.si.
Občina Log - Dragomer
Št. 478-010/2010-002
Ob-4161/10
Občina Gorenja vas - Poljane na podlagi
pogodbe o neodplačnem prenosu nepremičnin na Občino Gorenja vas - Poljane za območje Gospodarske cone Todraž objavlja
javno zbiranje ponudb
za izbor investitorjev za gospodarsko
cono Todraž
1. Predmet razpisa
– Pridobitev stavbne pravice za gradnjo
po 56. členu Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
126/07, 108/09) na komunalno opremljenih
zemljiščih, in sicer na nepremičninah parc.
št. 434/1, 433/3, 835/23 in 887/27, k.o. Dolenja Dobrava.
– Zemljišča se nahajajo na ureditvenem
območju Gospodarske cone Todraž, ki je
namenjena za gradnjo novega podjetniškega središča proizvodno – predelovalnih in
storitvenih dejavnosti. Zemljiškoknjižno stanje nepremičnin je urejeno, parc. št. 433/3,
k.o. Dolenja Dobrava, je do 31. 12. 2010
obremenjena z najemnim razmerjem.
2. Posebna določila
– Izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe
o stavbni pravici pridobi pravico za gradnjo,
in sicer za čas 50 let od sklenitve pogodbe.
Nadomestilo za preneseno stavbno pravico
znaša 2 EUR/m2/leto (brez DDV).
– Ob izpolnjevanju razpisnih pogojev se
izbrani ponudnik lahko odloči za nakup zemljišča. V primeru nakupa komunalno opremljenega zemljišča je cena 30 EUR/m2 (brez
DDV).
– V primeru neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti ima Občina Gorenja vas - Poljane pravico enostransko prekiniti pogodbo
o stavbni pravici brez obveznosti do ponudnika.
– Pred podpisom pogodbe o stavbni pravici mora ponudnik predložiti dokazilo o plačilu enoletnega nadomestila za preneseno
stavbno pravico.
3. Pogoji za prijavo na razpis
– odprtje najmanj 5 novih delovnih mest
izbranega ponudnika na območju Gospodarske cone Todraž po realizaciji investicije,
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
poslovanja ni imel blokiranega transakcijskega računa,
– prijavo na javni razpis lahko podajo
pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije in tujine.
4. Merila za izbor ponudnikov
– Kazalci investicijskega programa: višina investicije, sedež podjetja, število delovnih mest po realizaciji investicije, dodana
vrednost na zaposlenega, uporaba standardov ISO 9000, ISO14000 …
– Komisija, ki jo je s sklepom imenoval
župan Občine Gorenja vas - Poljane, bo prispele ponudbe ocenila po zgoraj navedenih
kriterijih in tako izbrala najugodnejše ponudnike. Prednost pri izbiri ponudnikov imajo
kandidati z višjim številom točk.
– Prednost pri ocenjevanju bodo imeli
ponudniki, ki imajo (bodo imeli) sedež podjetja oziroma podružnice na lokaciji GC Todraž oziroma na območju Občine Gorenja
vas - Poljane, razen v primeru izjemno ugodnih ekonomskih kazalcev po investicijskem
programu ponudnika, in nosilci moteče dejavnosti v strnjenem naselju na območju občine Gorenja vas - Poljane.
5. Pogoji ob izvajanju investicije
– Izbrani ponudnik mora praviloma po
dinamiki investicijskega programa, vendar
najkasneje v 18 mesecih po podpisu pogodbe o stavbni pravici, pridobiti enotno
gradbeno dovoljenje in najkasneje v 36 mesecih po pridobitvi enotnega gradbenega
dovoljenja realizirati predložen investicijski
program.
– Občina Gorenja vas - Poljane si pridržuje pravico razporeditve posameznih investitorjev znotraj GC Todraž kakor tudi pravico, da za posamezno nepremičnino brez
dodatnih obrazložitev ne izbere nobenega
ponudnika.

6. Ureditev komunalne infrastrukture
– Do vseh zemljišč v GC Todraž bodo
skladno s projektom komunalne opreme izdelani naslednji priključki:
– vodovodni priključek,
– priključek na javno kanalizacijo s ČN,
– cestni priključek v asfaltni izvedbi,
– priključek na toplovod.
7. Primerjalne prednosti za gradnjo na
območju GC Todraž
– Koriščenje skupne kotlovnice na območju GC Todraž.
– Subvencije Občine Gorenja vas - Poljane iz programa pospeševanja podjetništva
na območju občine (za odpiranje novih delovnih mest, izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
…).
– Možnost gradnje poslovnih prostorov
brez predhodnega stroška za nakup zemljišč.
– Ugodni podjetniški krediti iz medobčinske kreditne sheme.
– Stroške morebitne parcelacije krije Občina Gorenja vas - Poljane.
8. Razpisna dokumentacija in oblika ponudbe
– Ponudba mora vsebovati izpolnjene
obrazce razpisne dokumentacije, vključno
z investicijskim programom v obliki tipiziranega poslovnega načrta (TPN) in drugimi,
v razpisni dokumentaciji zahtevanimi prilogami.
– Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Občine Gorenja vas
- Poljane, www.obcina-gvp.si (zavihek razpisi).
– Dodatne informacije je možno dobiti na
tel. št. 04/51-83-100, Barbara Bogataj, možen pa je tudi ogled lokacije v Gospodarski
coni Todraž po predhodni najavi.
– Ponudba mora biti oddana v dveh enakih izvodih, in sicer z navedbo »Original«
in »Kopija št. 1« na posameznem izvodu.
V izvodu z navedbo »Original« morajo biti
poleg ostalih vloženi vsi zahtevani dokumenti, pri katerih se zahteva, da morajo
biti originalno žigosani in podpisani s strani
odgovornih oseb. Oba izvoda morata biti
predložena v pisni obliki v eni zapečateni
ovojnici, z navedbo »Ne odpiraj – Ponudba
za izbor investitorjev v gospodarski coni Todraž« in s polnim naslovom ponudnika na
sprednji ali zadnji strani ovojnice. Ponudbe
v skladu s temi navodili morajo biti dostavljene na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane,
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Vse
nepravočasno predložene ponudbe bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja
ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom.
9. Razpisni roki
– Rok za predložitev ponudb je 16. 7.
2010, do 12. ure.
– Javno odpiranje ponudb je na dan roka
za oddajo ponudbe na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, Gorenja vas, ob 12.30.
Občina Gorenja vas - Poljane
Št. 465-02/814296
Ob-4162/10
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07, 100/09), Odloka o ustanovitvi
Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – uradno prečiščeno besedilo
(MUV, št. 12/2009) in sklepov št. 23, 34.
redne seje Mestnega sveta Mestne občine
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Maribor z dne 21. 12. 2009, št. 24, 37. redne
seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor
z dne 29. 3. 2010 ter sklepa št. 35, 39. redne
seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor
z dne 31. 5. 2010, Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., Grajska
ulica 7, 2000 Maribor (v nadaljevanju: JP
GSZ d.o.o.) za Mestno občino Maribor, Ulica
heroja Staneta 1, 2000 Maribor, razpisuje
javno zbiranje
ponudb za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje:
A) Zemljišče, parc. št. 795/2, v izmeri
195 m2, prip. vl. št. 1471, k.o. Studenci, je
v lasti Mestne občine Maribor in v naravi leži
ob lastniškem zemljišču parc. št. 795/1 iste
k.o., ob Erjavčevi ulici in predstavlja z njim
zaokroženo, gradbeno celoto.
Po potrdilu o namenski rabi zemljišča
je nepremičnina opredeljena kot stavbno
zemljišče v ureditvenem območju naselja,
in sicer po PUP površine za stanovanja in
dopolnilne dejavnosti.
Zemljišče se prodaja po ceni, ki znaša
20.221,50 EUR in predstavlja izhodiščno
ceno. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni
prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Zemljišče, parc. št. 795/2, k.o. Studenci, bo prodano na podlagi javnega zbiranja
ponudb, ponudniku, ki bo ponudil najvišjo
ceno, višjo ali enako od izhodiščne cene, ki
znaša 20.221,50 EUR.
B) Zemljišče, parc. št. 431/3, v izmeri
1.166 m2, prip. vl. št. 1585, k.o. Pekre, je
v lasti Mestne občine Maribor in v naravi
leži ob lastniškem zemljišču parc. št. 434
iste k.o., med Bezjakovo ulico in Ulico Jelenčevih in predstavlja z njim zaokroženo,
gradbeno celoto.
Po potrdilu o namenski rabi zemljišča
je nepremičnina opredeljena kot stavbno
zemljišče v ureditvenem območju naselja,
in sicer po PUP za središče ureditvenega
območja Peker (MUV, št. 25/04) površine za
stanovanja in dopolnilne dejavnosti.
Zemljišče se prodaja po ceni, ki znaša
96.900,00 EUR in predstavlja izhodiščno
ceno. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni
prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Zemljišče, parc. št. 431/3, k.o. Pekre,
bo prodano na podlagi javnega zbiranja
ponudb, ponudniku, ki bo ponudil najvišjo
ceno, višjo ali enako od izhodiščne cene, ki
znaša 96.900,00 EUR.
C) Zemljišče, parc. št. 690/3, v izmeri
1.574 m2, prip. vl. št. 73, k.o. Tezno, je v lasti Mestne občine Maribor in v naravi leži ob
Zagrebško ulico in Ulico Jožice Flander.
Po potrdilu o namenski rabi zemljišča
je nepremičnina opredeljena kot stavbno
zemljišče v ureditvenem območju naselja,
in sicer po PUP površine za centralne dejavnosti.
Zemljišče se prodaja po ceni, ki znaša
199.980,00 EUR in predstavlja izhodiščno
ceno. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni
prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Zemljišče, parc. št. 690/3, k.o. Tezno,
bo prodano na podlagi javnega zbiranja
ponudb, ponudniku, ki bo ponudil najvišjo
ceno, višjo ali enako od izhodiščne cene, ki
znaša 199.980,00 EUR.
2. Pogoji javnega zbiranja ponudb:
Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe ter samostojni
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podjetniki. Pisne ponudbe morajo vsebovati
naslednje dokumente:
– pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji, morajo priložiti sklep o vpisu ustanovitve subjekta, ki ne sme biti starejši od 30 dni in številko TRR,
– fizične osebe morajo priložiti fotokopijo
osebnega dokumenta in številko TRR,
– samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz registra Davčne uprave RS, ki ne sme
biti starejše od 30 dni, in številko TRR,
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo priložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na
predmet javnega zbiranja ponudb,
– potrdilo o vplačani 10% varščini. Ponudniki vplačajo varščino v višini 10% od
izhodiščne cene, na transakcijski račun Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči d.o.o., 04515-0000651184, odprt
pri NKBM d.d., najkasneje do 8. 7. 2010,
– tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično
identifikacijsko številko oziroma EMŠO,
– v pisni ponudbi je potrebno navesti
ponujeno ceno za zemljišče – pri tem lahko
ponudnik navede višjo ali enako ceno od
izhodiščne,
– posebno izjavo ponudnika, da se z razpisanimi pogoji in merilom o izbiri najugodnejšega ponudnika strinja
– in posebno izjavo ponudnika, da ponudba velja do 31. 8. 2010.
3. Kraj in čas oddaje ponudb: ponudbe
v zaprti ovojnici, s pripisom: »Ponudba na
nakup zemljišča – z ustrezno zaporedno
oznako nepremičnine: pod A; B; C; – ne odpiraj«, morajo biti na sedežu JP GSZ d.o.o.,
Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, najkasneje
do srede, 7. 7. 2010, do 12. ure.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru,
da bosta dva ali več ponudnikov ponudila
enako najvišjo ceno, bo Komisije za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih
zemljišč izvedla med temi ponudniki pogajanja.
Odpiranje ponudb in postopek za izbor
najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč. Odpiranje ponudb
bo javno, in sicer 8. 7. 2010, ob 9. uri, na
sedežu JP GSZ d.o.o.
5. Omejitev v postopku razpolaganja:
prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
6. Sklenitev pogodbe
Uspeli ponudnik mora z JP GSZ d.o.o.
skleniti prodajno pogodbo najkasneje
v 15 dneh po izdanem sklepu o izbiri ponudnika.
Kupec mora poravnati kupnino v 30 dneh
po podpisu pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor
kupec ne poravna kupnine na način in
v roku, določenem v sklenjeni pogodbi, se
šteje prodajna 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 nakupa. V takšnem primeru varščina zapade v korist prodajalca.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina
izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo
podan zemljiškoknjižni predlog.
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V primeru, da najugodnejši ponudnik
odstopi od ponudbe oziroma ne sklene pogodbe, lahko prodajalec sklene pogodbo
z drugim najugodnejšim ponudnikom brez
javnega zbiranja ponudb.
7. Varščina: varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neizbranim
ponudnikom pa bo v 8 dneh po izdanem
sklepu o izbiri ponudnika brezobrestno vrnjena.
8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino, davek na dodano vrednost in
stroške JP GSZ d.o.o. v zvezi s postopkom
prodaje, in sicer v skladu s cenikom JP
GSZ d.o.o.
9. Ustavitev postopka: Jp GSZ d.o.o. lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje
ustavi.
Ogled nepremičnin je možen na kraju samem. Dodatne informacije lahko dobite na
tel. 02/220-14-22, 02/220-14-23 ali info@jpgsz-mb.si.
Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o.
Št. 478-151/2010
Ob-4185/10
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa dr.
Tomislav Klokočovnik, v skladu z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07, v nadaljevanju: ZSPDPO), Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, v nadaljevanju: uredba), Odlokom o proračunu
Občine Izola za leto 2008 (Uradne objave
Občine Izola, št. 18/08, v nadaljevanju: Odlok) in Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za
leto 2010, s spremembami in dopolnitvami,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Izola
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
2. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb so nepremičnine, kot sledi:
a) Nepremičnina, s parc. št. 3196/12, k.o.
Izola, trisobno stanovanje z oznako 44, v 4.
nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža), večstanovanjske zgradbe, v izmeri 96, 81 m2,
v skladu z elaboratom, št. stavbe 5496, na
naslovu Južna cesta 20, Izola. Izhodiščna
cena nepremičnine je 194.650,00 EUR.
b) Nepremičnina, s parc. št. 3196/12,
k.o. Izola, dvosobno stanovanje z oznako
45, v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7.
etaža), večstanovanjske zgradbe, v izmeri
70, 95 m2, v skladu z elaboratom, št. stavbe
5496, na naslovu Južna cesta 20, Izola. Izhodiščna cena nepremičnine je 150.450,00
EUR.
c) Nepremičnina, s parc. št. 3196/12, k.o.
Izola, trisobno stanovanje z oznako 46, v 4.
nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža), večstanovanjske zgradbe, v izmeri 102, 51 m2,
v skladu z elaboratom, št. stavbe 5496, na
naslovu Južna cesta 20, Izola. Izhodiščna
cena nepremičnine je 204.000,00 EUR.
d) Nepremičnina, s parc. št. 3196/12,
k.o. Izola, dvosobno stanovanje z oznako
47, v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7.
etaža), večstanovanjske zgradbe, v izmeri
115, 85 m2, v skladu z elaboratom, št. stavbe
5496, na naslovu Južna cesta 20, Izola. Iz-

hodiščna cena nepremičnine je 216.750,00
EUR.
e) Nepremičnina, s parc. št. 3196/12, k.o.
Izola, dvosobno stanovanje z oznako 48,
v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža),
večstanovanjske zgradbe, v izmeri 96 m2,
v skladu z elaboratom, št. stavbe 5496, na
naslovu Južna cesta 20, Izola. Izhodiščna
cena nepremičnine je 192.950,00 EUR.
f) Nepremičnina, del stavbe, 1003.E,
v stanovanjski stavbi, 91.ES, s parc. št.
183, k.o. Izola, vpisana v podvl. št. 112/3,
opredeljena kot poslovni prostor PP2 v pritličju, v izmeri 81,83 m2, na naslovu Cankarjev drevored 16b, Izola, z izhodiščno ceno
180.000,00€. Poslovni prostor je zaseden.
g) Nepremičnina, ki bo z odločbo o parcelaciji pridobila parc. št. 2638/13, k.o. Izola,
njiva, v izmeri 1.121 m2, in skladno z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje južno od Industrijske ceste (Uradne objave
št. 14/98, 15/98 in 5/2010), predstavlja del
gradbene parcele, na katerem je predvidena gradnja trgovskega objekta. Izhodiščna
cena zemljišča znaša 237.000,00 EUR. Lastnik preostalega dela gradbene parcele ima
predkupno pravico.
Izhodiščna cena predstavlja izklicno ceno
v razpisnem postopku, in je bila določeno na
podlagi opravljene cenitve s strani sodnega
cenilca in izvedenca za gradbeno stroko, ki
je priloga razpisne dokumentacije.
Izhodiščna cena ne vsebuje morebitno
določenega davka na dodano vrednost.
Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo
za izbor ponuditi čim višjo kupnino, vendar
najmanj v višini izhodiščne cene.
Plačilo kupnine v roku 30 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe predstavlja bistveno sestavino pogodbe.
V primeru, da dva ponudnika s popolnimi ponudbami ponudita enako najvišjo višino nadomestila, se med njima, skladno
z 29. členom ZSPDPO, izvede pogajanja.
3. Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje
Predmet javnega razpisa je pridobitev
lastninske pravice na zgoraj navedenih nepremičninah po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Nepremičnina bo
prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. 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, Občina Izola pa ima pravico zadržati vplačano
varščino.
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.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, overitev
podpisa pri notarju in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime.
4. Pojasnila ponudnikom in ogled nepremičnin, ki so predmet javnega razpisa
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu
za okolje in prostor, Oddelek za nepremičnine, Postojnska 3, Izola ali po telefonu 05/6600200, kontaktna oseba Kristina
Povalec, elektronski naslov: kristina.povalec@izola.si.
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Nepremičnine, ki so predmet javnega
razpisa, si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru s pooblaščeno za vodenje UOP Barbaro Miklavc. Vse podrobnejše informacije z zvezi z ogledom se lahko
naslovi na elektronski naslov: barbara.miklavc@izola.si.
5. Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan vplačati varščino
v višini 10% izklicne cene na račun Občine Izola, TRR št.: 01240-0100006381, sklic
00 4783312008. Neizbranim ponudnikom
bo varščina (brezobrestno) vrnjena po poteku roka veljavnosti ponudb oziroma po
podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom.
Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku 30 dni od poziva, se vplačana
varščina zadrži, sklenitev prodajne pogodbe pa se ponudi drugemu najugodnejšemu
ponudniku.
Najemniki imajo predkupno pravico.
Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi dokazili, vključno
s potrdilom o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani: http://www.izola.si., oglasna
deska.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi osebno v vložišču Občine Izola,
vsak delovni dan, v času uradnih ur, do
izteka razpisnega roka.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici,
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine pod točko a/b/c/d/e/f/g«,
najpozneje do 9. 7. 2010, do 24. ure, na
naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8,
6310 Izola. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti naveden naslov ponudnika.
Ponudbe je do navedenega datuma in
ure mogoče oddati tudi osebno na vložišču Občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola,
v pritličju, soba št. 1.
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka.
Javno odpiranje javnega zbiranja ponudb bo potekalo dne 12. 7. 2010, ob 14.30,
v sejni sobi na Občini Izola, Postojnska 3,
Izola.
6) Drugi pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
in fizične osebe. Ponudbo lahko odda pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji
ali fizična oseba, državljan Republike Slovenije. Poleg teh oseb, lahko nepremičnino
pridobijo tudi pravne osebe s sedežem na
področju evropskega gospodarskega prostora (EU, EFTA), pravne osebe, ustanovljene po pravu teh držav, fizične osebe,
državljani teh držav ter vsaka druga pravna
ali fizična oseba ob pogoju vzajemnosti.
Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje
določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora biti pripravljena na
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo biti priložene
vse zahtevane priloge, vključno z dokazilom
o vplačilu varščine.
Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi bremeni.
7. Postopek po odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno. Ponudbe bodo po
poteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepravočasnih ponudb komisija ne bo
upoštevala. V primeru, da bo komisija pri

pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni
popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev.
Rok za dopolnitev ponudbe bo 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Kolikor ponudnik
v postavljenem roku ne dopolni ponudbe se
ponudba takega ponudnika zavrže.
8. Pristojni organi
Pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa je Urad za okolje in prostor,
Oddelek za nepremičnine občine Izola.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni po
opravljeni izbiri.
9. Negativna pogodbena klavzula: Občina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek
prodaje nepremičnin in sklenitve pravnega
posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega razpisa.
Občina Izola
Št. 4780-595/2010
Ob-4211/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne
občine Ljubljana za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 7/10) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine
Ljubljana za leto 2010
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne
občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za
DDV: SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb je poslovni prostor št. P03, v izmeri 48,56 m2,
ki se nahaja v pritličju objekta, na naslovu
Salendrova ulica 4, 1000 Ljubljana, in je
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani vpisan z identifikacijsko št. 15.E, pri
podvložku št. 261/15, k.o. Ljubljana mesto,
kar v naravi predstavlja dve pisarni, sanitarije in čajno kuhinjo. Stavba, v kateri se
poslovni prostor nahaja, leži na parc. št.
211.S, k.o. Ljubljana mesto, z ID številko
233. Predmetni poslovni prostor je vpisan
kot etažna lastnina pod oznako 15.E.
Poslovni prostor je prazen.
Izhodiščna cena: 56.000 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
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 ne-
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premičnina izročila v last 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 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 štev. 000-431000. Plačana varščina se
izbranemu ponudniku vračuna v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 8 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici,
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnin Salendrova ulica 4-P03«, 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 predmetne nepremičnine,
dobijo interesenti na Mestni občini Ljub
ljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje
z nepremičninami, tel. 01/306-10-24, kontaktna oseba Anja Klavs Opsenica.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
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6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 6. 7. 2010, s pričetkom ob 14. uri,
v prostorih Mestne 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, http://www.
ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html
Mestna občina Ljubljana
Št. 05/10
Ob-4202/10
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004
v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu
in 67. členom statuta Odvetniške zbornice
Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške
zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov in
imenika odvetniških pripravnikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje
primernosti poslovnih prostorov in opreme,
potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo:
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Uroš Tomažič, z dnem 17. 6. 2010
Pisarna: Cankarjeva 8, 2000 Maribor.
Boštjan Grešak, z dnem 8. 6. 2010
Pisarna: Šestova ulica 2, 1000 Ljub
ljana.
Jernej Goričar, z dnem 17. 6. 2010
Pisarna: Jakšičeva ulica 1, 1000 Ljub
ljana (zaposlen v Odvetniški družbi Pirnat
– Kovačič o.p., d.o.o.).
Klemen Bukovec, z dnem 8. 6. 2010
Pisarna: Kidričeva 25, 3000 Celje (zaposlen v Odvetniški družbi Vrečer Odvetniška
pisarna, d.o.o.).
mag. Vesna Sodja, z dnem 8. 6. 2010
Pisarna: Poljanski nasip 6, 1000 Ljub
ljana (zaposlena pri odvetnici Mojci Lukančič).
Barbara Korošec, z dnem 8. 6. 2010
Pisarna: Resljeva cesta 25, 1000 Ljub
ljana (zaposlena pri odvetnici Vesni Šafar).
Maja Kolbezen, z dnem 8. 6. 2010
Pisarna: Vrhovčeva ulica 1, 8000 Novo
mesto (zaposlena v Odvetniški družbi Škerlj
in odvetniki, odvetniška pisarna, d.o.o.).
Darja Glavina, z dnem 1. 7. 2010
Pisarna: Brdnikova 44, 1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniški pisarni Mužina in
partnerji d.o.o.).
Lidija Kobe, z dnem 19. 6. 2010
Pisarna: Neubergerjeva 3, 1000 Ljub
ljana.
Nina Cek Perhavec, z dnem 11. 5. 2010
Pisarna: Pristaniška 43 a, 6000 Koper
(zaposlena v Odvetniški družbi Matoz o.p.,
d.o.o.).
Maja Škrinjar, z dnem 11. 5. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pisarna: Ferrarska ulica 12, 6000 Koper (zaposlena pri odvetniku Janezu Starmanu).
mag. Rok Ušeničnik, z dnem 25. 5.
2010
Pisarna: Celovška cesta 150, 1000 Ljub
ljana.
Uroš Podobnik, z dnem 11. 5. 2010
Pisarna: Barjanska cesta 3, 1000 Ljub
ljana (zaposlen v Odvetniški pisarni Miro
Senica in odvetniki, d.o.o.).
mag. Katarina Prebil, z dnem 26. 5.
2010
Pisarna: Tržaška cesta 297, 1000 Ljub
ljana.
II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Božo Štefančič, z dnem 15. 5. 2010
Prevzemnica njegove odvetniške pisarne je Špela Zemljan, odvetnica iz Ljubljane,
Čufarjeva 3.
Tadeja Maček, z dnem 16. 5. 2010
Prevzemnica njene odvetniške pisarne je
Laura Breda Ludvig, odvetnica iz Ljubljane,
Kotnikova 35.
Andrejka Podpečan Repnik, z dnem
15. 6. 2010
Prevzemnik njene odvetniške pisarne je
Franc Repnik, odvetnik iz Celja, Savinova
9.
III. Preselitve
Marko Schulz, odvetnik iz Ljubljane,
z dnem 1. 6. 2010 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Bravničarjeva
ulica 13, 1000 Ljubljana, tel. 01/534-18-47,
faks 01/568-61-87,
Dušan Ambrožič, odvetnik iz Ljubljane,
z dnem 1. 6. 2010 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Bravničarjeva
ulica 13, 1000 Ljubljana, tel. 01/534-18-47,
faks 01/568-61-87.
Odvetniška družba Ambrožič in Schulz
o.p., d.n.o., Ljubljana preseli sedež svoje
odvetniške pisarne na novi naslov: Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, tel.
01/534-18-47, faks 01/568-61-87.
Gorazd Balažic, odvetnik iz Lendave,
preseli sedež svoje odvetniške pisarne
na novi naslov: Slomškova ulica 41, 9000
Murska Sobota, tel. 08/205-16-30, faks
08/205-16-31.
Mojca Furlan, odvetnica iz Ljubljane,
z dnem 1. 6. 2010 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Dvorakova
5, 1000 Ljubljana, tel. 01/231-20-26, faks
01/231-20-27.
Špela Mesesnel, odvetnica iz Ljubljane,
z dnem 31. 5. 2010 preseli sedež svoje
odvetniške pisarne na novi naslov: Neubergerjeva ulica 3, 1000 Ljubljana, GSM:
070/702-031.
Petra Jereb, odvetnica iz Kranja, z dnem
4. 6. 2010 preseli sedež svoje odvetniške
pisarne na novi naslov: Nazorjeva ulica 3,
4000 Kranj, tel. 0590/39-770 in 0590/39-772,
faks 0590/39-771.
IV. Obvestilo o pričetku poslovanja odvetniške družbe
Obveščamo vas, da je z dnem 5. 1. 2010
pričela poslovati odvetniška družba:
Odvetniška pisarna Janežič & Jarkovič
d.o.o., Tavčarjeva ulica 8, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da z dnem 31. 5. 2010
preneha samostojno odvetništvo odvetnika
Andreja Faturja iz Ljubljane, Mestni trg 8,
glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba
Odvetniška družba Fatur, o.p., d.o.o.,
Mestni trg 8, 1000 Ljubljana.

Odvetnika Andreja Faturja od 1. 6. 2010
dalje vodimo kot odvetnika družbenika Odvetniške družbe Fatur, o.p., d.o.o., Mestni
trg 8, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da z dnem 31. 5. 2010
preneha samostojno odvetništvo odvetnika
Željka Leljaka iz Maribora, Partizanska cesta 20, glede na to, da je pričela poslovati
odvetniška družba
Odvetniška družba Leljak, o.p., d.o.o.,
Partizanska cesta 20, 2000 Maribor.
Odvetnika Željka Leljaka od 1. 6. 2010
dalje vodimo kot odvetnika družbenika Odvetniške družbe Leljak, o.p., d.o.o., Partizanska cesta 20, 2000 Maribor.
V. Spremembe
Obveščamo vas, da je na podlagi sklepa
Okrožnega sodišča v Mariboru z dne 19. 4.
2010 firma odvetniške družbe: Odvetniška
pisarna Brence, d.o.o., Partizanska cesta
13A, Maribor, spremenjena, in sicer se spremenjena firma glasi:
Odvetniška pisarna Brence & Greifoner,
d.o.o., Partizanska cesta 13 A, 2000 Maribor.
Obveščamo vas, da je na podlagi sklepa
Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 31. 3.
2010 firma odvetniške družbe: Odvetniška
družba Đuragić – Sotlar o.p., d.o.o., Tavčarjeva 10, Ljubljana, spremenjena, in sicer se
spremenjena firma glasi:
Odvetniška družba Đuragić – Sotlar o.p.,
d.o.o., Tavčarjeva 10, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da Barbara Knez Kostrevc z dnem 24. 5. 2010 preneha opravljati
odvetništvo kot samostojna odvetnica.
Z dnem 25. 5. 2010 odvetnico Barbaro
Knez Kostrevc vodimo kot odvetnico zaposleno pri odvetniku Alešu Avbrehtu, Šestova
ulica 2, Ljubljana.
Obveščamo vas, da Vanja Šisernik
z dnem 31. 5. 2010 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena v Odvetniški družbi Ambrožič in Schulz o.p., d.n.o.,
Ljubljana.
Z dnem 1. 6. 2010 odvetnica Vanja Šisernik nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na naslovu: Bravničarjeva
ulica 13, 1000 Ljubljana, tel. 05/908-13-13 in
01/534-18-47, faks 01/568-61-87.
Obveščamo vas, da Tanja Martelanc
z dnem 30. 4. 2010 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena v Odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki, d.o.o.,
Ljubljana.
Z dnem 1. 5. 2010 se odvetnica Tanja
Martelanc zaposli pri odvetniku Alešu Avbrehtu, Šestova 2, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da Teodora Glušič Terbovc z dnem 31. 5. 2010 preneha opravljati
odvetniški poklic v Odvetniški družbi Čeferin
o.p., d.o.o., Grosuplje.
Z dnem 1. 6. 2010 odvetnica Teodora
Glušič Terbovc nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na naslovu: Miklošičeva ulica 9, 3000 Celje, tel.
03/493-07-77, faks 03/493-07-76.
Odvetniška zbornica Slovenije
Ob-4212/10
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08),
določa in objavlja datum nastopa poslovanja
notarja: 1. 7. 2010 prične s poslovanjem
notarka Anica Črešnik, na Ravnah na Koroškem, Gačnikova pot 2.
Notarska zbornica Slovenije
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Št. 007-6/2010/15
Ob-4224/10
Na podlagi četrtega odstavka 18. člena
Pravilnika o sodnih tolmačih (Uradni list RS,
št. 49/02, 75/03, 71/07) Ministrstvo za pravosodje objavlja
razrešitev
1. Zlatke Golmajer, sodne tolmačke za
italijanski jezik, z dnem 5. 6. 2010.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-4227/10
Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske pravice Slovenije (Združenje
SAZAS), Špruha 19, 1236 Trzin, ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora Matjaž
Zupan, na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP UPB-3),
objavlja
vabilo
k pogajanjem
reprezentativnemu združenju izdajateljev
radijskih programov – uporabnikov avtorskih
del iz repertoarja Združenja SAZAS, za sklenitev skupnega sporazuma o tarifi, pogojih
uporabe avtorskih del, okoliščinah uporabe, rokih, načinu plačila in drugih pogojih
skladno s 157. členom Zakona o avtorski in
sorodnih pravicah.
Prosimo, da zainteresirani priglasite udeležbo k pogajanjem v roku 15 dni od objave
tega vabila na naslov, Združenje SAZAS,
Špruha 19, Trzin ali na e-naslov: sazas@sazas.org. Ob priglasitvi izkažite tudi reprezentativnost skladno s 157. členom Zakona
o avtorski in sorodnih pravicah.
Združenje skladateljev in avtorjev
za zaščito avtorske pravice Slovenije
(Združenje SAZAS)
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-27/2006/11(134-13) Ob-4180/10
V register političnih strank se pri politični stranki Slovenski ljudski stranki, s kratico imena SLS in s sedežem v Ljubljani,
Beethovnova ulica 4, ter z matično številko:
1029711, vpiše sprememba statuta in sprememba zastopnika stranke.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Radovan Žerjav, EMŠO: 0212968500330, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem Ravenska ulica 15, Krog.
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Evidence sindikatov
Št. 101-49/2010-3
Ob-3528/10
Pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška, se pod zaporedno številko 44, z dnem
6. 12. 2009, pravila/statut Sindikata podjetja Sora Medvode, izbrišejo iz evidence.
Št. 101-2/2010-3
Ob-3746/10
Iz evidence statutov sindikatov, ki se hrani na Upravni enoti Hrastnik, se pod zaporedno številko 14, z datumom vpisa 9. 10.
1995, izbriše sindikat z nazivom: Osnovna sindikalna organizacija Osnovne šole
Vita Pavliča Hrastnik, s sedežem v Hrastniku – Log 19.
Št. 10100-10/2010-2
Ob-3809/10
Statut Zveze reprezentativnih sindikatov Slovenije (ZRSS), Slovenski trg 3,
Kranj, se hrani pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 25. 5. 2010, pod zaporedno
številko 197.
Št. 10102-5/2009-13
Ob-3810/10
DENS – Sindikat zobozdravnikov Slovenije, Pokopališka ulica 35, Ljubljana,
se določi kot reprezentativen sindikat v poklicu zobozdravnik/zobozdravnica.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 10-020-000202
Ob-4214/10
Na podlagi 16. člena Zakona o digitalni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07)
ter na podlagi subsidiarne uporabe 36. in
40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1,102/07
– ZDRad in 110/09) Agencija za pošto in
elektronske komunikacije Republike Slovenije, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za podelitev
radijske frekvence za omrežje prizemne
digitalne radiodifuzije DVB-T na
območju Kopra
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je radijska frekvenca za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na območju Kopra, in sicer:
– kanal 34 (radijska frekvenca kanala
578 MHz).
Parametri omrežja za razpisano območje
morajo omogočati neto bitno hitrost, ki ne
sme biti manjša od 9 Mbit/s.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Na dan izteka roka za predložitev ponudb ponudnik ne sme imeti neporavnanih
zapadlih obveznosti do Agencije za pošto in
elektronske komunikacije RS.
2.2 Ponudnik mora biti plačilno sposoben, zoper njega ne sme biti začet postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
2.3 Ponudnik mora predložiti popolno in
vsebinsko pravilno ponudbo.
2.4 Ponudnik, ali z njim povezane osebe,
lahko sodelujejo samo v eni ponudbi. Če
bo en ponudnik sodeloval v več ponudbah,
bodo vse take ponudbe izločene.
2.5 Ponujena stopnja pokritosti navedena v terminskem načrtu, ki je priloga ponudbi, mora ustrezati zahtevi 60% pokritosti
prebivalstva razpisanega območja na dan
1. 1. 2011.
2.6 Ponujena cena storitve oddajanja
enega televizijskega programa standardne
razločljivosti, skupaj s pripadajočim zvokom
in teletekstom, mora biti stroškovno naravnana.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki
jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem
merilu.
Ocenjene ponudbe se bodo razvrstile
po doseženem številu točk. V primeru, da
bosta dve ali več ponudb dosegli enako
število točk, se jih bo razvrsti po naslednjih
kriterijih:
1. ponudba, pri kateri ponudnik predloži
zavezujočo izjavo o oddajanju lastnega televizijskega programa, bo uvrščena višje,
2. če sta dve ali več ponudb na podlagi
prvega kriterija še vedno enakovredni, bo
višje uvrščena tista ponudba, ki ima večje
število točk na podlagi merila »Sedež ponudnika«,

3. če sta dve ali več ponudb na podlagi
drugega kriterija še vedno enakovredni, bo
uvrščena višje tista ponudba, kjer ima ponudnik večje število točk na podlagi merila
»Cena ponujenih storitev«.
Agencija bo ponudniku, katerega ponudba bo ocenjena najboljše, izdala odločbo
o dodelitvi radijske frekvence za omrežje
prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na
območju Kopra.
3.1 Cena ponujenih storitev (0–20 točk)
Namen merila je ponudniku dodeliti
točke glede na v ponudbi ponujeno višino
cene storitve oddajanja enega televizijskega
programa standardne razločljivosti (skupaj
s pripadajočim zvokom in teletekstom) na
celotnem razpisanem območju. Število točk
pri tem merilu se izračuna kot razmerje med
najnižjo ponujeno ceno in ceno ocenjevane
ponudbe. Dobljeno število se pomnoži z 20
in zaokroži na eno decimalno mesto. Ponudnik, ki v ponudbi ponuja najnižjo ceno,
dobi 20 točk.
3.2 Sedež ponudnika (0–20 točk)
Pri tem merilu se dodeljuje točke glede
na oddaljenost ponudnikovega sedeža od
razpisanega območja. Ponudnik, ki ima sedež oddaljen več kot 20 km, prejme pri tem
merilu 0 točk, ponudnik, ki ima sedež oddaljen 20 km ali manj, prejme 10 točk, ponudnik, ki ima sedež na razpisanem območju,
pa prejme 20 točk.
3.3 Izjava ponudnika o oddajanju lastnega programa (0–20 točk)
Pri tem merilu je ocena vezana na zavezujočo izjavo o oddajanju lastnega televizijskega programa prek omrežja, za katerega frekvence so predmet tega razpisa,
ki jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi
v obliki obrazca H.4. razpisne dokumentacije. Če ponudnik priloži pravilno in v celoti
izpolnjeno izjavo, se mu dodeli 20 točk, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme pri tem
merilu 0 točk.
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 26. julij
2010, do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov
agencije: Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne
7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka.
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali
umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj
pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, v času
uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka,
od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do
14. ure. Zadnji dan roka za oddajo ponudbe, lahko ponudnik predloži ponudbo od 8.
do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru
osebne dostave izdala potrdilo o prejemu
ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v enem izvirniku in v eni kopiji. Natančna navodila

za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni
dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 2. avgusta 2010, ob 12. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v elektronski ali pisni obliki tudi osebno v vložišču
Agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka, od 9. do 11. ure, ob sredah
tudi od 13. do 14. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda, elektronski naslov: info.box@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 10-020-000202
Ob-4215/10
Na podlagi 16. člena Zakona o digitalni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07)
ter na podlagi subsidiarne uporabe 36. in
40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1,
102/07 – ZDRad in 110/09) Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike
Slovenije, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za podelitev
radijske frekvence za omrežje prizemne
digitalne radiodifuzije DVB-T
na območju Litije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je radijska frekvenca za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na območju Litije, in sicer:
– kanal 47 (radijska frekvenca kanala
682 MHz).
Parametri omrežja za razpisano območje
morajo omogočati neto bitno hitrost, ki ne
sme biti manjša od 9 Mbit/s.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Na dan izteka roka za predložitev ponudb ponudnik ne sme imeti neporavnanih
zapadlih obveznosti do Agencije za pošto in
elektronske komunikacije RS.
2.2 Ponudnik mora biti plačilno sposoben, zoper njega ne sme biti začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
2.3 Ponudnik mora predložiti popolno in
vsebinsko pravilno ponudbo.
2.4 Ponudnik, ali z njim povezane osebe,
lahko sodelujejo samo v eni ponudbi. Če
bo en ponudnik sodeloval v več ponudbah,
bodo vse take ponudbe izločene.
2.5 Ponujena stopnja pokritosti navedena v terminskem načrtu, ki je priloga ponudbi, mora ustrezati zahtevi 60% pokritosti
prebivalstva razpisanega območja na dan
1. 1. 2011.
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2.6 Ponujena cena storitve oddajanja
enega televizijskega programa standardne
razločljivosti, skupaj s pripadajočim zvokom
in teletekstom, mora biti stroškovno naravnana.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki
jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem
merilu.
Ocenjene ponudbe se bodo razvrstile
po doseženem številu točk. V primeru, da
bosta dve ali več ponudb dosegli enako
število točk, se jih bo razvrsti po naslednjih
kriterijih:
1. ponudba, pri kateri ponudnik predloži
zavezujočo izjavo o oddajanju lastnega televizijskega programa, bo uvrščena višje,
2. če sta dve ali več ponudb na podlagi
prvega kriterija še vedno enakovredni, bo
višje uvrščena tista ponudba, ki ima večje
število točk na podlagi merila »Sedež ponudnika«,
3. če sta dve ali več ponudb na podlagi
drugega kriterija še vedno enakovredni, bo
uvrščena višje tista ponudba, kjer ima ponudnik večje število točk na podlagi merila
»Cena ponujenih storitev«.
Agencija bo ponudniku, katerega ponudba bo ocenjena najboljše, izdala odločbo
o dodelitvi radijske frekvence za omrežje
prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na
območju Litije.
3.1 Cena ponujenih storitev (0–20 točk)
Namen merila je ponudniku dodeliti
točke glede na v ponudbi ponujeno višino
cene storitve oddajanja enega televizijskega
programa standardne razločljivosti (skupaj
s pripadajočim zvokom in teletekstom) na
celotnem razpisanem območju. Število točk
pri tem merilu se izračuna kot razmerje med
najnižjo ponujeno ceno in ceno ocenjevane
ponudbe. Dobljeno število se pomnoži z 20
in zaokroži na eno decimalno mesto. Ponudnik, ki v ponudbi ponuja najnižjo ceno,
dobi 20 točk.
3.2 Sedež ponudnika (0–20 točk)
Pri tem merilu se dodeljuje točke glede
na oddaljenost ponudnikovega sedeža od
razpisanega območja. Ponudnik, ki ima sedež oddaljen več kot 20 km, prejme pri tem
merilu 0 točk, ponudnik, ki ima sedež oddaljen 20 km ali manj, prejme 10 točk, ponudnik, ki ima sedež na razpisanem območju,
pa prejme 20 točk.
3.3 Izjava ponudnika o oddajanju lastnega programa (0–20 točk)
Pri tem merilu je ocena vezana na zavezujočo izjavo o oddajanju lastnega televizijskega programa prek omrežja, za katerega frekvence so predmet tega razpisa,
ki jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi
v obliki obrazca H.4. razpisne dokumentacije. Če ponudnik priloži pravilno in v celoti
izpolnjeno izjavo, se mu dodeli 20 točk, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme pri tem
merilu 0 točk.
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 26. julij
2010, do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov
agencije: Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne
7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka.
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali

umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj
pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka, od 9.
do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure.
Zadnji dan roka za oddajo ponudbe, lahko
ponudnik predloži ponudbo od 8. do 14. ure.
Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v enem izvirniku in v eni kopiji. Natančna navodila
za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni
dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 2. avgusta 2010, ob 12. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v elektronski ali pisni obliki tudi osebno v vložišču
Agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka, od 9. do 11. ure, ob sredah
tudi od 13. do 14. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda, elektronski naslov: info.box@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 10-020-000202
Ob-4216/10
Na podlagi 16. člena Zakona o digitalni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07)
ter na podlagi subsidiarne uporabe 36. in
40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1,
102/07 – ZDRad in 110/09) Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike
Slovenije, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za podelitev
radijske frekvence za omrežje prizemne
digitalne radiodifuzije DVB-T
na območju Puconcev
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je radijska frekvenca za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na območju Puconcev,
in sicer:
– kanal 52 (radijska frekvenca kanala
722 MHz).
Parametri omrežja za razpisano območje
morajo omogočati neto bitno hitrost, ki ne
sme biti manjša od 9 Mbit/s.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Na dan izteka roka za predložitev ponudb ponudnik ne sme imeti neporavnanih
zapadlih obveznosti do Agencije za pošto in
elektronske komunikacije RS.
2.2 Ponudnik mora biti plačilno sposoben, zoper njega ne sme biti začet postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
2.3 Ponudnik mora predložiti popolno in
vsebinsko pravilno ponudbo.
2.4 Ponudnik, ali z njim povezane osebe,
lahko sodelujejo samo v eni ponudbi. Če
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bo en ponudnik sodeloval v več ponudbah,
bodo vse take ponudbe izločene.
2.5 Ponujena stopnja pokritosti navedena v terminskem načrtu, ki je priloga ponudbi, mora ustrezati zahtevi 60% pokritosti
prebivalstva razpisanega območja na dan
1. 1. 2011.
2.6 Ponujena cena storitve oddajanja
enega televizijskega programa standardne
razločljivosti, skupaj s pripadajočim zvokom
in teletekstom, mora biti stroškovno naravnana.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki
jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem
merilu.
Ocenjene ponudbe se bodo razvrstile
po doseženem številu točk. V primeru, da
bosta dve ali več ponudb dosegli enako
število točk, se jih bo razvrsti po naslednjih
kriterijih:
1. ponudba, pri kateri ponudnik predloži
zavezujočo izjavo o oddajanju lastnega televizijskega programa, bo uvrščena višje,
2. če sta dve ali več ponudb na podlagi
prvega kriterija še vedno enakovredni, bo
višje uvrščena tista ponudba, ki ima večje
število točk na podlagi merila »Sedež ponudnika«,
3. če sta dve ali več ponudb na podlagi
drugega kriterija še vedno enakovredni, bo
uvrščena višje tista ponudba, kjer ima ponudnik večje število točk na podlagi merila
»Cena ponujenih storitev«.
Agencija bo ponudniku, katerega ponudba bo ocenjena najboljše, izdala odločbo
o dodelitvi radijske frekvence za omrežje
prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na
območju Puconcev.
3.1 Cena ponujenih storitev (0–20 točk)
Namen merila je ponudniku dodeliti točke
glede na v ponudbi ponujeno višino cene storitve oddajanja enega televizijskega programa standardne razločljivosti (skupaj s pripadajočim zvokom in teletekstom) na celotnem
razpisanem območju. Število točk pri tem
merilu se izračuna kot razmerje med najnižjo
ponujeno ceno in ceno ocenjevane ponudbe.
Dobljeno število se pomnoži z 20 in zaokroži
na eno decimalno mesto. Ponudnik, ki v ponudbi ponuja najnižjo ceno, dobi 20 točk.
3.2 Sedež ponudnika (0–20 točk)
Pri tem merilu se dodeljuje točke glede
na oddaljenost ponudnikovega sedeža od
razpisanega območja. Ponudnik, ki ima sedež oddaljen več kot 20 km, prejme pri tem
merilu 0 točk, ponudnik, ki ima sedež oddaljen 20 km ali manj, prejme 10 točk, ponudnik, ki ima sedež na razpisanem območju,
pa prejme 20 točk.
3.3 Izjava ponudnika o oddajanju lastnega programa (0–20 točk)
Pri tem merilu je ocena vezana na zavezujočo izjavo o oddajanju lastnega televizijskega programa prek omrežja, za katerega frekvence so predmet tega razpisa,
ki jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi
v obliki obrazca H.4. razpisne dokumentacije. Če ponudnik priloži pravilno in v celoti
izpolnjeno izjavo, se mu dodeli 20 točk, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme pri tem
merilu 0 točk.
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 26. julij
2010, do 14. ure. Ne glede na način poši-
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ljanja morajo ponudbe prispeti na naslov
agencije: Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne
7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka.
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali
umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj
pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, v času
uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka,
od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do
14. ure. Zadnji dan roka za oddajo ponudbe, lahko ponudnik predloži ponudbo od 8.
do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru
osebne dostave izdala potrdilo o prejemu
ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v enem izvirniku in v eni kopiji. Natančna navodila
za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni
dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 2. avgusta 2010, ob 12. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v elektronski ali pisni obliki tudi osebno v vložišču
Agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka, od 9. do 11. ure, ob sredah
tudi od 13. do 14. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda, elektronski naslov: info.box@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 10-020-000202
Ob-4217/10
Na podlagi 16. člena Zakona o digitalni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07)
ter na podlagi subsidiarne uporabe 36. in
40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1,
102/07 – ZDRad in 110/09) Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike
Slovenije, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za podelitev
radijske frekvence za omrežje prizemne
digitalne radiodifuzije DVB-T
na območju Škofje Loke
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je radijska frekvenca za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na območju Škofje Loke,
in sicer:
– kanal 50 (radijska frekvenca kanala
706 MHz).
Parametri omrežja za razpisano območje
morajo omogočati neto bitno hitrost, ki ne
sme biti manjša od 9 Mbit/s.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Na dan izteka roka za predložitev ponudb ponudnik ne sme imeti neporavnanih
zapadlih obveznosti do Agencije za pošto in
elektronske komunikacije RS.
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2.2 Ponudnik mora biti plačilno sposoben, zoper njega ne sme biti začet postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
2.3 Ponudnik mora predložiti popolno in
vsebinsko pravilno ponudbo.
2.4 Ponudnik, ali z njim povezane osebe,
lahko sodelujejo samo v eni ponudbi. Če
bo en ponudnik sodeloval v več ponudbah,
bodo vse take ponudbe izločene.
2.5 Ponujena stopnja pokritosti navedena v terminskem načrtu, ki je priloga ponudbi, mora ustrezati zahtevi 60% pokritosti
prebivalstva razpisanega območja na dan
1. 1. 2011.
2.6 Ponujena cena storitve oddajanja
enega televizijskega programa standardne
razločljivosti, skupaj s pripadajočim zvokom
in teletekstom, mora biti stroškovno naravnana.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki
jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem
merilu.
Ocenjene ponudbe se bodo razvrstile
po doseženem številu točk. V primeru, da
bosta dve ali več ponudb dosegli enako
število točk, se jih bo razvrsti po naslednjih
kriterijih:
1. ponudba, pri kateri ponudnik predloži
zavezujočo izjavo o oddajanju lastnega televizijskega programa, bo uvrščena višje,
2. če sta dve ali več ponudb na podlagi
prvega kriterija še vedno enakovredni, bo
višje uvrščena tista ponudba, ki ima večje
število točk na podlagi merila »Sedež ponudnika«,
3. če sta dve ali več ponudb na podlagi
drugega kriterija še vedno enakovredni, bo
uvrščena višje tista ponudba, kjer ima ponudnik večje število točk na podlagi merila
»Cena ponujenih storitev«.
Agencija bo ponudniku, katerega ponudba bo ocenjena najboljše, izdala odločbo
o dodelitvi radijske frekvence za omrežje
prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na
območju Škofje Loke.
3.1 Cena ponujenih storitev (0–20 točk)
Namen merila je ponudniku dodeliti
točke glede na v ponudbi ponujeno višino
cene storitve oddajanja enega televizijskega
programa standardne razločljivosti (skupaj
s pripadajočim zvokom in teletekstom) na
celotnem razpisanem območju. Število točk
pri tem merilu se izračuna kot razmerje med
najnižjo ponujeno ceno in ceno ocenjevane
ponudbe. Dobljeno število se pomnoži z 20
in zaokroži na eno decimalno mesto. Ponudnik, ki v ponudbi ponuja najnižjo ceno,
dobi 20 točk.
3.2 Sedež ponudnika (0–20 točk)
Pri tem merilu se dodeljuje točke glede
na oddaljenost ponudnikovega sedeža od
razpisanega območja. Ponudnik, ki ima sedež oddaljen več kot 20 km, prejme pri tem
merilu 0 točk, ponudnik, ki ima sedež oddaljen 20 km ali manj, prejme 10 točk, ponudnik, ki ima sedež na razpisanem območju,
pa prejme 20 točk.
3.3 Izjava ponudnika o oddajanju lastnega programa (0–20 točk)
Pri tem merilu je ocena vezana na zavezujočo izjavo o oddajanju lastnega televizijskega programa prek omrežja, za katerega frekvence so predmet tega razpisa,
ki jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi

v obliki obrazca H.4. razpisne dokumentacije. Če ponudnik priloži pravilno in v celoti
izpolnjeno izjavo, se mu dodeli 20 točk, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme pri tem
merilu 0 točk.
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 26. julij
2010, do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov agencije: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne
bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku
roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti
prispela na naslov agencije po izteku roka,
bo agencija poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka, od 9.
do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure.
Zadnji dan roka za oddajo ponudbe, lahko
ponudnik predloži ponudbo od 8. do 14. ure.
Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v enem izvirniku in v eni kopiji. Natančna navodila
za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni
dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 2. avgusta 2010, ob 12. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v elektronski ali pisni obliki tudi osebno v vložišču
Agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka, od 9. do 11. ure, ob sredah
tudi od 13. do 14. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda, elektronski naslov: info.box@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 10-020-000202
Ob-4218/10
Na podlagi 16. člena Zakona o digitalni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07)
ter na podlagi subsidiarne uporabe 36. in
40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1,102/07
– ZDRad in 110/09) Agencija za pošto in
elektronske komunikacije Republike Slovenije, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za podelitev
radijske frekvence za omrežje prizemne
digitalne radiodifuzije DVB-T na
območju Selnice ob Dravi
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je radijska frekvenca za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na območju Selnice ob
Dravi, in sicer:
– kanal 37 (radijska frekvenca kanala
602 MHz).
Parametri omrežja za razpisano območje
morajo omogočati neto bitno hitrost, ki ne
sme biti manjša od 9 Mbit/s.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Na dan izteka roka za predložitev ponudb ponudnik ne sme imeti neporavnanih
zapadlih obveznosti do Agencije za pošto in
elektronske komunikacije RS.
2.2 Ponudnik mora biti plačilno sposoben, zoper njega ne sme biti začet postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
2.3 Ponudnik mora predložiti popolno in
vsebinsko pravilno ponudbo.
2.4 Ponudnik, ali z njim povezane osebe,
lahko sodelujejo samo v eni ponudbi. Če
bo en ponudnik sodeloval v več ponudbah,
bodo vse take ponudbe izločene.
2.5 Ponujena stopnja pokritosti navedena v terminskem načrtu, ki je priloga ponudbi, mora ustrezati zahtevi 60% pokritosti
prebivalstva razpisanega območja na dan
1. 1. 2011.
2.6 Ponujena cena storitve oddajanja
enega televizijskega programa standardne
razločljivosti, skupaj s pripadajočim zvokom
in teletekstom, mora biti stroškovno naravnana.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki
jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem
merilu.
Ocenjene ponudbe se bodo razvrstile
po doseženem številu točk. V primeru, da
bosta dve ali več ponudb dosegli enako
število točk, se jih bo razvrsti po naslednjih
kriterijih:
1. ponudba, pri kateri ponudnik predloži
zavezujočo izjavo o oddajanju lastnega televizijskega programa, bo uvrščena višje,
2. če sta dve ali več ponudb na podlagi
prvega kriterija še vedno enakovredni, bo
višje uvrščena tista ponudba, ki ima večje
število točk na podlagi merila »Sedež ponudnika«,
3. če sta dve ali več ponudb na podlagi
drugega kriterija še vedno enakovredni, bo
uvrščena višje tista ponudba, kjer ima ponudnik večje število točk na podlagi merila
»Cena ponujenih storitev«.
Agencija bo ponudniku, katerega ponudba bo ocenjena najboljše, izdala odločbo
o dodelitvi radijske frekvence za omrežje
prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na
območju Selnice ob Dravi.
3.1 Cena ponujenih storitev (0–20 točk)
Namen merila je ponudniku dodeliti točke
glede na v ponudbi ponujeno višino cene storitve oddajanja enega televizijskega programa standardne razločljivosti (skupaj s pripadajočim zvokom in teletekstom) na celotnem
razpisanem območju. Število točk pri tem
merilu se izračuna kot razmerje med najnižjo
ponujeno ceno in ceno ocenjevane ponudbe.
Dobljeno število se pomnoži z 20 in zaokroži
na eno decimalno mesto. Ponudnik, ki v ponudbi ponuja najnižjo ceno, dobi 20 točk.
3.2 Sedež ponudnika (0–20 točk)
Pri tem merilu se dodeljuje točke glede
na oddaljenost ponudnikovega sedeža od
razpisanega območja. Ponudnik, ki ima sedež oddaljen več kot 20 km, prejme pri tem
merilu 0 točk, ponudnik, ki ima sedež oddaljen 20 km ali manj, prejme 10 točk, ponudnik, ki ima sedež na razpisanem območju,
pa prejme 20 točk.
3.3 Izjava ponudnika o oddajanju lastnega programa (0–20 točk)

Pri tem merilu je ocena vezana na zavezujočo izjavo o oddajanju lastnega televizijskega programa prek omrežja, za katerega frekvence so predmet tega razpisa,
ki jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi
v obliki obrazca H.4. razpisne dokumentacije. Če ponudnik priloži pravilno in v celoti
izpolnjeno izjavo, se mu dodeli 20 točk, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme pri tem
merilu 0 točk.
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 26. julij
2010, do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov
agencije: Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne
7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka.
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali
umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj
pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur,
ki so od ponedeljka do petka, od 9. ure do
11. ure, ob sredah tudi od 13. ure do 14. ure.
Zadnji dan roka za oddajo ponudbe, lahko
ponudnik predloži ponudbo od 8. ure do
14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru
osebne dostave izdala potrdilo o prejemu
ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v enem izvirniku in v eni kopiji. Natančna navodila
za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni
dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 2. avgusta 2010, ob 12. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v elektronski ali pisni obliki tudi osebno v vložišču
Agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka, od 9. ure do 11. ure, ob
sredah tudi od 13. ure do 14. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda, elektronski naslov: info.box@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 10-020-000202
Ob-4219/10
Na podlagi 16. člena Zakona o digitalni
radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07) ter na
podlagi subsidiarne uporabe 36. in 40. člena
Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1,102/07-ZDRad
in 110/09) Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za podelitev
radijske frekvence za omrežje prizemne
digitalne radiodifuzije DVB-T
na območju Murske Sobote
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je radijska frekvenca za omrežje prizemne digitalne radi-
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odifuzije DVB-T na območju Murske Sobote,
in sicer:
– kanal 37 (radijska frekvenca kanala
602 MHz).
Parametri omrežja za razpisano območje
morajo omogočati neto bitno hitrost, ki ne
sme biti manjša od 9 Mbit/s.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Na dan izteka roka za predložitev ponudb ponudnik ne sme imeti neporavnanih
zapadlih obveznosti do Agencije za pošto in
elektronske komunikacije RS.
2.2 Ponudnik mora biti plačilno sposoben, zoper njega ne sme biti začet postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
2.3 Ponudnik mora predložiti popolno in
vsebinsko pravilno ponudbo.
2.4 Ponudnik, ali z njim povezane osebe,
lahko sodelujejo samo v eni ponudbi. Če
bo en ponudnik sodeloval v več ponudbah,
bodo vse take ponudbe izločene.
2.5 Ponujena stopnja pokritosti navedena v terminskem načrtu, ki je priloga ponudbi, mora ustrezati zahtevi 60% pokritosti
prebivalstva razpisanega območja na dan
1. 1. 2011.
2.6 Ponujena cena storitve oddajanja
enega televizijskega programa standardne
razločljivosti, skupaj s pripadajočim zvokom
in teletekstom, mora biti stroškovno naravnana.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki
jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem
merilu.
Ocenjene ponudbe se bodo razvrstile
po doseženem številu točk. V primeru, da
bosta dve ali več ponudb dosegli enako
število točk, se jih bo razvrsti po naslednjih
kriterijih:
1. ponudba, pri kateri ponudnik predloži
zavezujočo izjavo o oddajanju lastnega televizijskega programa, bo uvrščena višje,
2. če sta dve ali več ponudb na podlagi
prvega kriterija še vedno enakovredni, bo
višje uvrščena tista ponudba, ki ima večje
število točk na podlagi merila »Sedež ponudnika«,
3. če sta dve ali več ponudb na podlagi
drugega kriterija še vedno enakovredni, bo
uvrščena višje tista ponudba, kjer ima ponudnik večje število točk na podlagi merila
»Cena ponujenih storitev«.
Agencija bo ponudniku, katerega ponudba bo ocenjena najboljše, izdala odločbo
o dodelitvi radijske frekvence za omrežje
prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na
območju Murske Sobote.
3.1 Cena ponujenih storitev (0–20 točk)
Namen merila je ponudniku dodeliti
točke glede na v ponudbi ponujeno višino
cene storitve oddajanja enega televizijskega
programa standardne razločljivosti (skupaj
s pripadajočim zvokom in teletekstom) na
celotnem razpisanem območju. Število točk
pri tem merilu se izračuna kot razmerje med
najnižjo ponujeno ceno in ceno ocenjevane
ponudbe. Dobljeno število se pomnoži z 20
in zaokroži na eno decimalno mesto. Ponudnik, ki v ponudbi ponuja najnižjo ceno,
dobi 20 točk.
3.2 Sedež ponudnika (0–20 točk)
Pri tem merilu se dodeljuje točke glede
na oddaljenost ponudnikovega sedeža od
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razpisanega območja. Ponudnik, ki ima sedež oddaljen več kot 20 km, prejme pri tem
merilu 0 točk, ponudnik, ki ima sedež oddaljen 20 km ali manj, prejme 10 točk, ponudnik, ki ima sedež na razpisanem območju,
pa prejme 20 točk.
3.3 Izjava ponudnika o oddajanju lastnega programa (0–20 točk).
Pri tem merilu je ocena vezana na zavezujočo izjavo o oddajanju lastnega televizijskega programa prek omrežja, za katerega frekvence so predmet tega razpisa,
ki jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi
v obliki obrazca H.4. razpisne dokumentacije. Če ponudnik priloži pravilno in v celoti
izpolnjeno izjavo, se mu dodeli 20 točk, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme pri tem
merilu 0 točk.
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 26. julij
2010, do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov
agencije: Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne
7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka.
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali
umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj
pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur,
ki so od ponedeljka do petka, od 9. ure do
11. ure, ob sredah tudi od 13. ure do 14. ure.
Zadnji dan roka za oddajo ponudbe, lahko
ponudnik predloži ponudbo od 8. ure do
14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru
osebne dostave izdala potrdilo o prejemu
ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v enem izvirniku in v eni kopiji. Natančna navodila
za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni
dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 2. avgusta 2010, ob 12. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v elektronski ali pisni obliki tudi osebno v vložišču
Agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka, od 9. ure do 11. ure, ob
sredah tudi od 13. ure do 14. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda, elektronski naslov: info.box@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 10-020-000202
Ob-4220/10
Na podlagi 16. člena Zakona o digitalni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07)
ter na podlagi subsidiarne uporabe 36. in
40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1,102/07
– ZDRad in 110/09), Agencija za pošto in
elektronske komunikacije Republike Slovenije, objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sklep
o uvedbi javnega razpisa za podelitev
radijske frekvence za omrežje prizemne
digitalne radiodifuzije DVB-T
na območju Celja
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je radijska frekvenca za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na območju Celja, in sicer:
– kanal 24 (radijska frekvenca kanala
498 MHz).
Parametri omrežja za razpisano območje
morajo omogočati neto bitno hitrost, ki ne
sme biti manjša od 9 Mbit/s.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Na dan izteka roka za predložitev ponudb ponudnik ne sme imeti neporavnanih
zapadlih obveznosti do Agencije za pošto in
elektronske komunikacije RS.
2.2 Ponudnik mora biti plačilno sposoben,
zoper njega ne sme biti začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
2.3 Ponudnik mora predložiti popolno in
vsebinsko pravilno ponudbo.
2.4 Ponudnik, ali z njim povezane osebe,
lahko sodelujejo samo v eni ponudbi. Če bo
en ponudnik sodeloval v več ponudbah, bodo
vse take ponudbe izločene.
2.5 Ponujena stopnja pokritosti navedena
v terminskem načrtu, ki je priloga ponudbi,
mora ustrezati zahtevi 60% pokritosti prebivalstva razpisanega območja na dan 1. 1.
2011.
2.6 Ponujena cena storitve oddajanja
enega televizijskega programa standardne
razločljivosti, skupaj s pripadajočim zvokom
in teletekstom, mora biti stroškovno naravnana.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno
najmanjše in največje število točk, ki jih lahko
pridobi ponudnik pri posameznem merilu.
Ocenjene ponudbe se bodo razvrstile po
doseženem številu točk. V primeru, da bosta
dve ali več ponudb dosegli enako število točk,
se jih bo razvrsti po naslednjih kriterijih:
1. ponudba, pri kateri ponudnik predloži
zavezujočo izjavo o oddajanju lastnega televizijskega programa, bo uvrščena višje,
2. če sta dve ali več ponudb na podlagi prvega kriterija še vedno enakovredni, bo višje
uvrščena tista ponudba, ki ima večje število
točk na podlagi merila »Sedež ponudnika«,
3. če sta dve ali več ponudb na podlagi
drugega kriterija še vedno enakovredni, bo
uvrščena višje tista ponudba, kjer ima ponudnik večje število točk na podlagi merila
»Cena ponujenih storitev«.
Agencija bo ponudniku, katerega ponudba bo ocenjena najboljše, izdala odločbo
o dodelitvi radijske frekvence za omrežje
prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na
območju Celja.
3.1 Cena ponujenih storitev (0–20 točk)
Namen merila je ponudniku dodeliti točke
glede na v ponudbi ponujeno višino cene storitve oddajanja enega televizijskega programa standardne razločljivosti (skupaj s pripadajočim zvokom in teletekstom) na celotnem
razpisanem območju. Število točk pri tem
merilu se izračuna kot razmerje med najnižjo
ponujeno ceno in ceno ocenjevane ponudbe.
Dobljeno število se pomnoži z 20 in zaokroži
na eno decimalno mesto. Ponudnik, ki v ponudbi ponuja najnižjo ceno, dobi 20 točk.

3.2 Sedež ponudnika (0–20 točk)
Pri tem merilu se dodeljuje točke glede
na oddaljenost ponudnikovega sedeža od
razpisanega območja. Ponudnik, ki ima sedež oddaljen več kot 20 km, prejme pri tem
merilu 0 točk, ponudnik, ki ima sedež oddaljen 20 km ali manj, prejme 10 točk, ponudnik, ki ima sedež na razpisanem območju,
pa prejme 20 točk.
3.3 Izjava ponudnika o oddajanju lastnega programa (0–20 točk).
Pri tem merilu je ocena vezana na zavezujočo izjavo o oddajanju lastnega televizijskega programa prek omrežja, za katerega frekvence so predmet tega razpisa,
ki jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi
v obliki obrazca H.4. razpisne dokumentacije. Če ponudnik priloži pravilno in v celoti
izpolnjeno izjavo, se mu dodeli 20 točk, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme pri tem
merilu 0 točk.
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 26. julij
2010, do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov
agencije: Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne
7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka.
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali
umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj
pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur,
ki so od ponedeljka do petka, od 9. ure do
11. ure, ob sredah tudi od 13. ure do 14. ure.
Zadnji dan roka za oddajo ponudbe, lahko
ponudnik predloži ponudbo od 8. ure do
14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru
osebne dostave izdala potrdilo o prejemu
ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v enem izvirniku in v eni kopiji. Natančna navodila
za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni
dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 2. avgusta 2010, ob 12. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v elektronski ali pisni obliki tudi osebno v vložišču
Agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka, od 9. ure do 11. ure, ob
sredah tudi od 13. ure do 14. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda, elektronski naslov: info.box@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 10-020-000202
Ob-4221/10
Na podlagi 16. člena Zakona o digitalni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07)
ter na podlagi subsidiarne uporabe 36. in
40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1,102/07
– ZDRad in 110/09) Agencija za pošto in

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
elektronske komunikacije Republike Slovenije, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za podelitev
radijske frekvence za omrežje prizemne
digitalne radiodifuzije DVB-T
na območju Ilirske Bistrice
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je radijska frekvenca za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na območju Ilirske Bistrice,
in sicer:
– kanal 45 (radijska frekvenca kanala
666 MHz).
Parametri omrežja za razpisano območje
morajo omogočati neto bitno hitrost, ki ne
sme biti manjša od 9 Mbit/s.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Na dan izteka roka za predložitev ponudb ponudnik ne sme imeti neporavnanih
zapadlih obveznosti do Agencije za pošto in
elektronske komunikacije RS.
2.2 Ponudnik mora biti plačilno sposoben, zoper njega ne sme biti začet postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
2.3 Ponudnik mora predložiti popolno in
vsebinsko pravilno ponudbo.
2.4 Ponudnik, ali z njim povezane osebe,
lahko sodelujejo samo v eni ponudbi. Če
bo en ponudnik sodeloval v več ponudbah,
bodo vse take ponudbe izločene.
2.5 Ponujena stopnja pokritosti navedena v terminskem načrtu, ki je priloga ponudbi, mora ustrezati zahtevi 60% pokritosti
prebivalstva razpisanega območja na dan
1. 1. 2011.
2.6 Ponujena cena storitve oddajanja
enega televizijskega programa standardne
razločljivosti, skupaj s pripadajočim zvokom
in teletekstom, mora biti stroškovno naravnana.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki
jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem
merilu.
Ocenjene ponudbe se bodo razvrstile
po doseženem številu točk. V primeru, da
bosta dve ali več ponudb dosegli enako
število točk, se jih bo razvrsti po naslednjih
kriterijih:
1. ponudba, pri kateri ponudnik predloži zavezujočo izjavo o oddajanju lastnega
televizijskega programa, bo uvrščena višje,
2. če sta dve ali več ponudb na podlagi prvega kriterija še vedno enakovredni,
bo višje uvrščena tista ponudba, ki ima večje število točk na podlagi merila »Sedež
ponudnika«,
3. če sta dve ali več ponudb na podlagi drugega kriterija še vedno enakovredni,
bo uvrščena višje tista ponudba, kjer ima
ponudnik večje število točk na podlagi merila »Cena ponujenih storitev«.
Agencija bo ponudniku, katerega ponudba bo ocenjena najboljše, izdala odločbo
o dodelitvi radijske frekvence za omrežje
prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na
območju Ilirske Bistrice.
3.1 Cena ponujenih storitev (0–20 točk)
Namen merila je ponudniku dodeliti
točke glede na v ponudbi ponujeno višino
cene storitve oddajanja enega televizijskega
programa standardne razločljivosti (skupaj

s pripadajočim zvokom in teletekstom) na
celotnem razpisanem območju. Število točk
pri tem merilu se izračuna kot razmerje med
najnižjo ponujeno ceno in ceno ocenjevane
ponudbe. Dobljeno število se pomnoži z 20
in zaokroži na eno decimalno mesto. Ponudnik, ki v ponudbi ponuja najnižjo ceno
dobi, 20 točk.
3.2 Sedež ponudnika (0–20 točk)
Pri tem merilu se dodeljuje točke glede
na oddaljenost ponudnikovega sedeža od
razpisanega območja. Ponudnik, ki ima sedež oddaljen več kot 20 km, prejme pri tem
merilu 0 točk, ponudnik, ki ima sedež oddaljen 20 km ali manj, prejme 10 točk, ponudnik, ki ima sedež na razpisanem območju,
pa prejme 20 točk.
3.3 Izjava ponudnika o oddajanju lastnega programa (0–20 točk)
Pri tem merilu je ocena vezana na zavezujočo izjavo o oddajanju lastnega televizijskega programa prek omrežja, za katerega frekvence so predmet tega razpisa,
ki jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi
v obliki obrazca H.4. razpisne dokumentacije. Če ponudnik priloži pravilno in v celoti
izpolnjeno izjavo, se mu dodeli 20 točk, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme pri tem
merilu 0 točk.
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 26. julij 2010, do 14. ure. Ne glede na način
pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov agencije: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije,
Stegne 7, 1000 Ljubljana, do navedenega
roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe,
njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka za predložitev.
Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov
agencije po izteku roka, bo agencija poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka, od 9.
do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure.
Zadnji dan roka za oddajo ponudbe, lahko
ponudnik predloži ponudbo od 8. do 14. ure.
Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v enem izvirniku in v eni kopiji. Natančna navodila
za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni
dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 2. avgusta 2010, ob 12. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v elektronski ali pisni obliki tudi osebno v vložišču
Agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah
tudi od 13. do 14. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda, elektronski naslov: info.box@apek.si
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto
in elektronske komunikacije
Republike Slovenije
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Št. 10-020-000202
Ob-4222/10
Na podlagi 16. člena Zakona o digitalni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07)
ter na podlagi subsidiarne uporabe 36. in
40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1,102/07
– ZDRad in 110/09) Agencija za pošto in
elektronske komunikacije Republike Slovenije, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za podelitev
radijske frekvence za omrežje prizemne
digitalne radiodifuzije DVB-T
na območju Dornberk
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je radijska frekvenca za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na območju Dornberka,
in sicer:
– kanal 34 (radijska frekvenca kanala
578 MHz).
Parametri omrežja za razpisano območje
morajo omogočati neto bitno hitrost, ki ne
sme biti manjša od 9 Mbit/s.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Na dan izteka roka za predložitev ponudb ponudnik ne sme imeti neporavnanih
zapadlih obveznosti do Agencije za pošto in
elektronske komunikacije RS.
2.2 Ponudnik mora biti plačilno sposoben, zoper njega ne sme biti začet postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
2.3 Ponudnik mora predložiti popolno in
vsebinsko pravilno ponudbo.
2.4 Ponudnik, ali z njim povezane osebe,
lahko sodelujejo samo v eni ponudbi. Če
bo en ponudnik sodeloval v več ponudbah,
bodo vse take ponudbe izločene.
2.5 Ponujena stopnja pokritosti navedena v terminskem načrtu, ki je priloga ponudbi, mora ustrezati zahtevi 60% pokritosti
prebivalstva razpisanega območja na dan
1. 1. 2011.
2.6 Ponujena cena storitve oddajanja
enega televizijskega programa standardne
razločljivosti, skupaj s pripadajočim zvokom
in teletekstom, mora biti stroškovno naravnana.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki
jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem
merilu.
Ocenjene ponudbe se bodo razvrstile
po doseženem številu točk. V primeru, da
bosta dve ali več ponudb dosegli enako
število točk, se jih bo razvrsti po naslednjih
kriterijih:
1. ponudba, pri kateri ponudnik predloži zavezujočo izjavo o oddajanju lastnega
televizijskega programa, bo uvrščena višje,
2. če sta dve ali več ponudb na podlagi prvega kriterija še vedno enakovredni,
bo višje uvrščena tista ponudba, ki ima večje število točk na podlagi merila »Sedež
ponudnika«,
3. če sta dve ali več ponudb na podlagi drugega kriterija še vedno enakovredni,
bo uvrščena višje tista ponudba, kjer ima
ponudnik večje število točk na podlagi merila »Cena ponujenih storitev«.
Agencija bo ponudniku, katerega ponudba bo ocenjena najboljše, izdala odločbo
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o dodelitvi radijske frekvence za omrežje
prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na
območju Dornberka.
3.1 Cena ponujenih storitev (0–20 točk)
Namen merila je ponudniku dodeliti
točke glede na v ponudbi ponujeno višino
cene storitve oddajanja enega televizijskega
programa standardne razločljivosti (skupaj
s pripadajočim zvokom in teletekstom) na
celotnem razpisanem območju. Število točk
pri tem merilu se izračuna kot razmerje med
najnižjo ponujeno ceno in ceno ocenjevane
ponudbe. Dobljeno število se pomnoži z 20
in zaokroži na eno decimalno mesto. Ponudnik, ki v ponudbi ponuja najnižjo ceno,
dobi 20 točk.
3.2 Sedež ponudnika (0–20 točk)
Pri tem merilu se dodeljuje točke glede
na oddaljenost ponudnikovega sedeža od
razpisanega območja. Ponudnik, ki ima sedež oddaljen več kot 20 km, prejme pri tem
merilu 0 točk, ponudnik, ki ima sedež oddaljen 20 km ali manj, prejme 10 točk, ponudnik, ki ima sedež na razpisanem območju,
pa prejme 20 točk.
3.3 Izjava ponudnika o oddajanju lastnega programa (0–20 točk)
Pri tem merilu je ocena vezana na zavezujočo izjavo o oddajanju lastnega televizijskega programa prek omrežja, za katerega frekvence so predmet tega razpisa,
ki jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi
v obliki obrazca H.4. razpisne dokumentacije. Če ponudnik priloži pravilno in v celoti
izpolnjeno izjavo, se mu dodeli 20 točk, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme pri tem
merilu 0 točk.
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 26. julij
2010, do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov
agencije: Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne
7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka.
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali
umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj
pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka, od 9.
do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure.
Zadnji dan roka za oddajo ponudbe, lahko
ponudnik predloži ponudbo od 8. do 14. ure.
Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v enem izvirniku in v eni kopiji. Natančna navodila
za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni
dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 2. avgusta 2010, ob 12. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v elektronski ali pisni obliki tudi osebno v vložišču
Agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah
tudi od 13. do 14. ure.
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7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda, elektronski naslov: info.box@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto
in elektronske komunikacije
Republike Slovenije
Št. 10-020-000202
Ob-4223/10
Na podlagi 16. člena Zakona o digitalni
radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07) ter
subsidiarne uporabe 36. in 40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni
list RS, št. 13/07 – UPB1,102/07 – ZDRad
in 110/09) Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za podelitev
radijske frekvence za omrežje prizemne
digitalne radiodifuzije DVB-T
na območju med Ravnami na Koroškem
in Celjem
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je radijska frekvenca za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na območju med Ravnami
na Koroškem in Celjem, in sicer:
– kanal 52 (radijska frekvenca kanala
722 MHz).
Parametri omrežja za razpisano območje
morajo omogočati neto bitno hitrost, ki ne
sme biti manjša od 9 Mbit/s.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Na dan izteka roka za predložitev ponudb ponudnik ne sme imeti neporavnanih
zapadlih obveznosti do Agencije za pošto in
elektronske komunikacije RS.
2.2 Ponudnik mora biti plačilno sposoben, zoper njega ne sme biti začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
2.3 Ponudnik mora predložiti popolno in
vsebinsko pravilno ponudbo.
2.4 Ponudnik, ali z njim povezane osebe,
lahko sodelujejo samo v eni ponudbi. Če
bo en ponudnik sodeloval v več ponudbah,
bodo vse take ponudbe izločene.
2.5 Ponujena stopnja pokritosti navedena v terminskem načrtu, ki je priloga ponudbi, mora ustrezati zahtevi 60% pokritosti
prebivalstva razpisanega območja na dan
1. 1. 2011.
2.6 Ponujena cena storitve oddajanja
enega televizijskega programa standardne
razločljivosti, skupaj s pripadajočim zvokom
in teletekstom, mora biti stroškovno naravnana.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki
jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem
merilu.
Ocenjene ponudbe se bodo razvrstile
po doseženem številu točk. V primeru, da
bosta dve ali več ponudb dosegli enako
število točk, se jih bo razvrsti po naslednjih
kriterijih:
1. ponudba, pri kateri ponudnik predloži zavezujočo izjavo o oddajanju lastnega
televizijskega programa, bo uvrščena višje,
2. če sta dve ali več ponudb na podlagi prvega kriterija še vedno enakovredni,
bo višje uvrščena tista ponudba, ki ima

večje število točk na podlagi merila »Sedež
ponudnika«,
3. če sta dve ali več ponudb na podlagi drugega kriterija še vedno enakovredni,
bo uvrščena višje tista ponudba, kjer ima
ponudnik večje število točk na podlagi merila »Cena ponujenih storitev«.
Agencija bo ponudniku, katerega ponudba bo ocenjena najboljše, izdala odločbo
o dodelitvi radijske frekvence za omrežje
prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na
območju med Ravnami na Koroškem in Celjem.
3.1 Cena ponujenih storitev (0–20 točk)
Namen merila je ponudniku dodeliti
točke glede na v ponudbi ponujeno višino
cene storitve oddajanja enega televizijskega
programa standardne razločljivosti (skupaj
s pripadajočim zvokom in teletekstom) na
celotnem razpisanem območju. Število točk
pri tem merilu se izračuna kot razmerje med
najnižjo ponujeno ceno in ceno ocenjevane
ponudbe. Dobljeno število se pomnoži z 20
in zaokroži na eno decimalno mesto. Ponudnik, ki v ponudbi ponuja najnižjo ceno,
dobi 20 točk.
3.2 Sedež ponudnika (0–20 točk)
Pri tem merilu se dodeljuje točke glede
na oddaljenost ponudnikovega sedeža od
razpisanega območja. Ponudnik, ki ima sedež oddaljen več kot 20 km, prejme pri tem
merilu 0 točk, ponudnik, ki ima sedež oddaljen 20 km ali manj, prejme 10 točk, ponudnik, ki ima sedež na razpisanem območju,
pa prejme 20 točk.
3.3 Izjava ponudnika o oddajanju lastnega programa (0–20 točk)
Pri tem merilu je ocena vezana na zavezujočo izjavo o oddajanju lastnega televizijskega programa prek omrežja, za katerega frekvence so predmet tega razpisa,
ki jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi
v obliki obrazca H.4. razpisne dokumentacije. Če ponudnik priloži pravilno in v celoti
izpolnjeno izjavo, se mu dodeli 20 točk, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme pri tem
merilu 0 točk.
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 26. julij 2010, do 14. ure. Ne glede na način
pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov agencije: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije,
Stegne 7, 1000 Ljubljana, do navedenega
roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe,
njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka za predložitev.
Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov
agencije po izteku roka, bo agencija poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, v času
uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka,
od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do
14. ure. Zadnji dan roka za oddajo ponudbe, lahko ponudnik predloži ponudbo od 8.
do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru
osebne dostave izdala potrdilo o prejemu
ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v enem izvirniku in v eni kopiji. Natančna navodila
za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni
dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 2. avgusta 2010, ob 12. uri.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v elektronski ali pisni obliki tudi osebno v vložišču
Agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka, od 9. do 11. ure, ob sredah
tudi od 13. do 14. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda, elektronski naslov: info.box@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto
in elektronske komunikacije
Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb

Ob-4133/10
Obvestilo
o delitvi in predložitvi delitvenega
načrta registrskemu sodišču
Uprava družbe Kirurški sanatorij Rožna
dolina d.d., Rožna dolina, Cesta IV 45, 1000
Ljubljana, matična številka: 5966809000,
v skladu s 629. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), obvešča delničarje,
upnike in svet delavcev, da namerava izvesti
delitev družbe Kirurški sanatorij Rožna dolina d.d. po postopku oddelitve z ustanovitvijo
nove družbe.
Uprava družbe je Okrožnemu sodišču
v Ljubljani (registrsko sodišče) predložila
Delitveni načrt prenosne družbe Kirurški
sanatorij Rožna dolina d.d. z vsemi prilogami, ki ga je pred tem pregledal nadzorni
svet te družbe.
Delničarjem družbe Kirurški sanatorij Rožna dolina d.d. je v prostorih družbe na naslovu Rožna dolina, Cesta IV 45, 1000 Ljub
ljana, omogočen pregled delitvenega načrta
in drugih listin v zvezi z delitvijo.
Vsakemu upniku in svetu delavcev bo
družba na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dala prepis
delitvenega načrta.
Vse navedene listine bodo predložene
tudi na zasedanju skupščine, ki bo odločala
o delitvi. Na začetku obravnave na skupščini
bo direktor ustno obrazložil vsebino delitvenega načrta in pred odločanjem o soglasju
za delitev delničarje obvestil o vseh morebitnih pomembnih spremembah premoženja
družbe, v obdobju od sestave delitvenega
načrta do zasedanja skupščine.
Kirurški sanatorij Rožna dolina d.d.
predsednica uprave Kolenc Brigita
Ob-4199/10
Likvidacijski upravitelj družbe VINAR,
podjetniško in poslovno svetovanje ter
druge storitve, d.d. – v likvidaciji (VINAR,
d.d. – v likvidaciji), s sedežem na naslovu
Partizanska cesta 30, 2000 Maribor, matično številko: 2040328000, davčno številko: 31737331, v skladu s 412. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), in
na podlagi sklepa Srg 2009/39284, z dne
18. 1. 2010, s katerim je Okrožno sodišče
v Mariboru v register vpisalo začetek redne (prostovoljne) likvidacije, objavlja poziv upnikom družbe, da najkasneje v roku
tridesetih dni od dneva objave tega poziva
prijavijo svoje terjatve do družbe. Priporočeno pošto z ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje obstoj in višino terjatev, upniki naslovijo
na zgoraj navedeni naslov sedeža družbe,
s pripisom: prijava terjatev.
VINAR, d.d. – v likvidaciji
Damijan Verdnik, likvidacijski upravitelj

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-4134/10
Edini družbenik družbe Rojc Transport
d.o.o., Vinko Rojc, je dne 4. 6. 2010 sprejel sklep o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala. Dosedanji osnovni kapital
družbe, v višini 80.263 EUR, se zmanjša
za 40.000 EUR in po zmanjšanju znaša
40.263 EUR.
Na podlagi drugega odstavka 520. člena
ZGD-1 se poziva vse upnike družbe Rojc
Transport d.o.o., da se zglasijo pri družbi in
izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Družba bo upnikom, ki ne bi soglašali
z zmanjšanjem osnovnega kapitala, poravnala terjatve ali zagotovila varščino za poplačilo terjatev.
Rojc Transport d.o.o.
direktor Mitja Vrtovec

Sklici skupščin
Ob-4135/10
Uprava družbe na podlagi 16. člena Statuta delniške družbe sklicuje
16. redno sejo skupščine
družbe Kurivo Gorica Trgovina d.d.
Nova Gorica,
ki bo dne 26. 7. 2010, ob 8. uri, v prostorih sedeža družbe, na naslovu Grčna 1,
Nova Gorica, z naslednjim dnevnim redom:
I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine ter seznanitev z notarjem.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Silvester Polanc, v verifikacijsko komisijo se izvolita Nadja Bevčar in
Mojca Lampe. Za sestavo zapisnika skupščine se pooblasti notar Rozman Andrej
iz Idrije.
II. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2009 s pisnim poročilom revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe za poslovno leto
2009 s pisnim poročilom revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe
v preteklem poslovnem letu, ki ga je skladno
z 282. členom ZGD-1 predložil nadzorni svet
in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil
letno poročilo za leto 2009.

III. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička ter razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
1. Čisti dobiček poslovnega leta 2009
družbe Kurivo Gorica Trgovina d.d. Nova
Gorica znaša 379.890,83 EUR. Na dan
31. 12. 2009 tako znaša bilančni dobiček
1.529.106,28 EUR.
2. Dobiček se uporabi za naslednje namene:
– del bilančnega dobička v višini
99.822,84 EUR bruto se uporabi za izplačilo dividend, in sicer 1,56 EUR bruto na
delnico. Dividende bo družba izplačala do
15. 9. 2010, po stanju delničarjev v delniški
knjigi na dan izplačila;
– del bilančnega dobička v višini 30.000
EUR bruto se uporabi za nagrade upravi, in
sicer 15.000 EUR bruto predsednici uprave
in 15.000 EUR bruto članu uprave;
– preostali bilančni dobiček v višini
1.399.283,44 EUR ostane nerazporejen zaradi razvojnih projektov družbe.
3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje
in odobrava delo teh dveh organov družbe
v poslovnem letu 2009.
IV. Podelitev nagrade članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se v breme poslovnih stroškov izplačajo
nagrade v višini 6.000,00 EUR bruto, v enakem razmerju kot sejnine.
V. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in pozitivnega mnenja nadzornega sveta se zaradi povečanja
donosnosti lastniškega kapitala družbe,
zaradi ustreznejšega razmerja v sestavi kapitala ter zaradi prilagoditve obsega
osnovnega kapitala dejavnosti in potrebam
družbe registrirani osnovni kapital družbe
v višini 353.630,45 EUR zmanjša z umikom
17.258 lastnih kosovnih delnic, ki jih je družba pridobila v breme bilančnega dobička. Po
zmanjšanju znaša višina osnovnega kapitala družbe 281.614,09 EUR, razdeljen pa je
na 67.486 kosovnih delnic.
V kapitalske rezerve se odvede znesek
72.016,36 EUR, pri čemer je uprava družbe
zadolžena za izvedbo ustreznih sprememb
posameznih sestavin kapitala.
Umik lastnih delnic se izvede na podlagi
zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom
lastnih delnic po poenostavljenem postopku v skladu s tretjim in četrtim odstavkom
381. člena ZGD-1.
Skupščina družbe daje pooblastilo in nalog upravi družbe za umik in izbris delnic iz
registra KDD. Z umikom se navedene lastne
delnice razveljavijo.
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VI. Razveljavitev sklepa št. 5a skupščine
družbe z dne 20. 8. 2007.
Predlog sklepa: zaradi sodne razveljavitve sklepa št. 4 skupščine družbe z dne
20. 8. 2007 ter posledičnega preračunanja
osnovnega kapitala družbe iz SIT v EUR, ki
ga je po uradni dolžnosti izvedlo registrsko
sodišče se razveljavi sklep št. 5a skupščine
družbe z dne 20. 8. 2007.
VII. Spremembe statuta in čistopisa statuta delniške družbe.
Predlog sklepa:
1. Skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve statuta družbe v predloženem
besedilu:
Spremeni se prvi odstavek 3. člena Statuta tako, da se znesek 281.416,62 EUR
spremeni v znesek 281.614,09 EUR. Določilo 3. člena Statuta odslej spremenjeno
glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 281.614,09
EUR.
Osnovni kapital je razdeljen na 67.486
kosovnih imenskih delnic.
Vsaka kosovna delnica ima enak delež
in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu
družbe.
Osnovni kapital je v celoti vplačan.
Dopolni se 16. člen Statuta tako, da se
na koncu člena doda nov odstavek:
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, če svojo udeležbo pisno prijavijo
na upravi družbe najkasneje konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine.
2. Skupščina sprejme čistopis statuta
družbe.
3. Skupščina pooblašča predsednika
skupščine za podpis čistopisa statuta družbe.
VIII. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2010.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizijsko hišo, ki bo opravila revizijo v letu
2010, se imenuje revizijska hiša SN revizija
d.o.o., Puhova ulica 13, 1000 Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je dne 22. 7.
2010 (presečni dan).
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Predlogi delničarjev k točkam dnevnega
reda bodo objavljeni in sporočeni na način
iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo sporočeni
družbi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, v zakonsko predpisani obliki.
Delničarji bodo na skupščini lahko uveljavljali svojo pravico do obveščenosti po
prvem odstavku 305. člena ZGD-1.
Udeležence skupščine družbe prosimo,
da se pol ure pred začetkom seje skupščine
prijavijo predstavniku družbe na kraju zasedanja skupščine.
Pooblastilo za udeležbo in glasovanje
na skupščini mora biti pisno in mora za
fizične osebe vsebovati ime in priimek ter

rojstni datum pooblaščenca in pooblastitelja, kraj, datum ter podpis pooblastitelja, za
pravne osebe pa ime in priimek ter datum
rojstva pooblaščenca in firmo ter podpis in
žig pooblastitelja. Pooblastila je treba deponirati pri upravi družbe v roku iz prejšnjih
odstavkov.
Gradivo za sejo skupščine z utemeljitvami predlaganih sklepov bo delničarjem
na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, od 7. do
12. ure, od dneva objave sklica skupščine
do zasedanja skupščine.
Kurivo Gorica d.d.
predsednica uprave
mag. Polonca Črnigoj
Št. 690/2010
Ob-4145/10
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) direktor družbe Marmor, Sežana d.d., Partizanska cesta 73 a,
Sežana (v nadaljevanju tudi: družba), sklicuje
15. sejo skupščine družbe,
ki bo v ponedeljek, dne 26. 7. 2010, ob
13. uri, na sedežu družbe v Sežani, Partizanska cesta 73a, Sežana. Čas prihoda
na skupščino je istega dne, med 12.30 in
13. uro.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost. Za predsednika skupščine se izvoli Može Tomaž, za
preštevalki se izvolita Jasmina Rijavec in
Karmen Fabjan, na seji skupščine bo prisostvoval notar Milan Mesar iz Sežane.
2. Predložitev letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2009, z mnenjem revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega
poročila družbe Marmor, Sežana d.d. ter
sklep nadzornega sveta o potrditvi letnega
poročila za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom o poslovanju za leto 2009, s pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi
sestavljenega letnega poročila družbe Marmor, Sežana d.d., s stališčem nadzornega
sveta do revizijskega poročila in mnenja
pooblaščenega revizorja ter sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila
za leto 2009.
3. Odločanje o bilančnem dobičku in
o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina ugotavlja, da znaša bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2009,
1.290.172,76 EUR, in je sestavljen iz:
– čistega dobička družbe za poslovno
leto 2009 182.917,54 EUR,
– prenesenega čistega dobička družbe iz
leta 2008 552.243,29 EUR,
– prenesenega čistega dobička družbe iz
leta 2007 198.898,49 EUR,
– prenesenega čistega dobička družbe iz
leta 2006 179.004,78 EUR,
– prenesenega čistega dobička družbe iz
leta 2005 97.845,82 EUR,
– prenesenega čistega dobička družbe iz
leta 2004 69.260,49 EUR,
– prenesenega čistega dobička družbe iz
leta 2003 10.002,35 EUR.
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Predlog uporabe bilančnega dobička je
naslednji:
Bilančni dobiček se uporabi v naslednje
namene:
– 68.526,00 EUR prenesenega čistega dobička družbe iz leta 2003 in del iz
leta 2004 za dividende delničarjem v višini
0,47 EUR bruto na delnico,
– bilančni dobiček v višini 1.221.646,76
EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi
odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v roku šest mesecev po dnevu, v katerem je skupščina odločala o izplačilu dividend, in sicer po stanju delničarjev,
ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih
papirjev KDD-Centralna klirinško depotna
družba Ljubljana) konec četrtega dne pred
skupščino. Terminski plan izplačila dividend
posameznim delničarjem je sestavni del
predloga uporabe bilančnega dobička.
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo uprave družbe in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2009 in jima podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2010.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na
predlog nadzornega sveta se za revizorja
za leto 2010 imenuje revizorska družba BM
Veritas Revizija d.o.o., Dunajska cesta 106,
1000 Ljubljana.
5. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta družbe zaradi uskladitve z določbami
ZGD-1C in sprejem prečiščenega besedila
statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
5.1. Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C,
Uradni list RS, št. 42/09) kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine.
Sprememba statuta začne veljati z dnem
vpisa v sodni register.
5.2. Skupščina sprejme in potrdi čistopis
statuta.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Popolno gradivo za skupščino je na vpogled in razlago ter obrazložitev predlogov
sklepov vsem delničarjem od dne objave do
vključno 26. 7. 2010, vsak delovni dan, od
12. do 14. ure, na sedežu družbe.
Pravico udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini družbe imajo
le delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, v korist katerih so delnice delniške družbe vknjižene na računu vrednostnih papirjev pri KDD, konec četrtega dne
pred zasedanjem skupščine in ki najkasneje
konec četrtega dne pred zasedanjem pisno
najavijo svojo udeležbo. Prijava udeležbe je
pravočasna, če na sedež družbe prispe do
vključno 22. 7. 2010. Pooblastilo mora biti
pisno in ga hrani družba. Uprava in nadzorni
svet se lahko udeležijo skupščine tudi, če
niso delničarji.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica 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 na se-
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dež družbe najpozneje sedem dni po objavi
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči
na način iz 296. člena ZGD-1, 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 uprave in da bo druge delničarje
pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Vsak delničar, ki se udeleži skupščine,
ima pravico od uprave družbe na skupščini zahtevati zanesljive podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.
Na vprašanja delničarjev z isto vsebino
lahko uprava družbe da podatke v skupnem
odgovoru. Pravica do obveščenosti velja
tudi za pravna in poslovna razmerja družbe
s povezanimi družbami.
Prostor, kjer bo potekalo zasedanje, bo
odprt pol ure pred začetkom zasedanja. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se ponovi istega dne, ob 13.30, v istem prostoru, in bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Marmor, Sežana d.d.
uprava družbe – direktor
Ciril Sigulin
Ob-4163/10
Na podlagi določil Statuta družbe Hidrotehnik d.d. Ljubljana sklicuje uprava družbe
Hidrotehnik d.d. Ljubljana, Slovenčeva ulica
97, Ljubljana,
15. letno skupščino
družbe Hidrotehnik d.d. Ljubljana,
ki bo potekala dne 26. 7. 2010, ob 12. uri,
v prostorih družbe na Slovenčevi ulici 97
v Ljubljani, ob prisotnosti vabljenega notarja.
Predlog dnevnega reda:
1. Proceduralna vprašanja: otvoritev
skupščine družbe, ugotovitev prisotnosti in
imenovanje delovnih teles skupščine.
Direktor družbe bo začel skupščino ter
podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter
delničarje seznanil, da bo skupščino vodil
Miha Mušič kot predsednik. Preštevalca glasov bosta Jana Kovačič Pavasović in Sašo
Štampe.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom, revizorjevim poročilom in poročilom
nadzornega sveta.
3. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2009.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Skupščina na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme
sklep:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2009
v višini 1.114.286,00 EUR se razdeli na naslednji način:
– za izplačilo dividend v bruto znesku
0,85 EUR na delnico,
– preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen,
– izplačilo nagrade upravi v višini
25.500,00 EUR.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
vpisani kot imetniki delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev
pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi
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Ljubljana d.d. na dan zasedanja skupščine.
Dividende se izplačajo v roku trideset dni po
zasedanju skupščine.
4. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
4.1. Skupščina podeli razrešnico upravi
in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2009.
5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
5.1. Statut družbe se uskladi z določbami
veljavnega Zakona o gospodarskih družbah
o plačilih članov nadzornega sveta, o sklicu skupščine in obveščanju delničarjev ter
o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini. Sprejmejo se predlagane spremembe
statuta družbe glede razširitve dejavnosti in
glede novega znaka družbe.
Sprememba statuta družbe začne veljati
z dnem vpisa v sodni register.
6. Imenovanje revizorja za leto 2010.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
6.1. Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2010 se imenuje Dinamic d.o.o., revizijska družba, Topliška
cesta 2a, 8000 Novo mesto.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. 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
na skupščini upravi družbe s priporočeno
pošiljko najpozneje konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (konec dne 22. 7.
2010) in
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno predložiti družbi pooblastilo. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblastilo mora
biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. 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
skupščine. Uprava družbe bo na enak način
kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge
delničarjev, ki bodo izpolnjevali pogoje iz
300. oziroma 301. člena ZGD-1, in sicer:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,

– 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.
Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah revizorja ni treba utemeljiti.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Gradivo za skupščino je dostopno na sedežu družbe, na naslovu Slovenčeva ulica
97, 1000 Ljubljana, v tajništvu uprave, vsak
delovnik, od 9. do 12. ure, v času od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Ta sklic skupščine je objavljen tudi na
spletni strani družbe, www.hidrotehnik.si.
Pravica do obveščenosti
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidence in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Hidrotehnik d.d. Ljubljana
Martin Plut, direktor
Ob-4164/10
Na podlagi 34. do 40. točke Statuta družbe Soško gozdno gospodarstvo Tolmin
d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin,
uprava družbe sklicuje
13. sejo skupščine družbe,
ki bo v ponedeljek, 26. 7. 2010, ob 8.30,
v sejni sobi na sedežu družbe v Tolminu,
Brunov drevored 13.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje predstavnik odvetniške pisarne Makuc, za preštevalko glasov se izvoli
Magda Logar. Skupščini bo prisostvoval notar Edvard Sivec.
3. Seznanitev skupščine o sprejemu letnega poročila družbe za leto 2009 s strani
nadzornega sveta.
4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
svetu se podeli razrešnica za leto 2009.
5. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček za poslovno leto 2009 se razporedi po predlogu
uprave in nadzornega sveta.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za revizijo računovodskih izkazov
za leto 2010.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizijo računovodskih
izkazov za poslovno leto 2010 imenuje Tekos Revizija d.o.o. Potoki 38, Kobarid.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled na sedežu SGG Tolmin
d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, od
dneva objave sklica do dneva skupščine,
vsak delovni dan, med 10. in 11. uro, pri
Magdi Logar.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan 23. 7. 2010 vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
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Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Glasuje se osebno in po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v prostor skupščine.
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 najkasneje
3 dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne
bo sklepčna, se skupščina ponovno opravi
istega dne ob 9. uri, z istim dnevnim redom.
V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
SGG Tolmin d.d.
uprava družbe
Ob-4165/10
Na podlagi 48. člena Statuta družbe
SGG – Družba pooblaščenka d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, uprava
družbe sklicuje
12. sejo skupščine družbe,
ki bo v ponedeljek, 26. julija 2010, ob
8. uri, v sejni sobi na sedežu družbe v Tolminu, Brunov drevored 13.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se za predsednika skupščine imenuje predstavnik odvetniške pisarne Makuc, za preštevalko glasov se izvoli Magdo Logar.
Skupščini bo prisostvoval notar Edvard
Sivec.
3. Seznanitev skupščine o sprejemu letnega poročilom družbe SGG – Družba pooblaščenka d.d. in skupine SGG za leto 2009,
s strani nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe SGG – Družba pooblaščenka d.d. in skupine SGG za
leto 2009, in s poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi poročila družbe SGG
– Družba pooblaščenka d.d. in skupine SGG
za leto 2009.
4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
svetu družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2009.
5. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček za poslovno leto 2009 se razporedi po predlogu
uprave in nadzornega sveta.
6. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja za revizijo računovodskih izkazov za
leto 2010.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizijo računovodskih
izkazov za poslovno leto 2010 imenuje Tekos Revizija d.o.o. Potoki 38, Kobarid.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delni-

čarjem na vpogled na sedežu SGG – Družba pooblaščenka d.d., Brunov drevored 13,
5220 Tolmin, od dneva objave sklica do dneva skupščine, vsak delovni dan, med 10. in
11. uro, pri Magdi Logar.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan 23. 7. 2010 vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Glasuje se osebno in po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v prostor skupščine.
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 najkasneje
3 dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne
bo sklepčna, se skupščina ponovno opravi
istega dne, ob 8.30, z istim dnevnim redom.
V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
SGG – Družba pooblaščenka d.d.
uprava družbe
Št. 57/2010
Ob-4178/10
V skladu z 21. členom statuta Vzajemne
zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. (Vzajemna, d.v.z.), Ljubljana, Vošnjakova ulica
2, drugim odstavkom 295. člena ZGD-1 in
v zvezi s prvim odstavkom 54. člena ZZavar,
strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor (ki v skladu s prvim odstavkom 188. člena ZZavar izvršuje pristojnosti nadzornega
sveta) in izredna uprava Vzajemne, d.v.z.,
sklicujeta
17. skupščino
Vzajemne, d.v.z.,
ki bo v ponedeljek, dne 26. 7. 2010, ob
14. uri, v dvorani Povodni mož, Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljub
ljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine.
Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Pečenko Bojan iz
Ljubljane.
2. Informacija o letnem poročilu za leto
2009 z mnenjem revizorja in poročilom
nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 in podelitvi
razrešnice ter seznanitev s prejemki članov
organov vodenja in nadzora.
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček Vzajemne, d.v.z.,
ki na dan 31. 12. 2009 znaša 6.418.859,99
evrov, ostane v celoti nerazporejen (preneseni dobiček).
2. Upravi Vzajemne, d.v.z., ki je funkcijo opravljala v letu 2009 (dr. Boštjan Aver
– do 9. 10. 2009, mag. Peter Pustatičnik
– do 7. 5. 2009 in mag. Davor Hvala – za
obdobje od 27. 5. – 23. 10. 2009), ter nadzornemu svetu Vzajemne, d.v.z., v sestavi
Gregor Primic, dr. Jože Benčina, Ivan Sepaher, Dejan Rituper, Primož Igerc in Darja
Korpar, ki so bili člani nadzornega sveta do
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prenehanja funkcije v letu 2009, se razrešnica ne podeli.
3. Potrdi in odobri se delo izredne
uprave in nadzornega sveta, ki sta pričela
izvrševati pristojnosti dne 23. 10. 2009, ter
se jima podeljuje razrešnico za poslovno
leto 2009.
4. Skupščina se seznani s prejemki
članov organov vodenja in nadzora, ki so jih
za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu in so razvidni iz Priloge
1, ki je sestavni del tega sklepa.
3. Predložitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2009 z mnenjem
nadzornega sveta.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
o notranjem revidiranju za leto 2009 z mnenjem nadzornega sveta.
4. Imenovanje revizorja za leto 2010.
Predlog sklepa: Za revizorja za poslovno
leto 2010 se imenuje revizijska družba BDO
Revizija, d.o.o., Ljubljana.
5. Spremembe in dopolnitve statuta Vzajemne, d.v.z.
Predlog sklepa: Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predlaganem
besedilu. Besedilo sprememb in dopolnitev statuta je Priloga 2 in sestavni del tega
sklepa.
6. Izvolitev novih članov nadzornega sveta, predstavnikov članov Vzajemne, d.v.z.
Predlog sklepa:
1. Ugotovi se, da je z imenovanjem izredne uprave z dne 23. 10. 2009 prenehala
funkcija članom nadzornega sveta v sestavi
Gregor Primic, dr. Jože Benčina, Ivan Sepaher, Dejan Rituper, Primož Igerc in Darja
Korpar in so zato razrešeni.
2. Za člane nadzornega sveta, predstavnike članov Vzajemne, d.v.z., se za obdobje do izvolitve novih članov nadzornega
sveta Vzajemne, d.v.z., v skladu s predvideno novo zakonodajo, vendar v vsakem
primeru največ za obdobje štiriletnega mandata, izvolijo:
– Jelka Mlakar, Bičje 4, 1290 Grosuplje;
– Borut Miklavčič, Pod topoli 77, 1000
Ljubljana;
– Tomaž Banovec, Vojkova 77, 1000
Ljubljana;
– Božidar Voljč, Grič, cesta 1, št. 19,
1310 Ribnica.
V skladu s statutom Vzajemne, d.v.z.,
ter upoštevajoč določbe ZGD-1 se skupščine družbe lahko udeležijo člani Vzajemne, d.v.z., ki najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino (to je do vključno
četrtka 22. 7. 2010) pisno prijavijo svojo
udeležbo Vzajemni, d.v.z. Prijava mora
vsebovati ime in priimek, prebivališče člana
Vzajemne, d.v.z., ter številko zavarovalne
pogodbe (police), ki je podlaga za članstvo
v Vzajemni, d.v.z.
Če nameravajo glasovalno pravico za
člane Vzajemne, d.v.z., uresničevati pooblaščenci, mora biti pisna prijava pooblaščenca, ki je pooblaščen s strani člana Vzajemne, d.v.z., v skladu s statutom Vzajemne,
d.v.z., ter upoštevajoč določbe ZGD-1 predložena Vzajemni, d.v.z., najpozneje do
konca četrtega dne pred skupščino (to je do
vključno četrtka 22. 7. 2010). Pooblaščenci, ki nameravajo na skupščini Vzajemne,
d.v.z., uresničevati glasovalno pravico na
podlagi zbranih pooblastil, morajo biti pisno
pooblaščeni posebej za to skupščino. Vsa
pooblastila morajo biti Vzajemni, d.v.z., pre-
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dložena najpozneje 7 dni pred skupščino
(to je do vključno ponedeljka 19. 7. 2010).
Pisno pooblastilo mora vsebovati naslednje
podatke: ime in priimek člana Vzajemne,
d.v.z., številko zavarovalne pogodbe (police), ki je podlaga za članstvo, ime, priimek
in EMŠO oziroma naziv in matično številko
pooblaščenca, predloge sklepov, predlog
pooblaščenca za glasovanje k posameznim
predlogom sklepov, ki morajo biti v pooblastilu obrazloženi, poziv članu Vzajemne,
d.v.z., naj da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in opozorilo, da lahko član
Vzajemne, d.v.z., pooblastilo kadarkoli do
glasovanja na skupščini prekliče. Pooblaščenec mora v pisni obliki kot prilogo pooblastilu članu Vzajemne, d.v.z., razkriti vse
okoliščine, ki so lahko pomembne za člana
Vzajemne, d.v.z., pri presoji tveganja, da bi
pooblaščenec lahko deloval v interesu, drugačnem od interesa člana Vzajemne, d.v.z.
Do nasprotja interesov lahko pride predvsem, če je pooblaščenec povezana oseba
po določbah ZZavar, če je pooblaščenec
v pogodbenem odnosu z Vzajemno, d.v.z.,
če je pooblaščenec od Vzajemne, d.v.z.,
prejel donacijo.
Pooblaščenci, ki bodo organizirano zbirali pooblastila, morajo o zbiranju pooblastil
Vzajemno, d.v.z., obvestiti najkasneje 21 dni
pred zasedanjem skupščine (to je do vključno ponedeljka 5. 7. 2010). Za organizirano
zbiranje pooblastil se šteje vsako zbiranje
pooblastil, ki je namenjeno več kot desetim članom Vzajemne, d.v.z. Obvestilo mora
vsebovati kontaktne podatke pooblaščenca,
predloge pooblaščenca za glasovanje k posameznim predlogom sklepov in razkritje
okoliščin o morebitnem nasprotju interesov.
Pooblaščenec, ki je zbral več kot deset pooblastil, mora o številu zbranih pooblastil
obvestiti Vzajemno, d.v.z., najkasneje 7 dni
pred dnem zasedanja skupščine (to je do
vključno ponedeljka 19. 7. 2010). Obvestilo
mora vsebovati tudi navodila članov Vzajemne, d.v.z., za glasovanje pooblaščenca in
njihovo število.
Prijave, pooblastila in obvestila morajo
biti predložena na vložišče Vzajemne, d.v.z.,
na naslovu Mala ulica 5, 1000 Ljubljana.
V primeru osebne dostave prijave, pooblastila in obvestila so uradne ure na vložišču
Vzajemne, d.v.z., v ponedeljek, torek in četrtek, od 8. do 14. ure, v sredo, od 8. do 14.30
ter v petek, od 8. do 13. ure.
Letno poročilo ter celotno gradivo za
dnevni red skupščine s predlogi sklepov in
utemeljitvami, vključno z besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta z utemeljitvijo, so od objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine na
vpogled članom Vzajemne, d.v.z., na sedežu Vzajemne, d.v.z., Vošnjakova ulica 2,
Ljubljana, v tajništvu uprave, vsak delavnik,
od 9. do 12. ure, ter na spletni strani družbe,
www.vzajemna.si.
Najmanj 5 odstotkov članov Vzajemne,
d.v.z., lahko najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahteva eventualno dopolnitev dnevnega reda skupščine s predlogom sklepa.
Člane Vzajemne, d.v.z., prosimo, da svoje eventualne nasprotne predloge sklepov
posredujejo izredni upravi Vzajemne, d.v.z.,
najkasneje v roku 7 dni po objavi sklica
skupščine.
Člani Vzajemne, d.v.z., lahko na skupščini od poslovodstva zahtevajo zanesljive po-
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datke o zadevah družbe, če so potrebni za
presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja
članov Vzajemne, d.v.z., z isto vsebino, lahko da poslovodstvo podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi
za pravna in poslovna razmerja Vzajemne,
d.v.z., s povezanimi družbami.
Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo
za člane Vzajemne, d.v.z., odprt eno uro
in pol pred začetkom zasedanja skupščine.
Prosimo, da člani Vzajemne, d.v.z., in pooblaščenci pridejo v prostore v primernem
času pred začetkom skupščine, da se bo
lahko pravočasno izvedel postopek prijave.
Vzajemna, d.v.z.
predsednik strokovnega sveta AZN, ki
izvršuje pristojnosti nadzornega sveta,
dr. Mihael Perman
predsednik izredne uprave
Dušan Kidrič
članica izredne uprave
Irena Kos
Št. 12/2010
Ob-4179/10
V skladu s točko 6.6. Statuta družbe Avtoprevozništvo in servisi d.d., Koroška c. 64,
Velenje, uprava družbe sklicuje
17. redno skupščino družbe
A P S d.d.,
ki bo v sredo, 25. 8. 2010, ob 10. uri, na
sedežu družbe v Velenju, Koroška c. 64.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine, potrditev dnevnega reda in imenovanje notarja.
Predlog sklepa uprave
Izvolijo se:
– za predsednico skupščine Olga
SEITL,
– za preštevalki glasov Marija BALOG in
Nada PRITRŽNIK.
Potrdi se objavljeni dnevni red skupščine. Skupščini bo prisostvoval notar Marko
SALMIČ.
2.1. Seznanitev skupščine s sprejetim
letnim poročilom za leto 2009 in Poročilom
nadzornega sveta APS d.d. po 282. členu
ZGD-1.
Predlog sklepa uprave:
Skupščina se seznani s sprejetim letnim
poročilom za leto 2009 in Poročilom nadzornega sveta APS d.d. po 282. členu ZGD-1.
Obrazložitev: Letno poročilo in Poročilo
nadzornega sveta sta delničarjem dostopna
na sedežu družbe APS d.d.
2.2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička poslovnega leta 2009.
Predlog sklepa uprave: bilančni dobiček
družbe APS d.d. Velenje poslovnega leta
2009 v višini 87.359,98 EUR, ostane nerazporejen.
2.3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa uprave: podeli se razrešnico upravi in nadzornemu svetu APS d.d.
za poslovno leto 2009.
2.4. Seznanitev delničarjev s prejemki
članov uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave: skupščina se seznani s prejemki članov organov uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2009.
3.1. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Osnovni kapital družbe, ki znaša
646.803,54 EUR, in je razdeljen na 155.000

navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, se poveča za največ 399.997,50
EUR, na največ 1.046.801,04 EUR. Nove
delnice tvorijo z že izdanimi delnicami isti
razred.
Povečanje osnovnega kapitala v znesku
največ 399.997,50 EUR, se izvede z izdajo
največ 95.856 navadnih prosto prenosljivih
imenskih kosovnih delnic za denarne vložke, čemer znaša prodajna cena ene delnice
4,1729 EUR.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
v treh krogih, pri čemer se v prvem krogu nove delnice ponudijo v odkup vsem
delničarjem, ki bodo na dan sprejemanja
tega sklepa na skupščini vpisani v delniško
knjigo, in bodo lahko vpisali in vplačali sorazmerno število delnic glede na svoj delež
v osnovnem kapitalu. Rok za vpis in vplačilo v prvem krogu je najkasneje do 30. 9.
2010.
Delnice, ki v prvem krogu ne bodo vpisane in vplačane, lahko v drugem krogu
vpišejo in vplačajo vsi delničarji, ki bodo na
dan sprejemanja tega sklepa na skupščini
vpisani v delniško knjigo. Posebnih omejitev
pri vpisu novih delnic ni.
V primeru, da bo število ponudnikov, ki
bodo vpisali in vplačali nove delnice v drugem krogu, preseglo število delnic, ki ne
bodo vpisane in vplačane v prvem krogu,
se ponudnikom 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 ponudnikom vrnejo v roku 15 dni po
zaključenem vpisu in vplačilu novih delnic.
Rok za vpis in vplačilo v drugem krogu je
najkasneje do 31. 10. 2010.
Preostale razpoložljive delnice, ki v drugem krogu ne bi bile vpisane in vplačane
s strani obstoječih delničarjev, uprava izdajatelja v soglasju z nadzornim svetom,
ponudi v vpis in v vplačilo tretjim osebam
(tretji krog). Posebnih omejitev pri vpisu novih delnic ni.
V primeru, da bo število ponudnikov, ki
bodo vpisali in vplačali nove delnice v tretjem krogu, preseglo število delnic, ki ne
bodo vpisane in vplačane v prvem in drugem krogu, se ponudnikom omogoči vpis
in vplačilo sorazmernega števila delnic, ki
se določi v razmerju med številom delnic,
ki niso bile vpisane in vplačane v prvem in
drugem krogu in vsemi vpisanimi in vplačanimi delnicami v tretjem krogu. Presežki
vplačil za novo izdane delnice se ponudnikom vrnejo v roku 15 dni po zaključenem
vpisu in vplačilu novih delnic. Rok za vpis
in vplačilo v tretjem krogu je najkasneje do
31. 11. 2010.
Povečanje osnovnega kapitala se šteje
za uspešno izvedeno, če bo v navedenih
rokih, vpisanih in vplačanih najmanj 70%
novo izdanih delnic
Podrobnosti glede povečanja kapitala
v treh krogih določi uprava ob soglasju nadzornega sveta.
Vpisniki so dolžni ob nakupu delnic vplačati celoten emisijski znesek vplačane oziroma prevzete delnice.
3.2. Prilagoditev statuta po povečanju
osnovnega kapitala.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: nadzorni svet je pooblaščen, da po
povečanju osnovnega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako da se določbe
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statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi
zaradi povečanja osnovnega kapitala.
4. Uskladitev določil statuta z ZGD-1.
Predlog sklepa uprave:
Statut družbe se zaradi prvega odstavka 37. člena ZGD-1C (Uradni list RS,
št. 42/09) uskladi na naslednji način:
Točka 6.7. statuta družbe se spremeni
tako, da se po novem glasi:
Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred
skupščino z objavo v Uradnem listu RS ali
dnevniku, ki izhaja na celotnem območju
Republike Slovenije ali s priporočenim pismom vsem delničarjem, pri čemer se mora
glede vsebine in objave sklica skupščine
upoštevati določilo 296. člena ZGD-1.
Točka 6.9. statuta družbe se spremeni
tako, da se po novem glasi:
Če družba izda delniške listine za delnice na prinosnika, lahko uprava kot pogoj za
udeležbo in glasovanje na skupščini določi,
da se ti delničarji prijavijo pred skupščino,
pri čemer je dovolj, da se delničarji prijavijo
najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.
Točka 6.10. statuta družbe se spremeni
tako, da se po novem glasi:
Uprava lahko v sklicu določi, da je pogoj
za udeležbo in glasovanje na skupščini, da
se delničarji prijavijo pred skupščino, pri čemer je dovolj, da se delničarji prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.
Gradiva
Predlogi sklepov ter vso ostalo gradivo za skupščino, vključno z obrazložitvami predlaganih sklepov, letnim poročilom in
poročilom nadzornega sveta, so na voljo na
vpogled delničarjem na sedežu družbe v tajništvu, vsak delovni dan, od 8. do 10. ure.
Pogoji udeležbe
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v
nadaljevanju: presečni dan), to je do 20. 8.
2010, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki
mora na sedež družbe prispeti do vključno
20. 8. 2010.
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. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za
vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine,
to je do 1. 10. 2010.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in
sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine, to je do 1. 9. 2010, družbi poslal
predlog za objavo v skladu s 300. členom
ZGD-1.
Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.

Sklepčnost
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Uprava APS, d.d.
Uroš Zagoričnik
Ob-4182/10
Na podlagi 16. člena Statuta delniške
družbe DANA, tovarna rastlinskih specialitet
in destilacija, d.d., Glavna cesta 34, Mirna,
uprava družbe sklicuje
13. sejo skupščine
družbe DANA d.d., Glavna cesta 34,
Mirna,
ki bo v torek, 27. 7. 2010, ob 13. uri, na
sedežu družbe, Glavna cesta 34, Mirna.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje organe skupščine:
– za predsednico skupščine se imenuje
Marjanca Urbič,
– za preštevalki glasov se imenujeta Mojca Novak in Nataša Mejaš.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Darja Jarnovič.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom družbe DANA d.d. za leto
2009, revidiranim konsolidiranim letnim
poročilom Skupine DANA za leto 2009,
s poročilom nadzornega sveta ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Bilančni dobiček ugotovljen na dan
31. 12. 2009 znaša 2.199.349,09 € in ostaja
nerazporejen, o njegovi uporabi bo odločala
skupščina v naslednjih poslovnih letih.
2.2. Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave družbe in nadzornega sveta in njima
podeljuje razrešnico za delo v poslovnem
letu 2009.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2010 skupščina imenuje
družbo Realinea, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Partizanska cesta 8, 1290
Grosuplje.
4. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z dejstvom, da dne 27. 7. 2010 poteče mandat dosedanjima članoma nadzornega sveta
Marjanci Urbič in prof. dr. Janezu Hribarju.
Skupščina na predlog nadzornega sveta za
člana nadzornega sveta za mandatno dobo
štirih let izvoli Marjanco Urbič in prof. dr.
Janeza Hribarja. Mandat obeh novih članov nadzornega sveta začne teči z dnem
28. 7. 2010.
5. Seznanitev s članom nadzornega sveta, predstavnikom zaposlenih.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s članom nadzornega sveta, predstavnikom
zaposlenih.
6. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagane
spremembe statuta družbe in čistopis v predlagani vsebini.
7. Izključitev manjšinskih delničarjev iz
družbe.
Predlog sklepa glavnega delničarja Plasta d.o.o. po 384. členu ZGD-1:
7.1. Skupščina se seznani s pisnim Poročilom o predpostavkah za prenos delnic
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in primernosti višine denarne odpravnine
manjšinskim delničarjem, ki ga je pripravil
glavni delničar, družba Plasta proizvodnja in
trgovina d.o.o. Šentrupert, Kamnje 41, 8232
Šentrupert, matična številka: 5343127000
ter s poročilom revizorja o pregledu primernosti višine denarne odpravnine.
7.2. Glavni delničar ima v lasti 371.737
rednih, imenskih, kosovnih delnic družbe
DANA, tovarna rastlinskih specialitet in destilacija, d.d., Glavna cesta 34, 8233 Mirna,
matična številka: 5049393000, kar predstavlja 91,96% delež v osnovnem kapitalu
družbe DANA d.d.
7.3. Na podlagi 384. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) se vse redne,
imenske, kosovne delnice manjšinskih delničarjev družbe DANA d.d. za plačilo primerne denarne odpravnine iz točke 7.5. tega
sklepa prenesejo na glavnega delničarja, to
je družbo Plasta d.o.o.
7.4. Prenos delnic na glavnega delničarja se izvrši z dnem vpisa tega sklepa v sodni
register. Skupščina pooblašča poslovodstvo
glavnega delničarja, da na podlagi vpisa
sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register, pri Centralni klirinško
depotni družbi d.d., Ljubljana poda nalog in
sklene pogodbo za prenos delnic izdajatelja
DANA d.d. z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja.
7.5. Glavni delničar je dolžan nemudoma
po vpisu sklepa o prenosu delnic v register
upravičencem plačati denarno odpravnino
v višini 6,50 EUR za posamezno delnico
družbe DANA d.d., ki se bo prenesla na
glavnega delničarja. Za izplačilo denarne
odpravnine skladno z določili drugega odstavka 385. člena ZGD-1 solidarno odgovarja Probanka, d.d., ki je tudi podala izjavo, da
je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic
v register manjšinskim delničarjem plačal
denarno odpravnino za pridobljene delnice
v skladu s tem sklepom.
7.6. Upravičenci do denarne odpravnine
so imetniki delnic oziroma manjšinski delničarji. Če so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega
pravnega dejstva, je:
a) v primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja
upravičenje do donosov – do izplačila denarne odpravnine upravičena oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo
pravno dejstvo vpisano na presečni dan za
izbris te pravice oziroma pravnega dejstva iz
drugega odstavka 81.b člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (v nadaljevanju: ZNVP);
b) v drugih primerih – do izplačila denarne odpravnine upravičen manjšinski delničar, ki je vpisan v centralnem registru kot
imetnik delnic na presečni dan za prenose iz
prvega odstavka 81.b člena ZNVP.
Pravico do udeležbe in uresničevanja
glasovalne pravice na skupščini imajo le
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine, to je na dan 23. 7. 2010 (presečni
dan), njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, katerih prijava udeležbe na skupščini
bo prispela na sedež družbe najkasneje tri
dni pred sejo skupščine, to je do vključno
24. 7. 2010. Pooblaščenci morajo v istem
roku poleg prijave vložiti tudi veljavno pooblastilo (z navedbo pooblastitelja z EMŠO
oziroma matično številko, točnim nazivom
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pooblaščenca oziroma matično številko in
obsegom pooblastila).
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine, v roku sedem dni
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda, skupaj s predlogom sklepa in obrazložitvijo.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine družbi poslal razumno utemeljen
predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali
nadzora in da bo druge delničarje pripravil
do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Celotno gradivo za skupščino skupaj
s predlogi sklepov in obrazložitvami, letnimi poročili družbe DANA d.d. za zadnja tri
poslovna leta, pisnim poročilom glavnega
delničarja, v katerem pojasnjuje predpostavke za prenos delnic in primernost višine
denarne odpravnine, revizorjevim poročilom o pregledu primernosti višine denarne
odpravnine in izjavo banke iz drugega odstavka 385. člena ZGD-1, bo delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe DANA d.d. na Mirni, Glavna cesta
34, vsak delovni dan, od 10. do 12. ure, od
objave sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine.
Družba poziva vse manjšinske delničarje, da na naslov borzno posredniške družbe
glavnega delničarja: ALTA Invest d.d., Mateja Petelinkar, Železna cesta 18, 1000 Ljub
ljana, e-mail: mateja.petelinkar@alta.si, tel.
01/320-03-53, posredujejo svoje podatke, ki
so potrebni za izplačilo denarne odpravnine
manjšinskim delničarjem, in sicer: ime, priimek in naslov delničarja (za delničarje, ki so
fizične osebe) oziroma firmo in sedež delničarja (za delničarje, ki so pravne osebe),
davčno številko delničarja, številko bančnega računa in naziv banke, pri kateri je račun
delničarja odprt ter podatke o morebitnih
pravicah tretjih, ki so vpisane na delnicah
manjšinskega delničarja.
Prijavljeni udeleženci skupščine so se
dolžni pred začetkom skupščine vpisati v listo udeležencev in prevzeti glasovnice.
DANA d.d.
uprava družbe
Ob-4200/10
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 25. člena Statuta družbe
IGM Strešnik d.d., Dobruška vas 45, 8275
Škocjan, uprava sklicuje
19. sejo skupščine
delničarjev IGM Strešnik d.d., Dobruška
vas 45, 8275 Škocjan,
ki bo 29. 7. 2010, ob 14. uri, v sejni
sobi družbe CGP d.d., Ljubljanska cesta
36, 8000 Novo mesto, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
– Za predsednika zasedanja se izvoli
Miha Mušič.
– Za preštevalki glasov se imenujeta Vesna Mikolič in Ana Strajnar Erpič.
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– Na skupščini je navzoč notar Andrej
Tiran iz Novega mesta.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2009 ter poročilom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe za leto 2009 ter
poročilom nadzornega sveta.
3. Sklepanje o uporabi dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček, na dan 31. 12. 2009,
v višini 2.924.907,89 EUR, se razdeli na
naslednji način:
– za izplačilo dividend v bruto znesku
2,00 EUR na delnico,
– preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki
so vpisani v delniški knjigi na dan zasedanja skupščine. Dividende se izplačajo
delničarjem v šestdesetih dneh po sklepu
skupščine.
2. Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za leto 2009.
4. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa:
1. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta, v besedilu, kot je predlagano.
2. Skupščina sprejme prečiščeno besedilo statuta.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno z letnim poročilom, poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila, s stališčem do revizijskega
poročila, s predlogom sprememb in dopolnitev statuta družbe ter druga gradiva in
obrazložitve v smislu 297.a člena ZGD-1, so
delničarjem na voljo na vpogled na sedežu
družbe, v pisarni številka 309, vsak delovni dan, od 8. do 10. ure, od objave sklica
skupščine.
Pravice in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
sedem dni po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Uprava bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki
bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi
tega sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave oziroma 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 na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu
s 305. členom ZGD-1 in zahtevajo podatke
o zadevah družbe, če so ti pomembni za
presojo točk dnevnega reda.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci
ali zastopniki, ki so kot delničarji vpisani
v delniško knjigo konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni dan) ter
svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno
prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo za zastopanje mora biti
pisno in dostavljeno družbi, kjer tudi ostane
shranjeno. Udeleženci skupščine se pol ure
pred zasedanjem identificirajo in podpišejo
seznam udeležencev.
Če skupščina ob razpisani uri ne bo
sklepčna, se razglasi polurni odmor, nato
pa se bo skupščina ponovno sestala in bo
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala (drugi sklic).
IGM Strešnik d.d.
uprava družbe
Ob-4201/10
Uprava družbe na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ter na podlagi
7.3 točke Statuta družbe VGP Novo mesto, d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto,
v soglasju z nadzornim svetom sklicuje
12. redno skupščino delničarjev,
ki bo 29. 7. 2010, ob 13. uri, na sedežu družbe, Ljubljanska cesta 36 v Novem
mestu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
– Za predsednika zasedanja se izvoli
Miha Mušič.
– Za preštevalki glasov se imenujeta Vesna Mikolič in Ana Strajnar Erpič.
– Na skupščini je navzoč notar Andrej
Tiran iz Novega mesta.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
VGP Novo mesto, d.d., za leto 2009, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta in odločanje o delitvi bilančnega
dobička ter podelitvijo razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe VGP Novo mesto, d.d. za leto
2009, revizorjevim poročilom ter poročilom
nadzornega sveta.
2. Bilančni dobiček, na dan 31. 12. 2009,
v višini 1.043.291,92 EUR, se razdeli na
naslednji način:
– za izplačilo dividend v bruto znesku
1,30 EUR na delnico,
– preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki
so vpisani v delniški knjigi na dan zasedanja skupščine. Dividende se izplačajo
delničarjem v šestdesetih dneh po sklepu
skupščine.
3. Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za leto 2009.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2010 se imenuje ˝Dinamic d.o.o., Revizijska družba«, Topliška
cesta 2a, 8000 Novo mesto.
4. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa:
1. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta, v besedilu, kot je predlagano.
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2. Skupščina sprejme prečiščeno besedilo statuta.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno z letnim poročilom, poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila, s stališčem do revizijskega
poročila, s predlogom sprememb in dopolnitev statuta družbe ter druga gradiva in
obrazložitve v smislu 297.a člena ZGD-1, so
delničarjem na voljo na vpogled na sedežu
družbe, v pisarni številka 309, vsak delovni dan, od 8. do 10. ure, od objave sklica
skupščine.
Pravice in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
sedem dni po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Uprava bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki
bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi
tega sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave oziroma 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 na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu
s 305. členom ZGD-1 in zahtevajo podatke
o zadevah družbe, če so ti pomembni za
presojo točk dnevnega reda.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci
ali zastopniki, ki so kot delničarji vpisani
v delniško knjigo konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni dan) ter
svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno
prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo za zastopanje mora biti
pisno in dostavljeno družbi, kjer tudi ostane
shranjeno. Udeleženci skupščine se pol ure
pred zasedanjem identificirajo in podpišejo
seznam udeležencev.
Če skupščina ob razpisani uri ne bo
sklepčna, se razglasi polurni odmor, nato
pa se bo skupščina ponovno sestala in bo
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala (drugi sklic).
VGP Novo mesto, d.d.
uprava družbe
Ob-4213/10
Na podlagi določila 295. člena Zakona
o gospodarskih službah (uradno prečiščeno besedilo) (ZGD-1-UPB3) in drugega odstavka 11. člena Statuta javnega podjetja

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.,
sklicuje direktor
10. skupščino
delniške družbe Vodovodi
in kanalizacija Nova Gorica d.d.,
ki bo na sedežu družbe v Kromberku,
Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, dne
2. 8. 2010, s pričetkom ob 14. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednico skupščine se imenuje Jasmina Kalin Kante; za preštevalca
glasov se imenujeta Darja Rijavec in Primož Cotič.
Skupščini bo prisostvovala notarka Zdenka Gustinčič, Kidričeva 9a, Nova Gorica.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2009 in poročilom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina delničarjev se seznani
s sprejetim letnim poročilom za poslovno
leto 2009 skupaj z revizorskim poročilom
in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za leto 2009.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: bilančni dobiček za leto 2009 znaša
23.560,22 EUR, ki v celoti ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina potrjuje delo direktorja in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2009 ter
podeljuje direktorju in članom nadzornega
sveta razrešnico za poslovno leto 2009.
5. Spremembe statuta in uskladitev statuta družbe z določbami ZGD-1C.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme predlagane spremembe in uskladitve statuta družbe po predlogu. Skupščina pooblašča notarko Zdenko Gustinčič, da izdela čistopis statuta.
6. Seznanitev skupščine z spremembo
člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani, da je Darinka
Kozinc nadomestila prejšnjega člana nadzornega sveta družbe do izteka mandata
prejšnjega člana.
7. Seznanitev skupščine s potekom mandata predstavnikov delavcev in izvolitvijo novih predstavnikov v nadzornem svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani,
da sta bila na svetu delavcev, dne 12. novembra 2009, za člana nadzornega sveta
– predstavnika delavcev izvoljena: Blagonja
Vladimir in Trampuž Branko za mandatno
dobo štirih let.
8. Imenovanje revizorja za leto 2010.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2010 se imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje,
d.o.o.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Glasovalne pravice delnic so opredeljene s statutom delniške družbe.
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Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo za
udeležbo na skupščini oddajo osebno ali
s priporočeno pošiljko najpozneje konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
v tajništvu uprave družbe in so na ta dan kot
imetniki delnic vpisani v delniški knjigi.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
družbe, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
prisotnost. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke se glasuje z glasovnicami.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in njihovimi obrazložitvami, vključno z letnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta,
je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, od
dneva objave sklica skupščine do dneva
zasedanja.
Nasprotni predlogi
Morebitni nasprotni predlogi k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki, razumno utemeljeni in poslani
upravi v sedmih dneh po objavi tega sklica.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
direktor
Miran Lovrič, univ. dipl. inž. grad.
Ob-4228/10
Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške
družbe Salnal, d.d. sklicuje upravni odbor
1. skupščino
delniške družbe Salnal, d.d.
s sedežem v Anhovem 1,
ki bo dne 28. 7. 2010, ob 9. uri, na sedežu delniške družbe v Anhovem, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in predstavitev vabljenega notarja.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave – generalnega
direktorja: imenuje se predsedujočega skupščine.
3.a Predložitev letnega poročila za leto
2009.
Predlog sklepa upravnega odbora: skupščina se je seznanila s poročilom upravnega
odbora z dne 15. 6. 2010 o sprejemu letnega poročila za leto 2009.
3.b Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Bilančni dobiček za poslovno leto 2009
znaša 1.063.286,92 EUR.
Sestavljajo ga:
– čisti dobiček poslovnega leta 2009,
v znesku 1.064.036,92 EUR, zmanjšan za
oblikovanje zakonskih rezerv v višini 750
EUR.
Del bilančnega dobička v višini 1.002.400
EUR se razdeli delničarjem za dividende.
Dividenda znaša 3580 EUR na delnico. Do
dividende so upravičeni delničarji, ki so kot
lastniki vpisani v KDD Centralni klirinški depotni družbi konec četrtega dne pred dnevom zasedanja skupščine. Dividende se
izplačajo v roku 30 dni po skupščini.
Preostanek bilančnega dobička ostane
nerazporejen.
Skupščina podeljuje razrešnico direktorju družbe ter njegovo delo v poslovnem letu
2009 potrdi in odobri. (Upravni odbor družbe
je bil imenovan s 5. 1. 2010).
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Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, tj. 24. 7. 2010 (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščino
pisno prijavijo na sedežu družbe najkasneje
konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina
pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega
reda. Zadošča, da delničarji zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi
najpozneje 7 dni po objavi tega sklica
Delničarski predlog sklepov za objavo
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
zakonsko določen način 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 organov vodenja ali nadzora in
da bo delničarje pripravil do tega da bodo
glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti. Predlogi
delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje
na sami skupščini, se obravnavajo na sami
skupščini.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu
s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po
katerem mora upravni odbor na skupščini
dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk
dnevnega reda.
Način glasovanja
Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku. Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je
potrebno družbi priložiti pisno pooblastilo za
zastopanje, ki ostane shranjeno pri družbi.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko
dnevnega reda je delničarjem, njihovim pooblaščencem in zastopnikom na vpogled na
sedežu delniške družbe, vsak delovni dan,
od 12. do 14. ure.
Udeleženci se prijavijo na sedežu družbe
uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Salnal, d.d.
predsednik upravnega odbora
Jože Funda
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Zavarovanja terjatev
SV 579/10
Ob-4186/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič iz
Kranja, opr. št. SV 579/10 z dne 17. 6. 2010,
je nepremičnina z ident. št. 2136-151-6 –
stanovanje št. 6, v 4. etaži stavbe, Kališka
ulica 23, 4000 Kranj, stoječe na parc. št.
549/8, k.o. Breg ob Savi, v neto tlorisni površini 73,33 m2, v lasti Cirile Mužar, Kališka
ulica 20, Kranj, do 2/3, in Rudolfa Mužarja,
Kališka ulica 20, Kranj, do 1/3, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 4. 6. 2010,
sklenjene s prodajalcema Aleksandrom Jožefom Burjekom in Moniko Burjek, obema
Kališka ulica 23, Kranj, z zemljiškoknjižnim
dovolilom z dne 17. 6. 2010, zastavljena v korist upnice Unicredit Banka Slovenija d.d.,
Šmartinska 140, 1000, Ljubljana, matična št.
5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 32.000,00 EUR, z obrestno mero
6-mesečni Euribor, ki se zaokroži na osminko navzgor + 2,30% p.a., z rokom vračila
v 120-mesečnih anuitetah, od katerih zadnja
zapade 30. 6. 2020, z možnostjo predčasne
zapadlosti oziroma enostranske odpovedi
kreditne pogodbe s strani upnika, z vsemi
ostalimi pp. ter stroški, ki bi jih upnica imela
z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 590/10
Ob-4187/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič, opr. št. SV 590/10 z dne 18. 6. 2010,
je nepremičnina, z ident. št. dela stavbe
2121-416-36 – stanovanje št. 36, v 9. etaži
stanovanjske stavbe, Ulica Juleta Gabrovška 19, Kranj, stoječe na parc. št. 263/6,
parc. št. 263/7, in parc. št. 333/5, k.o. Klanec,
v lasti Iztoka Kavčiča, Bašelj 26 B, na podlagi prodajne pogodbe z dne 16. 10. 2009,
zastavljena v korist upnice Unicredit Banke
Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljub
ljana, matična št. 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve višini 94.000,00 EUR,
z obrestno mero 6-mesečni Euribor+1,85%
letno, z rokom vračila v 240-mesečnih anuitetah, od katerih zadnja anuiteta zapade
30. 6. 2030, z možnostjo odpoklica terjatve
in ostalimi pp. ter stroški, ki bi jih banka imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 318/10, DK 318/10
Ob-4188/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Nine Češarek, iz opr. št. SV 318 /10, DK 318 /10 dne
17. 6. 2010, je bilo zastavljeno stanovanje št. 2, v pritličju, večstanovanjske hiše,
v skupni izmeri 80,85 m2, v stavbi na naslovu Reška c. 7, Kočevje, stoječi na parc.
št. 1722, k.o. Kočevje, last Narić Snježane,
stan. 1330 Kočevje, Reška cesta 7, v korist posojilodajalca Nova Ljubljanska banka
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljub
ljana, matična številka 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 20.000,00
EUR s p.p., ki zapade v plačilo 1. 12. 2010,
ter z obveznostjo predčasnega vračila skladno s točko IX. kreditne pogodbe.
SV 1392/2010
Ob-4189/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz

Ljubljane, opr. št. SV-1392/2010 z dne 16. 6.
2010, je bil lokal št. 4, restavracija, v izmeri
293,35 m2, in lokal št. 5, kavabar, v izmeri
68,46 m2, nahajajoča se v suterenu prve
etaže novega objekta FDV in VUŠ, stoječega na parc. št. 430/1, parc. št. 856, in parc.
št. 859, vl. št. 136, k.o. 1736 Brinje I, last
zastavitelja Andreja Šumija, Radovljica, Lesce, Alpska cesta 52, na podlagi pogodbe
o soinvestiranju v lokal št. 4 in 5, v objektu
FDV v Ljubljani z dne 18. 6. 1998, sklenjene
z RS, Ministrstvom za šolstvo in šport, Ljub
ljana, Zupančičeva ulica 6, RS, Ministrstvom
za znanost in tehnologijo, Ljubljana, Slovenska ulica 40, Univerzo v Ljubljani, Ljubljana,
Kongresni trg 12, Fakulteto za družbene
vede, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 5, in
Visoko upravno šolo, Kardeljeva ploščad 5,
Ljubljana, kot soinvestitorji objekta FDV in
VUŠ oziroma prvopogodbeno stranko, zastavljen v korist upnice Abanke Vipa d.d.,
Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, matična št. 5026024000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 800.000,00 EUR, s pripadki.
SV 532/10
Ob-4190/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz
Murske Sobote, opravilna številka SV 532/10
z dne 17. 6. 2010, je bil poslovni lokal, tako
imenovana trgovina Tehnopromet, v izmeri
237,91 m², (trgovina 93,81 m², skladišče
35,43 m², vetrolov 4,20 m², embalaža 14,45
m², pisarna 18,53 m², garderoba 7,33 m²,
vetrolov 2,08 m², umivalnik 1,44 m², WC
1,44 m², skladišče 27,20 m², pralnica 8,50
m², skladišče 8,50 m² in garaža 15,00 m²), ki
se nahaja v poslovno-stanovanjski zgradbi
z identifikacijsko številko 1838.ES, in ki stoji na parceli številka 698/2, oboje vpisano
v vložek številka 4085, katastrska občina
Murska Sobota, ki ga je zastavni dolžnik Forjan Roman, Murska Sobota, Ulica ob kanalu
1, pridobil po prodajni pogodbi z dne 7. 4.
2002, sklenjeni s prodajalko Živila Kranj,
trgovina in gostinstvo d.d., Naklo, zastavljen
v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska
cesta 58, Ljubljana, 1000 Ljubljana, matična
številka 5026024 za zavarovanje denarne
terjatve v višini 125.000,00 EUR, s pripadki,
pri čemer je ta zastavna pravica ustanovljena kot šesta po vrstnem redu.
SV 524/10
Ob-4191/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz
Murske Sobote, opravilna številka SV 524/10
z dne 15. 6. 2010, je bilo stanovanje v skupni izmeri 59,77 m2, ki obsega kuhinjo, v
izmeri 9,04 m2, sobo, v izmeri 13,71 m2,
sobo, v izmeri 13,52 m2, predsobo, v izmeri
6,07 m2, shrambo, v izmeri 2,14 m2, kopalnico, v izmeri 6,40 m2 in druge prostore, v
izmeri 8,89 m2, in ki se nahaja na naslovu
Bakovci, Poljska ulica 6, v stavbi z identifikacijsko oznako 378, stoječi na parceli
številka 2462/2, katastrska občina Bakovci,
ki jo je zastavna dolžnica Sarjaš Milena, stanujoča Krog, Murska ulica 50, pridobila dne
8. 6. 2010, po notarskem zapisu prodajne
pogodbe – SV 494/10, sklenjene s proda-

jalcema Matuš Ano in Matuš Janezom, oba
stanujoča Dolenci 36, zastavljeno v korist
upnice, za zavarovanje izvršljive denarne
terjatve v višini 40.000,00 EUR s pripadki.
SV 383/10
Ob-4192/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane KolencRus iz Trbovelj, opr. št. SV 383/10, opr.
št. DK 14/10, z dne 18. 6. 2010, je bila
nepremičnina, stanovanje izmeri 42 m2, ki
se nahaja v večstanovanjski hiši, z naslovom Vodenska cesta 7, Trbovlje, ki stoji na
parc. št. 1493/16, in parc. št. 1493/17, k.o.
1871 Trbovlje, in ji je določena št. stavbe 2562 in 2563, last zastaviteljice Babić
Sabine, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene dne 3. 11. 2008, med
družbo TET d.o.o., kot prodajalko, in Babić
Sabino, kot kupovalko, zastavljeno v korist
upnice Delavske hranilnice d.d., Ljubljana,
Miklošičeva cesta 5, Ljubljana, matična
številka 5448557000, za zavarovanje denarne terjatve Babič Mirsade s.p., v višini
10.500,00 EUR, z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 653/2010
Ob-4193/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 653/2010 z dne
16. 6. 2010, sta bili nepremičnini – stanovanje št. 2, v pritličju, stanovanjske stavbe
v Mariboru, na naslovu Keleminova ulica
010, v skupni izmeri 49,52 m2, s pripadajočim kletnim prostorom površine 3,52 m2,
stoječi na parceli št. 341, k.o. Tezno, nepremičnina, se nahaja na območju Okrajnega
sodišča v Mariboru, in se vodi kot glavna
nepremičnina, v lasti zastaviteljice Karmele Šercer do celote, na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene dne 27. 5. 2005, s prodajalko Patricijo Matjašič, in stanovanje št.
33, dvosobno, v 7. nadstropju, stanovanjskega bloka, na naslovu Miklošičeva 1 c,
Domžale, stoječi na parceli št. 4022/12,
k.o. Domžale, nepremičnina se nahaja na
območju Okrajnega sodišča v Domžalah,
in se vodi kot druga nepremičnina, v lasti zastavitelja Zaletel Uroša do celote, na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
10. 3. 2010, s prodajalcem Hribar Gregorjem, zastavljena v korist upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 004, Maribor, matična št. 5860580,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
111.000,00 EUR s pripadki.
SV 654/2010
Ob-4194/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 654/2010 z dne
16. 6. 2010, sta bili nepremičnini – stanovanje št. 2, v pritličju, stanovanjske stavbe
v Mariboru, na naslovu Keleminova ulica
010, v skupni izmeri 49,52 m2, s pripadajočim kletnim prostorom površine 3,52 m2
stoječi na parceli št. 341, k.o. Tezno, nepremičnina, se nahaja na območju Okrajnega
sodišča v Mariboru, in se vodi kot glavna
nepremičnina, v lasti zastaviteljice Karmele
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Šercer do celote, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 27. 5. 2005, s prodajalko Patricijo Matjašič in stanovanje št. 33,
dvosobno v 7. nadstropju, stanovanjskega
bloka na naslovu Miklošičeva 1 c, Domžale,
stoječi na parceli št. 4022/12, k.o. Domžale, nepremičnina se nahaja na območju
Okrajnega sodišča v Domžalah in se vodi
kot druga nepremičnina, v lasti zastavitelja
Zaletel Uroša do celote, na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene dne 10. 3. 2010, s prodajalcem Hribar Gregorjem, zastavljena
v korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., Ulica Vita Kraigherja 004, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 29.900,00 s pripadki.
SV 657/2010
Ob-4195/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 657/2010 z dne
17. 6. 2010, je bila nepremičnina, in sicer,
stanovanje št. 28, v 6. nadstropju, v izmeri
56,05 m2, s pripadajočim kletnim prostorom – shrambo št. 28, v izmeri 3,35 m2,
Ulica Staneta Severja 5, Maribor, na parceli
št. 1621/1, pripisana pri zemljiškoknjižnem
vložku številka 1317, katastrska občina
678 Spodnje Radvanje, katere lastnika sta
zastavitelja Dragica Lesjak, stanujoča Ulica Staneta Severja 005, 2000 Maribor, ter
zastavitelj Lesjak Vladimir, stanujoč Ulica
Staneta Severja 005, 2000 Maribor, vsak

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
do ene polovice, na podlagi sklenjene kupoprodajne pogodbe št. 37/92, z dne 12. 10.
1992, sklenjene s prodajalcem Stanovanjskim skladom delavcev pri zasebnikih Maribor, Ulica Heroja Šlandra 17, zastavljena
v korist upnice Raiffeisen Banka d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, matična številka 5706491000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 60.000,00 EUR
s pripadki.
SV 648/2010
Ob-4196/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 648/2010 z dne
18. 6. 2010, je dvosobno stanovanje številka 158, v 10. nadstropju, stanovanjske
stavbe, ident. št. stavbe 2553, Kardeljeva
cesta 057, 2000 Maribor, v skupni izmeri
54,53 m2, ki stoji na parceli številka 100/1,
pripisani pri zemljiškoknjižnem vložku številka 1696, katastrska občina Spodnje Radvanje, ki je last Brezovnik Tadeja, EMŠO
2012980500212, stanujoč Borštnikova ulica
053, 2000 Maribor, do celote, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 24. 5. 2010, sklenjene med prodajalcema Ploj Petrom in Ploj
Marjano in zastavnim dolžnikom, kot kupcem, izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi z dne 27. 5. 2006, prodajne pogodbe z dne 29. 8. 2001, sklenjene
med Kristino Rajh, kot prodajalko, in Ploj
Petrom in Plohl Marjano, kot kupcema, iz-

brisnega dovoljenja Stanovanjskega sklada
RS, z dne 10. 6. 2010, prodajne pogodbe,
z dne 31. 5. 1998, sklenjene med Pernarčič Miranom in Pernarčič Mileno, kot prodajalcema, in Kristino Rajh kot kupovalko, in
prodajne pogodbe številka 3052/93, z dne
16. 4. 1993, sklenjene med Občino Maribor kot prodajalko, in Pernarčič Miranom in
Pernarčič Mileno, kot kupcema, zastavljeno
v korist Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja
4, Maribor, matična številka 5860580000,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve
v znesku 34.000,00 EUR s pp.
SV 253/10
Ob-4244/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz
Ptuja, opr. št. Sv 253/10 z dne 14. 6. 2010,
je bila nepremičnina, ki še ni vpisana v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Ptuju, in
sicer je to stanovanje št. 6, v prvem nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Vinarski
trg 9, p. Ptuj, ki stoji na parc. št. 1127/2,
pripisani k zk. vl.št. 652, k.o. Ptuj, katerega
lastnika sta na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 5. 8. 2008, sklenjene s prodajalko
Natašo Ljubec, Vinarski trg 9, p. Ptuj, dolžnica Andreja Marinič in zastavitelj Aleksander
Kozel, oba stanujoča Vinarski trg 9, p. Ptuj,
zastavljena v korist upnice Nove KBM d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka:
5860580, za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 70.000,00 EUR s p.p.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 157024/2009
Os-4026/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 157024/2009
z dne 29. 10. 2009, je bil dne 20. 1. 2010
opravljen v korist upnika Finex d.o.o., Slance 4, Teharje, rubež stanovanja št. 7, na
naslovu Moškričeva 44, Ljubljana, v izmeri
53,56 m2, last dolžnika Dolamič Dušana,
Moškričeva 44, Ljubljana. Zapisnik o rubežu
ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2010
VL 200065/2009
Os-4027/10
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 30. 12. 2009, opr. št. VL 200065/2009
je bil dne 18. 3. 2010 opravljen v korist
upnika Emona upravljanje d.o.o., Šmartinska 130, Ljubljana, rubež stanovanja št.
10, v II. nadstropju, v izmeri 60,70 m2, na
naslovu Polje, Cesta VI/14, Ljubljana, last
dolžnice Marije Pok, Polje, Cesta VI 14,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 6. 2010
VL 181016/2009
Os-4000/10
Okrajno sodišče v Postojni, je v izvršilni
zadevi opr. št. VL 181016/2009 upnika: Radić Milan s.p. – upravljanje stanovanjskih
hiš in stanovanj, Ulica prekomorskih brigad
4, Postojna, ki ga zastopa Mitja Stražar, odvetnik v Ljubljani, proti dolžniku Brunu Ninković, Pretnerjeva ulica 15, Postojna, zaradi
izterjave 3.355,48 EUR, po izvršitelju Milanu
Otoničarju, dne 26. 4. 2010 opravilo rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi
– stanovanje št. 10, v stavbi z oznako 899,
v izmeri 77,50 m2, v četrtem nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu Pretnerjeva
ulica 15, Postojna, last dolžnika do celote.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 9. 6. 2010
In 16/2010
Os-3873/10
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 4. 2.
2010, pravnomočnim dne 23. 2. 2010, ki ga
je izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bilo
stanovanje, št. 1, v pritličju večstanovanjske
hiše, Golovec 7, Trbovlje, v izmeri 66,30 m2,
ki pa ni vpisano v zemljiško knjigo, v lasti
dolžnika Hedije Džajića, Golovec 7, Trbovlje
– do 1/2 zarubljeno v korist upnika Antona
Murna, Kresnice 7, Kresnice, zaradi izterjave dolga 4.500,00 € s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 1. 6. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 2241/2010
Os-4231/10
Okrajno sodišče v Celju je po sodnici Tanji Dolar Božič, s sklepom z dne 22. 4. 2010,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog

Banke Celje d.d., Vodnikova 2, Celje, uvedlo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine – izgubljene kupoprodajne pogodbe
z dne 17. 4. 2002, sklenjeno med pravnima
osebama Avtomotor d.d. Celje, kot prodajalcem, in Banko Celje d.d., kot kupovalko, za 77505/100000 nepremičnine parc.
št. 2132/1, k.o. Celje, vpisane v vl. št. 1962
in za nepremičnino, parc. št. 2132/2, k.o.
Celje, vpisane v vl. št. 1963.
Predlagana je vknjižba lastninske pravice v korist Banke Celje d.d., Vodnikova 2,
Celje, mat. št. 5026121.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03) v enem
mesecu od objave 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 Celju
dne 16. 5. 2010
Dn 906/2010
Os-4232/10
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog
Ineks d.o.o. Ljubljana, ki ga zastopa notarka
Marija Murnik iz Kranja, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe z dne 7. 8. 1996, sklenjene med Markom Znojem, Župančičeva
ul. 19, Kranj, in Urbano d.o.o., Aleševčeva
50, Ljubljana, za stanovanje št. 4, v 4. etaži
s kletjo, s pogodbeno oznako 10, v večstanovanjskem objektu Župančičeva ul. 19,
Kranj, označenem z ident. št. 4.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Ineks d.o.o., Brnčičeva ulica 31,
Ljubljana – Črnuče.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 6. 2010
Dn 37854/2009
Os-4137/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Kvar Gordane in Kvar Bogdana, Plešičeva 23, Ljubljana, ki ju zastopa odvetniška
pisarna Zlatko Lipej, Gorenjska cesta 18,
20, Medvode, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino stanovanje št.
3, v 1. nadstropju, na naslovu Plešičeva
23, Ljubljana, z ident. št. 103.E, podvl. št.
2822/22, k.o. Dravlje, dne 28. 5. 2010,
pod opr. št. Dn 37854/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Pionir p.o., Kettejev drevored 37, Novo
mesto (kot prodajalec) in Lukec Viktorjem
(kot kupec), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 103.E, vpisano v podvl. št.
2822/22, k.o. Dravlje,

– kupoprodajne pogodbe z dne 1. 10.
1979, sklenjene med Lukec Viktorjem, Plešičeva 23, Ljubljana (kot prodajalec) in Letnar
Janezom, Tacenska 131, Ljubljana ter Černič Letnar Meto, Kebetova 11, Ljubljana (kot
kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 103.E, vpisano v podvl. št. 2822/22, k.o.
Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2010
Dn 16564/2009
Os-4138/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Oražem Iris, Prijateljeva ulica 14, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino, stanovanje, z ident.
št. 55.E, nestanovanjsko raba z ident. št. 56.E
in 57.E, na naslovu Prijateljeva ulica 14, Ljub
ljana, vpisano v podvl. št. 160/16, k.o. Prule,
dne 28. 5. 2010, pod opr. št. Dn 16564/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 127/25 z dne 11. 4. 1961, sklenjene
med Stanovanjskim skladom občine Ljub
ljana Center (kot prodajalcem) in Oražem
Gabrijelo, Bohoričeva 30, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 55.E, 56.E in 57.E, vpisano v podvl. št.
160/16, k.o. Prule.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 6. 2010
Dn 13965/2010
Os-4139/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Lubej Petra in Lubej Alenke, oba Kuzmičeva
ulica 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z ident. št. 31.E, v podvl. št. 2580/47, k.o. Bežigrad, dne 7. 5. 2010,
pod opr. št. Dn 13965/2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe št. BS 4/2-K/9/83
z dne 14. 4. 1983, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo SCT n.sol.o., Ljubljana (kot
prodajalko) ter Lubej Alenko in Petrom, oba
Šarhova 20, Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 31.E, v podvl.
št. 2580/47, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2010
Dn 17445/2009
Os-4140/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Koprivc Marije, Brodarjev trg 13, Ljubljana, ki jo zastopa družba
Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje, št. 91, na naslovu Brodarjev trg
13, Ljubljana, z ident. št. 91.E, vpisana v podvl. št. 1488/91, k.o. Moste, dne 1. 6. 2010,
pod opr. št. Dn 17445/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 0315/93, z dne 8. 9. 1993, sklenjene med Mestom Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Koprivc Marijo, Trg okt. revolucije 15, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 91.E, vpisano v podvl. št. 1488/91,
k.o. Moste,
– dodatka št. 01/93-SG h kupoprodajni
pogodbi o prodaji stanovanja št. 0315/93,
z dne 8. 9. 1993, z dne 13. 10. 1993, sklenjenega med Mestom Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana (kot prodajalcem) in Koprivc
Marijo, Trg okt. revolucije 15, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 91.E, vpisano v podvl. št. 1488/91,
k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2010
Dn 19147/2009
Os-4141/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Kern Ane, Jakšičeva ul. 2, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 3716/47 – stanovanje, št.
46, v 12. nadstropju, s shrambo, z ident. št.
2636-3153-046, v Ljubljani, Jakšičeva ul. 2,
k.o. Bežigrad, dne 31. 5. 2010, pod opr. št.
Dn 19147/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 57/75 LM/RM,
z dne 12. 5. 1975, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo RTV Ljubljana in Kern Zdravkom, Ljubljana za triinpolsobno stanovanje,
v XII. nadstropju, ki se nahaja v stanovanjski
zgradbi B-13, Ljubljana, Jakšičeva 2, k.o.
Kapucinsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2010
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Dn 22468/2009
Os-4233/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Republike Slovenije, Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Šubičeva 2, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, parkirna mesta št. 139 do 142
ozn. z 9.1, v 3. kleti, z ident. št. 6.E, vpisano
v podvl. št. 2569/18, in nepremičnino št. 9.1
in 0.2, v 5. nad., z ident. št. 47.E, vpisano
v podvl. št. 2569/59, obe na naslovu Železna cesta 14, Ljubljana, obe k.o. Bežigrad,
dne 28. 5. 2010, pod opr. št. Dn 22468/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
–
kupoprodajne
pogodbe
št.
101-034/134-94, z dne 28. 6. 1994, sklenjene med SKB Investicijsko podjetje d.o.o.,
Slovenska 56, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva 2, Ljubljana; Zvezo gluhih in
naglušnih Slovenije, Drenikova 24, Ljubljana;
Društvo mišično obolelih Slovenije, Linhartova 1/III, Ljubljana; Zveza paraplegikov Slovenije, Štihova 14, Ljubljana; Društvom multiple skleroze Slovenije, Dolenjska cesta 43,
Ljubljana; Zveza društev za pomoč duševno
prizadetim Slovenije, Samova 9, Ljubljana;
Zveza društev invalidov Slovenije, Puchova
10, Ljubljana; Zveza društev za cerebralno
paralizo Slovenije, Trebinjska 13, Ljubljana;
Zveza društev civilnih invalidov vojne Slovenije, Malenškova 1, Ljubljana; Zveza za
rekreacijo in šport invalidov Slovenije, Malenškova 1, Ljubljana (kot kupci), za nepremičnini, ki imata sedaj ident. št. 6.E, vpisano
v podvl. št. 2569/18 in ident. št. 47.E, vpisano
v podvl. št. 2569/59, obe k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe z dne 9. 5.
1995, sklenjene med Zvezo društev slepih
in slabovidnih Slovenije, Groharjeva 2, Ljub
ljana; Zvezo gluhih in naglušnih Slovenije,
Drenikova 24, Ljubljana; Društvo mišično
obolelih Slovenije, Linhartova 1/III, Ljubljana;
Zveza paraplegikov Slovenije, Štihova 14,
Ljubljana; Društvom multiple skleroze Slovenije, Dolenjska cesta 43, Ljubljana; Zveza
društev za pomoč duševno prizadetim Slovenije, Samova 9, Ljubljana; Zveza društev
invalidov Slovenije, Puchova 10, Ljubljana;
Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, Trebinjska 13, Ljubljana; Zveza društev
civilnih invalidov vojne Slovenije, Malenškova 1, Ljubljana; Zveza za rekreacijo in šport
invalidov Slovenije, Malenškova 1, Ljubljana
(kot prodajalci) in Republiko Slovenijo (kot
kupovalko), za nepremičnini, ki imata sedaj
ident. št. 6.E, vpisano v podvl. št. 2569/18 in
ident. št. 47.E, vpisano v podvl. št. 2569/59,
obe k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2010
Dn 5475/10
Os-4234/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Aleksandra Jelka, stanujočega Hrastje 52 h,

Maribor, ki ga zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja 5, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini pripisani podvl. št. 1652/265, k.o. Spodnje Radvanje, pod opr. št. Dn 5475/20110,
8. 6. 2010, izdalo sklep o začetku postopka
za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 4-3/2F, z dne
31. 3. 1988, sklenjene med prodajalko Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Maribor, po pooblaščeni delovni organizaciji
Zavod za izgradnjo Maribora, ki ga je zastopal direktor Vinko Borec, in kupcema Melito
Petelin in Igorjem Petelinom, stanujočima
Letonjeva ulica 14, Maribor, s katero je prodajalec kupcema prodal poslovni prostor
v objektu F v Prušnikovi ulici 38, na parc.
št. 1166, k.o. Spodnje Radvanje, v naselju
Nova vas II/A, in na njem dovolil vknjižbo
lastninske pravice v korist kupcev,
– sklepa okrajnega sodišča v Mariboru z dne 18. 5. 1995, opr. št. III R 312/93
o ustanovitvi postopka zavarovanja denarne terjatve upnika Probanke d.d., v višini
2,800.000,00 SIT zoper dolžnico Melito Petelin – Okrepčevalnica »Bistro Melita«, Prušnikova ulica 40, Maribor, na nepremičnini, poslovnem prostoru v objektu F, v naselju Nova
vas II/a v Prušnikovi ulici 40, Maribor, ki leži
na parc. št. 1116, k.o. Spodnje Radvanje,
– kupne pogodbe z dne 23. 8. 1994
z aneksom z dne 3. 10. 1994, sklenjene
med prodajalcema Melito Petelin in Igorjem
Petelinom, stanujočima Letonjeva ulica 4,
in kupcem Aleksandrom Jelkom, stanujočim
v Mariboru, Ulica heroja Staneta 4, s katero
sta prodajalca kupcu prodala nepremičnino
– lokal v pritličju objekta F, Prušnikova ulica
38–40, parc. št. 116, k.o. Spodnje Radvanje, v naselju Nova vas II/A v Mariboru, in
na tem dovolila prenos lastninske pravice
v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 6. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
III P 1076/2009
Os-1774/10
Okrožno sodišče v Celju je v pravdni
zadevi pod opr. št. III P 1076/2009, zaradi
razveze zakonske zveze, v skladu z 82. členom ZPP sklenilo:
za začasnega zastopnika tožene stranke
Sakiba Hadžića se postavi Bernard Tajnšek,
odvetnik v Celju.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v postopku dokler tožena stranka
oziroma njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem ali dokler center za socialno delo
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 2. 2010
P 56/2010
Os-3694/10
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču, v pravdni
zadevi tožeče stranke Miroslava Simoniča,
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Dragatuš 34, Dragatuš, ki ga zastopa pooblaščenec Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju,
proti toženi stranki neznanim dedičem neznanega bivališča, po umrli Ani Vetrin, nazadnje bivajoči Breznik 8, Dragatuš, zaradi
priznanja lastninske pravice pcto 1.000,00 €
v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 17. 5. 2010 postavilo začasnega zastopnika neznanim dedičem neznanega bivališča, po neznano kje in kdaj umrli
Ani Vetrin, nazadnje stanujoči na naslovu
Breznik 8, Dobliče 49, in nato na neznanem
naslovu.
Začasni zastopnik je Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane dediče neznanega bivališča po neznano kje in kdaj umrli
Ani Vetrin, nazadnje stanujoči na naslovu
Breznik 8, Dragatuš, in nato na neznanem
naslovu, do takrat, dokler le-ti ali njihov
pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da jim je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 17. 5. 2010
N 18/2010
Os-3781/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Ani Petkovšek, v nepravdni zadevi
predlagatelja postopka Meda Lulić, Fazan
št. 11, Portorož, ki ga zastopa odvetnica Natali Volčič Ivanič iz Kopra, zoper nasprotne
udeležence: 1. Bruno Viler, neznanega bivališča, 2. Klavdijo Viler, neznanega bivališča,
in 3. Oktavio Viler, neznanega bivališča,
zaradi razdružitve solastnega premoženja,
dne 15. 4. 2010 sklenilo:
nasprotnim udeležencem postopka Brunu Vilerju, Klavdiju Vilerju in Oktaviu Vilerju,
vsi trije neznanega prebivališča, se določi
začasni zastopnik, odvetnik Rok Munih, Župančičeva 16, Koper.
Začasni zastopnik ima v postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika,
in sicer od dneva postavitve, pa dokler nasprotni udeleženci ali njihovi pooblaščenci
ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler
pristojni center za socialno delo ne sporoči sodišču, da je nasprotnim udeležencem
postopka Brunu Vilerju, Klavdiju Vilerju in
Oktaviu Vilerju postavil skrbnika za poseben primer.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 4. 2010
III P 705/2009
Os-3914/10
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni
sodnici svetnici Danici Koren, v pravdni zadevi tožeče stranke Gorenjske elektrarne,
proizvodnja elektrike, d.o.o., Stara cesta
3, Kranj, ki jo zastopa Aleš Avbreht, odvetnik iz Ljubljane, zoper toženo stranko
1. Elizabeto Ortner Born, Cerkvena ulica
2, Tržič, 2. Renato Schlosser, R.R. 1-1 Box
323, Woodstock, ZDA, 3. Maria Peiča, 15
Ave des Alpes, F-01210 Ferney, Voltaire,
Francija, 4. Antona Jazbeca, Sebenje 40,
Križe, zaradi vrnitve strojne opreme ter plačila uporabnine in odškodnine, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
(ZPP), dne 12. 4. 2010 toženi stranki Renati Schlosser, postavilo začasno zastopnico,
odvetnico Marjeto Hudovernik, Stritarjeva
ulica 6, Kranj.
Začasna zastopnica ima v postopku,
v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.

Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica do dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ za socialne zadeve ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 4. 2010
VL 130385/2008
Os-7232/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Atrij z.o.o., Ljubljanska cesta
20, Celje, ki ga zastopa odv. Marjan Feguš,
Prešernova ulica 23a, Celje, proti dolžniku
Tomažu Leber, Celjska cesta 24, Šmarje
pri Jelšah, ki ga zastopa odv. Tomaž Ramor, Vodnikova ul. 7, Celje, zaradi izterjave
596,64 EUR, sklenilo:
dolžniku Tomažu Leber, Celjska cesta
24, Šmarje pri Jelšah, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Ramor Tomaž, Vodnikova ulica 7, 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 20. 7. 2009
VL 59743/2009
Os-4069/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav,
dd.., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo
zastopa Milena Susman, Miklošičea 19,
Ljubljana, proti dolžniku Romanu Rajhu,
Sitarjevška cesta 35, Litija, ki ga zastopa
zak. zast. odvetnica Nataša Platovšek, Letališka 32, Ljubljana, zaradi izterjave 3.297,13
EUR, sklenilo:
dolžniku Romanu Rajhu, Sitarjevška cesta 35, Litija, 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 Nataša Platovšek, Letališka 32, Ljub
ljana.
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. 6. 2010
I 1139/2005
Os-2462/10
Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi upnika Jamstveni in preživninski sklad RS, Kotnikova 28, Ljubljana,
proti dolžniku Hasanu Haliloviću, Zalog 4,
Novo mesto, zaradi izterjave 3.065,14 EUR,
sklenilo:
dolžniku Halilović Hasanu, nazadnje stanujočem Zalog 4, Novo mesto, se postavi
začasni zastopnik – odvetnica Jasna Simčič, Dalmatinova ulica 1, Novo mesto.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in to od dneva
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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 22. 3. 2010
N 10/2010
Os-3915/10
Okrajno sodišče v Piranu je po sodniku
mag. Petru Baša, v nepravdni zadevi predlagateljice Republike Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Republike
Slovenije, Zunanji oddelek v Kopru, Ferrarska ulica 5b, Koper, zoper nasprotno udeleženko Mario Bazen (pok. Josipa, vdova
Cenziani), z zadnjim znanim prebivališčem
Korte št. 176, Izola, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke za mrtvo, na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku
v zvezi z 37. členom Zakona o nepravdnem
postopku sklenilo:
Nasprotni udeleženki Mariji Bazen (pok.
Josipa, vdova Cenziani) se za začasno zastopnico postavi odvetnica Natali Volčič Ivanič iz Kopra.
Začasna zastopnica bo zastopala nasprotno udeleženko v postopku vse do takrat, dokler nasprotna udeleženka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 4. 6. 2010
P 25/2010
Os-3805/10
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Eme Švara, Rubije
15, 6223 Komen, ki jo zastopa odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane, zoper toženo stranko Jožefo Colja, Via scala santa, 34100 Trst,
Italija, sedaj neznanega bivališča, zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem (pcto. 5.000,00 €), po predlogu tožeče
stranke za postavitev začasnega zastopnika
toženi stranki, na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku toženi stranki Jožefi
Colja, Via scala santa, 34100 Trst, Italija,
sedaj neznanega bivališča, s sklepom z dne
27. 5. 2010 postavilo začasnega zastopnika,
in sicer odvetnika Dušana Železnika, Pod
Sablanico 6, Sežana, ki bo toženko v tem
postopku zastopal vse do takrat, dokler toženka ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da ji
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 3. 6. 2010
P 23/2010
Os-3806/10
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Eme Švara, Rubije 15, 6223 Komen, ki jo zastopa odvetnik
Dragan Sikirica iz Sežane, zoper toženo
stranko Franca Abram, Kobjeglava, 6222
Štanjel, sedaj neznanega bivališča, zaradi
pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem (pcto. 5.000,00 €), po predlogu tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika toženi stranki, na podlagi 82. člena
Zakona o pravdnem postopku toženi stranki
Francu Abramu, Kobjeglava, 6222 Štanjel,
sedaj neznanega bivališča, s sklepom z dne
27. 5. 2010 postavilo začasnega zastopnika,
in sicer odvetnika Dušana Železnika, Pod
Sablanico 6, Sežana, ki bo toženca v tem
postopku zastopal vse do takrat, dokler toženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi
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pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 3. 6. 2010

Oklici dedičem
D 176/2010
Os-3307/10
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pok. Primc
Alojziju, sinu Alojza, roj. 5. 3. 1947, Slovencu, poročenem, umrlem dne 19. 1. 2010,
nazadnje stan. Razgledna ulica 8, Celje.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona po
Primc Alojziju, da se priglasijo pri tem sodišču v roku enega leta po objavi tega oklica.
Če se morebitni dediči ne bodo priglasili,
bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina
brez dediča in bo zapustnikovo premoženje
v skladu z 9. členom Zakona o dedovanju
postala lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju
dne 5. 5. 2010
D 252/2010
Os-3192/10
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pok. Savinec
Mariji, rojeni Savinec, hčeri Franca, roj.
29. 1. 1925, Slovenki, samski, umrli dne
28. 2. 2010, nazadnje stan. Kolenov graben
9, Radeče.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona po
Savinec Mariji, da se priglasijo pri tem sodišču v roku enega leta po objavi tega oklica.
Če se morebitni dediči ne bodo priglasili,
bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina
brez dediča in bo zapustnikovo premoženje
v skladu z 9. členom Zakona o dedovanju
postala lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju
dne 3. 5. 2010
D 262/2009
Os-3381/10
Pri okrajnem sodišču v Domžalah teče
zapuščinski postopek po pokojnem Lah Vinku, roj. 22. 1. 1927, v Laškem, Šmohr, drž.
RS, umrlem 19. 7. 2009, nazadnje stanujočem Za hribom 3, Trzin.
Ker ni znano ali je kaj dedičev, 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 lastnino Republike
Slovenije in izroči pristojnemu organu Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 12. 5. 2010
D 398/2008
Os-4021/10
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pok. Stanić Dari, rojeni Radočaj, hčerki Ilije, roj. 18. 5. 1941, državljanki RS, nazadnje stanujoči v Kočevju, Ulica
heroja Marinclja 9, umrli 4. 11. 2008, na
Golniku.
Eden izmed njenih zakonitih dedičev je
tudi njen sin Marić Drago, roj. 1. 7. 1966,
ki pa je neznanega bivališča. Zato sodišče
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s tem oklicem poziva tega dediča, da se
v roku enega leta od objave tega oklica
v Uradnem listu RS, na sodni deski tukajšnjega sodišča ter spletni strani tukajšnjega
sodišča, zglasi ter uveljavlja svojo pravico
do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo
sodišče zaključilo ta zapuščinski postopek
v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 2. 6. 2010
III D 3316/2009
Os-3910/10
V zapuščinski zadevi po pokojnem Lambertu Muriju, roj. 18. 9. 1899, umrlem 23. 12.
1972, nazadnje stanujočem v Avstriji, Železna Kapla, je naslovno sodišče odredilo
oklic.
Pokojni ni napravil oporoke. Po njem
nastopi zakonito dedovanje. Zapustnik je
bil enkrat poročen, njegova vdova Terezija Muri, roj. 10. 9. 1900, je umrla za njim,
dne 12. 12. 1987, in zapustila dediča Ivana
Johnna Murija, ki je tudi sin zapustnika. Zapustnik pa je imel še enega potomca, sina
Antona Murija, katerega podatki pa so sodišču neznani.
Sodišče poziva vse zapustnikove morebitne dediče, da v roku 1 leta od objave
tega oklica sodišču priglasijo svoje pravice
do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 20010
I D 111/2004
Os-3960/10
V zapuščinski zadevi po pokojnem Jožefu Grdadolnik, roj. 15. 2. 1875, umrlem
9. 12. 1955, nazadnje stanujočem na naslovu Šentjošt nad Horjulom 26, Horjul, je
naslovno sodišče odredilo oklic:
Znani dediči po zapustniku so: Janez
Oblak, Marija Boštaj, Vida Janša, Bernarda Janša, Pavlina Mole, Stane Oblak, Ana
Kristavčnik, Sophia Mari, Mary Ann Riffet,
Joseph Malovrh, Stanley Malovrh, Martin
Malovrh, Stanley Jančak, Viktor Jančar. Sodišče z naslovi Sophia Mari, Mary ann Riffet,
Joseph Malovrh, Stanley Malovrh, Martin
Malovrh, Stanley Jančak, Viktor Jančar ne
razpolaga.
Sodišče poziva vse zapustnikove morebitne dediče, da v roku 1 leta od objave
tega oklica sodišču priglasijo svoje pravice
do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2010
D 184/2010
Os-3912/10
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi postopek za izdajo sklepa o dedovanju po pok.
Degrazia Jožefu, pok. Klavdija, roj. 24. 2.
1846, iz Renč, ki je umrl dne 4. 12. 1905.
Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso
znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse morebitne dediče, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem
zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te
objave, sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 5. 2010

D 32/2010
Os-3347/10
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Skočir Mariji, hčerki Skočir
Andreja, rojeni 11. 3. 1922, državljanki Republike Slovenije, z zadnjim stalnim prebivališčem na naslovu Gabrje 11, Tolmin, ki je
umrla 27. 1. 2010.
Sodišče je v do sedaj izvedenem zapuščinskem postopku ugotovilo, da bi za zakonito dedovanje prišli v poštev dediči tretjega
dednega reda, to je dedje in babice pokojne
oziroma njihovi potomci, ki pa niso znani in
se zato s tem oklicem poziva vse tiste, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se
v roku enega leta od njegove objave zglasijo
in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne bo zglasil nobeden dedič, se bo
zapuščina razglasila za listino Republike
Slovenije in izročila pristojnemu organu Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 11. 5. 2010
D 267/2009
Os-4075/10
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Golja Francu, roj. 5. 12.
1862, iz Volč št. 99, ki je umrl 19. 9. 1915.
V zapuščinskem postopku je bilo ugotovljeno, da bi prišli v poštev za dedovanje
na podlagi zakona tudi vnuki zapustnika, to
je otroci njegovih pokojnih sinov Golja Bruna, ki je živel v Kanadi, in Golja Ludvika (r.
1914), ki je živel na naslovu Druge Prekomorske 22/a, Koper.
Ker osebni podatki in naslovi teh dedičev
niso znani, sodišče poziva vse, da se v roku
enega leta od objave tega oklica zglasijo in
uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasijo, bo sodišče upoštevalo le
znane dediče.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 8. 6. 2010

Oklici pogrešanih
N 18/2010
Os-4012/10
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici po okrajni
sodnici mag. Mirjani Reberc, v nepravdnem
postopku predlagatelja Ivana Sluge, Podstenje 18, ki ga zastopa odvetnik Milan Volk iz
Ilirske Bistrice, po predlogu za razglasitev za
mrtvo za osebo z imenom Frančiška Sluga,
roj. Gašperšič, roj. 14. 9. 1875, z zadnjim
prebivališčem Podstenje 24, 6250 Ilirska
Bistrica, ki se je rodila na Premu in se 9. 2.
1902 poročila s Sluga Jožefom, Podstenje
24, v domačem kraju ni pokopana in se je
verjetno pred ali pa v času druge svetovne
vojne preselila neznano kam in v neznanem
kraju tudi umrla, vendar listinskega dokaza
o njeni smrti ni, poziva vse, ki kaj vedo povedati o življenju ali smrti pogrešane Frančiške
Sluga, da v roku 3 mesecev od objave tega
oklica to sporočijo sodišču ali skrbnici Ljubici
Uljan, Zabiče 30/b, 6250 Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče po izteku navedenega roka
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 9. 6. 2010
N 4/2003
Os-4013/10
Na predlog predlagatelja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor,
Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa odv. Sil-
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vo Godič iz Maribora, v zadevi za razglasitev
za mrtvo – pogrešano Jelko Greiner, rojeno
13. 7. 1898, nazadnje stanujoče Cankarjeva
27, oziroma Maistrova 2, Maribor, zastopano po skrbniku CSD Maribor, sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju Jelke
Greiner, da to sporočijo sodišču, pooblaščencu predlagatelja ali CSD Maribor v treh
mesecih po objavi tega oklica. Pogrešana je
sicer glede na letnico rojstva že najverjetneje umrla, tako da ima oklic namen tudi, da
se ugotovijo morebitne okoliščine o njenem
življenju in smrti.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 6. 2010
N 80/2010
Os-4014/10
Na predlog predlagatelja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor,
Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa odv.
Silvo Godič iz Maribora, v zadevi za razglasitev za mrtvega – pogrešanega Norberta
Chomraka, rojenega 18. 1. 1897, nazadnje
stanujočega Cankarjeva 27, oziroma Maistrova 2, Maribor, zastopanega po skrbniku
CSD Maribor, sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju Norberta Chomraka,
da to sporočijo sodišču, pooblaščencu predlagatelja ali CSD Maribor v treh mesecih
po objavi tega oklica. Pogrešani je sicer
glede na letnico rojstva že najverjetneje
umrl, tako, da ima oklic namen tudi, da se
ugotovijo morebitne okoliščine o njegovem
življenju in smrti.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 6. 2010
N 10/2010
Os-3917/10
Okrajno sodišče v Piranu po sodniku
mag. Petru Baša, v nepravdni zadevi predlagateljice Republike Slovenija, ki jo zastopa
Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kopru, Ferrarska ulica 5b, Koper, zoper
nasprotno udeleženko Mario Bazen (pok.
Josipa, vdova Cenziani), z zadnjim znanim
prebivališčem Korte št. 176, Izola, ki jo zastopa skrbnica za posebne primere Natali Volčič
Ivanič iz Kopra, zaradi razglasitve nasprotne
udeleženke za mrtvo, izdaja oklic:
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Pogrešano Mario Bazen (pok. Josipa,
vdova Cenziani), z zadnjim znanim prebivališčem Korte št. 176, Izola, ki je pogrešana
od leta 1962 dalje, se poziva, da se oglasi
in tudi vse druge, ki kaj vedo o njenem življenju, da to sporočijo naslovnemu sodišču
v roku treh mesecev po objavi tega oklica,
sicer bo sodišče po preteku tega roka pogrešanko razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 4. 6. 2010

Pozivi za predlaganje
kandidatov za sodnike
porotnike
Št. Su 140000/2010
Os-4136/10
V skladu z določilom drugega odstavka 46. člena Zakona o sodiščih (Uradni
list RS, št. 45/95 s spremembami) predsednica Okrožnega sodišča v Krškem objavljam
poziv
predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na območju
Okrožnega sodišča v Krškem, da predlagajo
kandidate za 140 sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Krškem.
Za sodnika porotnika je lahko imenovan
državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil
30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno ter
osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada
slovenski jezik.
Predloge, skupaj z dokazili, da kandidati
izpolnjujejo pogoje za imenovanje, ki jih določa zakon, je treba poslati na naslov: Okrožno sodišče v Krškem, Urad predsednice,
Cesta krških žrtev 12, 8270 Krško, v roku
90 dni od objave tega poziva.
Okrožno sodišče v Krškem
predsednica sodišča
Dušanka Weiss
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Bajuk Adrijana, Radovica 66, Metlika,
zavarovalno polico, št. 50500006033, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnr-312929
Bajuk Kristijan, Radovica 66, Metlika,
zavarovalno polico, št. 50500014313, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnq-312930
Bajuk Renata, Radovica 66, Metlika,
zavarovalno polico, št. 50500029402, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnp-312931
Humar Jožica, Lokovec 224, Čepovan,
zavarovalno polico, št. 8505000140541,
izdala
zavarovalnica
KD
Življenje.
gnd-312893
Koder Feliks, Thalerjeva 18, Šentilj v
Slovenskih Goricah, zavarovalno polico, št.
505000576655, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gny-312872
Krašovec Boris s.p., Rožna dolina
IV/11A, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 41401000959, izdala zavarovalnica
Slovenica. gno-312882
Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska
29, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500002079, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnu-312951
Murko Miha, Meškova 8, Slovenj Gradec,
zavarovalno polico, št. 50500025157, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gng-312865
Peternik Danilo, Ul. Jožefe Lackove 1/a,
Ptuj, zavarovalno polico, št. 50500032485,
izdala zavarovalnica Slovenica življenje.
gnf-312866
Vajs Andreja, Ribnica na Pohorju 75/a,
Ribnica na Pohorju, zavarovalno polico,
št. 50500041959, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gng-312890
Verko Damijana, Šalek 88, Velenje,
zavarovalno polico, št. 50500003567, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnw-312949

Spričevala preklicujejo
Ajkić Amel, Mestni trg 33, Ivančna
Gorica, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, izdano
leta 2008 in 2009. gne-312942
Babič Tjaša, Aškerčeva 10, Piran –
Pirano, spričevalo 7. razreda OŠ Vižmarje
Brod, izdano leta 2008. gnw-312874
Bem Bizjan Ana, Pot ilegalcev 1,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Trnovo,
izdano leta 2008. gnn-312883
Besedič Jure, Kardeljeva ulica 80,
Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2009. gnb-312924
Birkelbach Jožica, Čudno selo 13,
Črnomelj, indeks, št. 30015707, izdala
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
gnq-312880
Brelih Rosana, Baza pri Modreju 35,
Most na Soči, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje in poklicne zdravstvene šole Nova

Gorica, izdano leta 2006, 2007 in 2008.
gnb-312895
Bukovec Robert, Grajska vas 54/a,
Gomilsko, spričevalo 1. in 3. letnika Centra
srednjih šol Velenje, izdano leta 1991 in
1993. gnl-312935
Černigoj Alenka, Rovte 5, Rovte,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 1986, izdano na
ime Kržišnik Alenka. gnv-312925
Debelak Anja, Delavska cesta 50, Kranj,
indeks, št. 20040058, izdala Pravna fakulteta
Ljubljana. gnu-312851
Dindić Mensur, Žlebej 9, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole v Kranju, št. II/113, izdano
leta 2005. gnh-312889
Erzar Anica, Stara cesta 26, Cerklje
na Gorenjskem, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano
leta 1988 in 1989, izdano na ime Štefan
Anica. gnb-312945
Granda Gašper, Betajnova 41/c,
Vrhnika, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana,
izdano leta 2006. gnj-312887
Grden Irena, Dolnje Prapreče 5/a, Velika
Loka, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole Sevno na Trški gori, izdano
leta 1993, izdano na ime Kravcar Irena.
gnj-312912
Jagodic Gregor, Cikava 66, Grosuplje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehniških strok Šiška, izdano leta 1999.
gns-312903
Jazbinšek Polonca, Pristava pri Lesičnem
5, Lesično, indeks, št. 18980246, izdala
Filozofska fakulteta. gnv-312900
Jošar K. Vita, Bodonci 4a, Murska
Sobota, spričevalo 1. letnika Gimnazije Vič,
izdano leta 2008. gnr-312904
Klen Ines, Vreskovo 36, Trbovlje,
spričevalo 1. letnika GESŠ Trbovlje, izdano
leta 2009. gne-312867
Kokošar Mojca, Ob progi 12, Izola – Isola,
spričevalo od 1. do 4. letnika Gimnazije
Koper, izdano leta 1989, 1990, 1991 in
1992. gnc-312894
Kokot Jaka, Nušičeva 15, Domžale,
indeks, št. 23030236, izdala Fakulteta za
strojništvo. gnb-312870
Komat Blaž, Ulica Vide Janežičeve
3, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika
Elektrotehniške in računalniške srednje šole
in Gimnazije Ljubljana, izdano leta 2007 in
2009. gnt-312877
Kos Magdalena, Topniška ulica 58,
Ljubljana, indeks, št. 50045073, izdala
Teološka fakulteta v Ljubljani. gno-312857
Kozole
Benjamin,
Podsreda
16,
Podsreda, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 1. letnika Srednje šole Krško,
izdano leta 1999 in 2001. gnf-312891
Kregar Mateja, Tomšičeva ul. 25,
Slovenska Bistrica, potrdilo za poučevanje
angleščine v 2. triletju OŠ, izdano na
Pedagoški fakulteti v Mariboru, št. 028,
izdano leta 2007. gnc-312919
Križan Ksenija, Sp. Škofije 254, Škofije,
spričevalo od 1. do 3. letnika in spričevalo

o zaključnem izpitu Frizerske šole v Kopru.
gnc-312944
Kuliš Blaž, Dražgoška ulica 34, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Antona
Aškerca, izdano leta 2009. gnq-312905
Lobanov Sergey, Vrbje 98, Žalec,
spričevalo 8. razreda OŠ Ig, izdano leta
2009. gnf-312916
Loparnik Kristijan, Ulica Juleta Gabrovška
30, Kranj, maturitetno spričevalo Gimnazije
Kranj, izdano leta 1993. gnt-312852
Montana Giuseppa Cristina Federica,
Smlednik 78, Smlednik, diplomo Filozofske
fakultete, št. PAI-2009/2123. gng-312915
Morano Katarina, Tbilisijska ulica 116,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana,
izdano leta 2007. gny-312922
Muzafirović Nirvana, Volaričeva 42,
Postojna, spričevalo 3. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2005.
gnz-312946
Naglič Darja, Topniška 45, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Savsko naselje,
izdano leta 2008. gnj-312862
Nesret Morina, Jerovškova 9, Maribor,
spričevalo Šolskega centra Celje, izdano
leta 2007. gnz-312896
Osolnik Mitja, Zikova ul. 6, Kamnik,
spričevalo 1. in 2. letnika ŠS PET Ljubljana.
gnc-312869
Paternuš Ožbej, Šentjanž 7, Šentjanž
pri Dravogradu, maturitetno spričevalo in
obvestilo o uspehu na maturi Gimnazije
Ravne na Koroškem, izdano leta 2007.
gnz-312921
Pavčič Rok, Runarsko 10, Nova vas,
spričevalo 9. razreda OŠ Toneta Šraja Aljoše,
št. 206, izdano leta 2009. gnt-312952
Podkrižnik Sabina, Prihova 21/a,
Nazarje, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije
Lava v Celju, izdano leta 2008 in 2009.
gnh-312914
Poterbin Dan, Jakopičeva ulica 25,
Ljubljana, spričevalo 9. razreda OŠ Jožeta
Moškriča, izdano leta 2009. gnn-312908
Povše Kristina, Sostrska cesta 9C,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Jožeta Plečnika, izdano leta 2009.
gnf-312941
Qui Guanjun, Obrežna ulica 65, Maribor,
spričevalo 8. razreda OŠ Hinka smrekarja v
Ljubljani, izdano leta 2005. gnu-312876
Slapar Renata, Košiše 8c, Kamnik,
diplomo Srednje šole tehničnih strok
in osebnih storitev, izdana leta 1986.
gns-312853
Štante Darko, Krakovska cesta 10A,
Domžale, diplomo Fakultete za socialno
delo. gnq-312855
Tavčar Mateja, Zaboršt pri Dolu 30,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gostinske
šole v Fužinah, izdano leta 1989, izdano na
ime Rabuza Mateja. gnp-312906
Terzer Anja, Petričeva ulica 10, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 2008. gnr-312879
Teržan Dejan, Dolenja vas 120, Prebold,
indeks, št. 28090165, izdala Fakulteta za
matematiko in fiziko. gny-312897
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Žagar Polona, Dol. Podboršt 2, Mirna
Peč, spričevalo 4. letnika Gimnazije Novo
mesto, št. LS-2/2010-12, izdano leta 2010.
gnd-312868
Želko Rok, Šmihel 32, Pivka, spričevalo
7. razreda OŠ Pivka, izdano leta 2008.
gnh-312939
Žunec Gašper, Bazoviška ulica 2,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Vide
Pregarc Ljubljana, izdano leta 2009.
gnh-312864
Žurkić Dejan, Milčinskega ulica 68,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje poklicne in prometne šole za
voznika, izdano leta 1999. gne-312917

Drugo preklicujejo
Anton Stopelšek s.p. – licenco št. 011938,
serijska št. O 1010563 in izvod licence št.
011938/001, serijska št. O1022036, oba
izdana pri OZS dne 7. 6. 2010, z veljavnostjo
do 16. 6. 2013. Ob-4243/10
Baltnik Marjan s.p., Gorenja nemška
vas 1, Trebnje, dovolilnico za Hrvaško –
tretja država, št. 406 z oznako 191/11.
gnr-312954
Benčič Erik, Nasirec 5, Kozina, dijaško
izkaznico, izdala Srednja ekonomska
poslovna šola Koper. gnm-312884
Colja Dolores, Preglov trg 5, Ljubljana,
spričevalo poklicne mature in spričevalo 5.
letnika Srednje lesne šole, izdano leta 2003.
gnv-312854
Cunja Nikola, Bonini 59, Koper –
Capodistria, dijaško izkaznico, izdala
Srednja ekonomska poslovna šola v Kopru.
gns-312928
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki
Gaber, preklic objave digitalne tahografske
kartice, objavljeno v Uradni list, št. 49/10.
Kartica je bila izdana na ime Stojanovski
Zoran. gnx-312923
Fister Anja, Krog, Trubarjeva ul. 42,
Murska Sobota, dijaško izkaznico, izdala
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota.
gnk-312911
Franjkovič Alin, Dragonja 68, Sečovlje –
Sicciole, dijaško izkaznico, izdala Srednja
ekonomska poslovna fakulteta Koper.
gni-312913
Franković Romana, Krašnova ulica 7,
Kranj, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdano s strani Ministrstva za šolstvo,
leta 1997. gnd-312943
Goljuf Martina, Lazaretska ulica 7, Koper
– Capodistria, dijaško izkaznico, izdala
Srednja ekonomska poslovna šola v Kopru.
gnb-312920
Grbič Dalibor, Seča 3, Portorož
– Portorose, potrdilo za voznika in
spremljevalca izrednih prevozov, izdano pri
Ministrstvu za promet in zveze, št. 207, leta
2000. gnq-312955
Gruden Filip, Neubergerjeva 12,
Ljubljana,
dijaško
izkaznico,
izdala
Gimnazija Vič, izdala 2009, št. 0005998057.
gnm-312909

Hajdarevič Enver, Tublje 10, Kozina,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500002877011, izdajatelj Cetis Celje.
gns-312953
Hozjan Petra, Kovačičeva ulica 36/bi,
Koper – Capodistria, dijaško izkaznico,
izdala Srednja ekonomska poslovna šola
Koper, št. 0005964892. gnl-312885
IUV d.d. – v stečaju, Tržaška cesta 31,
Vrhnika, licenco za vozilo Renault Magnum,
z reg. št. LJ 74-OMK. gno-312932
Jakša Klemen, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina.
gno-312957
Jakša Silvester, Hrustovo 5, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnn-312958
Kozel Marko, Vena Pilona 12, Koper
– Capodistria, dijaško izkaznico, izdala
Srednja ekonomska poslovna šola Koper.
gne-312892
Kozlovič Marko, Škocjan 50, Koper
– Capodistria, dijaško izkaznico, izdala
Srednja ekonomska poslovna šola v Kopru.
gnv-312950
Kralj Andrej, Preglov trg 5, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19359511, izdala
Ekonomska fakulteta. gnv-312875
Kum Danijel s.p., Prapreče 1B, Straža,
osnovno licenco, št. 006533 za vozilo
Renault Magnum, z reg. št. NM F4-800.
gnt-312927
Kuzmin Nastja, Šared 28C, Izola –
Isola, študentsko izkaznico, št. 27004470,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko.
gni-312938
Ladinek Sara, Josipdol 48/a, Ribnica
na Pohorju, študentsko izkaznico, št.
71080406, izdala Biotehniška fakulteta v
Ljubljani. gnl-312960
MAB Transport, d.o.o., Kidričeva ulica
052A, Rogaška Slatina, dovolilnico za
Belorusijo z oznako 112/01, št. 1792599.
gnn-312933
MAB Transport, d.o.o., Kidričeva ulica
052A, Rogaška Slatina, dovolilnico za
Ukrajino z oznako 804/03, št. 001829.
gnm-312934
Merzdovnik Jožica s.p., Mislinjska
Dobrava 114/a, Šmartno pri Slovenj Gradcu,
licenco, št. 011410/001, za vozilo z reg. št.
SG H6-200. gnj-312937
Mizgur Anja, Prešernova 32, Ilirska
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 19432927,
izdala Ekonomska fakulteta. gnx-312873
Mohorčič Damijana, Preglov trg 2,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19329139, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gnm-312959
Mrevlje Natlačen Dan David, Karlovška
cesta 20, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Bežigrad, izdala 2009/2010, št.
0005999587. gno-312907
Novak Lucija, Predstruge 14a, VidemDobrepolje, študentsko izkaznico, št.
31270175, izdala Fakulteta za farmacijo.
gni-312888
Pantelič Matjaž, Poljanski nasip 8,
Ljubljana, odvetniško izkaznico, št. 664/04,
izdana pri Odvetniški zbornici Slovenije.
gnu-312926
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Pavlič Seifert Eva, Slomškova ulica 3,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18081163,
izdala FF v Ljubljani. gny-312947
Pestar Sandra, Ul. Lojzeta Hrovata 3/a,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 71099048,
izdala Biotehniška fakulteta Ljubljana.
gnd-312918
PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50,
Ljubljana – Petrol, štampiljko z napisom
pravokotne oblike z napisom PETROL
161/a, v drugi vrstici Petrol d.d., Ljubljana,
v tretji vrstici pa 1527 Ljubljana, Dunajska
cesta 50. gnw-312899
Plestenjak
Jože,
Setnik
16,
Polhov Gradec, certifikat o nacionalni
poklicni
kvalifikaciji,
evidenčna
št.
1530/8400.002.4.1., izdan v Ljubljani dne
28. 10. 2005. gns-312878
Polzelnik Urška, Velika Slevnica 15,
Velike Lašče, študentsko izkaznico, št.
19383769, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gnz-312871
Potisek Kristina, Mamolj 24, Polšnik,
študentsko izkaznico, št. 41040122,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gni-312863
Potočan Matej, Šolska ulica 16, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 41020128, izdala
Medicinska fakulteta. gnk-312936
Ramić Mevludin, Levstikova 1, Kranj,
nacionalno poklicno kavlifikacijo, izdana pri
Gospodarski zbornici v Kranju, leta 2008.
gnu-312901
Rebula Vinko s.p., Ulica borcev 47,
Maribor, licenco, št. 005744. gnx-312948
Rozman Tanja, Uršičev štradon 34/b,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19792723, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnn-312858
Rupar Tomaž, Ižanska cesta 116,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Škofijska
klasična gimnazija v Ljubljani, izdala 2009.
gnl-312910
Suša Stanislav, Gabrče 4, Senožeče,
potrdilo za voznika in spremljevalca izrednih
prevozov, izdano pri Ministrstvu za promet,
št. 910, leta 2001. gnp-312956
Tavčar Nika, Dvoriščna 14, Izola – Isola,
dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonomska
poslovna šola Koper. gnk-312886
Teržan Dejan, Dolenja vas 120, Prebold,
študentsko izkaznico, št. 01007510, izdala
Pedagoška fakulteta. gnx-312898
Vatovec Mitja, Novo Polje, cesta I 48,
Ljubljana – Polje, študentsko izkaznico,
št. 01005454, izdala Pedagoška fakulteta.
gnt-312856
Velkavrh Manca, Primožičeva ulica
59, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
41030061, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnk-312861
Vojčič Špela, Martina Krpana ulica
5, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Ledina. gnt-312902
Žuna Manca, Ilovški štradon 41A,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Vič. gng-312940
Žurga Zala, Martinjak 38, Cerknica,
študentsko izkaznico, št. 01003248,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnl-312860
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