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Javni razpisi
Št. 54451-4/2010-2
Ob-4345/10
Na podlagi Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L št. 210
z dne 31. 6. 2006, str. 25; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem
skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1783/1999 (UL L št. 210
z dne 31. 7. 2006, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1080/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem
skladu za regionalni razvoj (UL L št. 371
z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba
1828/2006/ES), Nacionalnega strateškega
referenčnega okvira 2007–2013 (št. CCI
2007SI16UNS001 z dne 18. 6. 2007), Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013
(CCI 2007SI161PO001 z dne 27. VIII. 2007
(odločba komisije, K (2007) 4080)), Zakona
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in
109/08), Zakona o državni upravi (Uradni list
RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo,
89/07 – odl. US in 126/07 – ZUP-E) Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02
– ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08 in 49/09), Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2010 in 2011 (Uradni list
RS, št. 99/09), Proračuna RS za leto 2010
in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09), Uredbe
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
(Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10 in
31/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 ZIPRS1011),
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98,
97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1, 15/0 –
ZOPA) in sklepa Službe Vlade za lokalno
samoupravo in regionalno politiko v vlogi organa upravljanja št. OP RR/3/3/003-0-MŠŠ
o potrditvi instrumenta, objavlja Ministrstvo
za šolstvo in šport

javni razpis
za izbor operacij za sofinanciranje
investicij v športno-rekreacijsko
infrastrukturo – III
Razpis delno financira Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj
in se izvaja v okviru Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007 do
2013, razvojne prioritete Povezovanje
naravnih in kulturnih potencialov,
prednostne usmeritve Športnorekreacijska infrastruktura
1. Naziv in sedež posredniškega telesa
oziroma izvajalca javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilji javnega razpisa
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 (v
nadaljevanju OP RR 2007–2013), razvojne
prioritete »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve
»Športno-rekreacijska infrastruktura«.
Javni razpis je namenjen sofinanciranju
investicij v javno športno-rekreacijsko infrastrukturo, ki bo v turističnih destinacijah
nudila možnost za nastanek novih produktov turistične ponudbe, kar zahteva urejeno
okolje in primerne objekte kot to določa OP
RR 2007 do 2013. Sofinancirali se bodo
objekti državnega oziroma regionalnega
značaja z neposrednih vplivom na razvoj
turizma. Objekti morajo biti primerni za organizacijo različnih prireditev, tudi na najvišjih mednarodnih ravneh, ki pritegnejo veliko
število obiskovalcev, pa tudi za vse kategorije uporabnikov, tako za programe športne
rekreacije, športa otrok in mladine ter kakovostnega in vrhunskega športa.
Z izgradnjo športno-rekreacijske infrastrukture pričakujemo povečanje atraktivnosti turističnih destinacij, dodatno ponudbo novih turističnih produktov na področju
športnega turizma, izboljšano strukturo gostov, povečano število dnevnih in stacionarnih gostov, gostinstva, trgovine in muzejske
dejavnosti.
Projekt (v nadaljevanju: operacije) morajo predstavljati pomembno športno infrastrukturo, ki bo:
– zagotovila povečanje vadbenih površin
na prebivalca v turistični destinaciji;
– zagotovila nova delovna mesta;

– omogočila organizacijo športnih prireditev na najvišjih ravneh in tudi prireditev na
področju športne rekreacije.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
3.1. Prijavitelj
3.1.1. Na javni razpis se lahko prijavijo
lastniki javnih športnih objektov ali njihovi
uradni pooblaščenci, ki izpolnjujejo pogoje
navedene v Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na
državni ravni (Uradni list RS, št. 121/03,
119/04, 6/07);
3.1.2. Za isti namen prijavitelj ni prejel
drugih sredstev proračuna RS.
3.2. Finančni pogoji za kandidiranje:
3.2.1. Vrednost investicije brez DDV
mora presegati 5 mio EUR in ne sme biti
večja od 45 mio EUR;
3.2.2. Iz finančne konstrukcije mora biti
razvidno, da ima prijavitelj zagotovljena vsa
potrebna sredstva za izvedbo operacije,
pri čemer prijavljena višina sofinanciranja
iz sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko (ESRR) ne sme presegati
9.400.000,00 EUR.
3.3. Ostali pogoji za kandidiranje
Predlagane investicije se morajo izvajati
v Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje
pogoje za kandidiranje:
3.3.1. Skladnost investicije s predmetom
in namenom javnega razpisa, skladnost vloge z razpisno dokumentacijo, kar se dokazuje z investicijsko dokumentacijo;
3.3.2. Povečanje vadbenih površin na
prebivalca v turistični destinaciji, kar se dokazuje z investicijsko dokumentacijo;
3.3.3. Zagotovljena bodo nova delovna
mesta, kar se dokazuje z investicijsko dokumentacijo;
3.3.4. Omogočena bo organizacija športnih prireditev na najvišjih ravneh in tudi prireditev na področju športne rekreacije, kar
se dokazuje z investicijsko dokumentacijo;
3.3.5. Za izvedbo investicije morajo biti
pridobljena vsa zakonsko predpisana dovoljenja za poseg v prostor;
3.3.6. Operacija ne sme biti predmet državne pomoči;
3.3.7. Prijavitelj mora skupaj z investicijskim programom predložiti sklep ustreznega organa prijavitelja o potrditvi predložene
investicijske dokumentacije in zaznamek
na investicijskem dokumentu, ki je predmet
sklepa;
3.3.8. Ustvarjanje prihodkov na investiciji
mora biti prikazano v investicijskem dokumentu, ki mora upoštevati določila 55. člena
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Uredbe 1083/2006/ES ter iz tega izhajajočih
obvez za pripravo analize stroškov in koristi skladno z Delovnim dokumentom št. 4
Smernice glede metodologije za izvedbo
analize stroškov in koristi;
3.3.9. Prijavitelj mora predložiti izjavo
z ustrezno utemeljitvijo, če je bil začetek
izvajanja operacije nujen pred oddajo vloge
na ta javni razpis.
3.3.10. Operacija se mora končati najpozneje do 31. 12. 2010, vendar ne sme
biti končana pred izdajo sklepa ministrstva
o sofinanciranju operacije. Sredstev ni mogoče dodeliti za nazaj, za operacije, ki so
že končane. Do navedenega datuma mora
biti operacija fizično in finančno končana,
to pomeni, da morajo biti opravljene vse
predvidene aktivnosti (zaključek vseh del
in pridobljeno uporabno dovoljenje) ter izvršena vsa plačila. Prijavitelj kot dokazilo
predloži tudi fotografije lokacije, terena oziroma objektov, ki so predmet predlagane
investicije (lahko na CD);
3.3.11. Prijavitelj se zavezuje, da so v investiciji upoštevani omilitveni ukrepi OP RR
2007–2013: učinkovitost izrabe naravnih virov, okoljska učinkovitost, trajnostna dostopnost, zmanjševanje vplivov na okolje;
3.3.12. Prijavitelj mora zagotavljati, da bo
imela do sofinancirane športne infrastrukture dostop širša zainteresirana javnost in
da bo infrastruktura uporabljena v javnem
interesu. Pri tem se morajo morebitne dejavnosti, ki ustvarjajo prihodke, izvajati in
dodeliti na pregleden način.
3.3.13. Prijavitelj mora zagotoviti v novem objektu tudi prostor za delovanje javnih
zavodov na področju športa.
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje se zavrnejo, vloge, ki niso
dopolnjene v določenem roku in vloge, ki niso
skladne z nameni razpisa, pa se zavržejo.
4. Merila za izbor operacij prijaviteljev, ki
izpolnjujejo pogoje javnega razpisa:
Vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za
kandidiranje, bo ocenila strokovna komisija
na osnovi naslednjih meril:

MERILO
I.
1.
2.
II.
1.
2.
III.
1.
2.
3.
IV.
1.
2.
V.
1.
VI.
1.
VII.
1.

URESNIČEVANJE CILJEV OP RR 2007–2013-, POSEBEJ POMEMBEN PRISPEVEK H GOSPODARSKI
RASTI IN RAZVOJU
Pozitivni multiplikacijski vpliv na razvoj turistične destinacije, še posebej prispevek k njeni prepoznavnosti
in ustvarjanju delovnih mest
Skladnost z nacionalnim programom športa
PREDNOSTNA MERILA
Regionalni kriterij
Vplivi na horizontalne politike
KVALITETA PROJEKTA
Zanesljivost in učinkovitost poslovanja investicije
Izkazana ekonomska upravičenost projekta
Realni in jasno prikazani pričakovani rezultati
IZVEDLJIVOST
Organizacija izvedbe projekta
Realnost terminskega plana
PROJEKTI MORAJO IZKAZOVATI JASNO IN NEPOSREDNO PODPORO RAZVOJU TURISTIČNI
IN DRUGIM DEJAVNOSTIM
Skladnost z razvojnimi dokumenti RS in OP RR 2007–2013
VEČNAMENSKOST OBJEKTA
Ustreznost za športne panoge
SPODBUJANJE IN PREVERJANJE ZASEBNEGA INTERESA OB UPOŠTEVANJU NAČELA NUJNOSTI
V izvajanje operacije je vključen zasebni partner
SKUPAJ

Št.
točk
40
25
15
24
20
4
19
7
6
6
7
4
3
6
6
2
2
2
2
100
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Osnova za ocenjevanje so podatki iz
obrazca MŠŠ-ESRR-JR, ki je del razpisne
dokumentacije, in investicijskega dokumenta, ki mora biti obvezno izdelan na osnovi
predpisane metodologije v skladu z Uredbo
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06).
V ocenjevanje bodo uvrščene pravočasne in popolne vloge, ki jih bodo predložili
prijavitelji skladno s pogoji in merili razpisa.
Največje možno število točk je 100. Izbrane bodo prijave, ki bodo dosegle največ
točk.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje je 75 točk, s tem, da
mora znašati minimalno število doseženih
točk pri sklopih meril I, II in IV 50% vseh
možnih točk v okviru posameznega sklopa
meril. V primeru, da pri oceni kateregakoli
od zgornjih sklopov meril vloga ne doseže 50% možnih točk, le-ta ne bo vključena
v nadaljnje ocenjevanje.
Na podlagi izvedenega postopka ocenjevanja vlog, se bo pripravila prioritetna
lista prijav.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki so dosegle
prag števila točk, nad katerim se odobri
sofinanciranje (75 točk) presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena
glede na višino doseženih točk, prednost
pri dodelitvi pa bodo imele vloge z višjim
številom točk.
V primeru, da bo dve ali več vlog doseglo
enako število točk, se kot dodatno merilo
izbora najprej upošteva doseženo število
točk pri merilu Regionalni kriterij (2. točka
II. sklopa meril). Če bodo vloge iz istih regij,
se bo kot dodatno merilo izbora nadalje upoštevalo še doseženo število točk pri merilu
Kvaliteta projekta (III. sklop meril).
Sredstva na javnem razpisu lahko ostanejo nerazporejena kolikor ne zadoščajo za
pokrivanje celotnega načrtovanega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do
sofinanciranja.
5. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija in sicer iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje OP
RR 2007–2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov,
prednostne usmeritve Športno-rekreacijska
infrastruktura.
Okvirna višina razpisanih sredstev, ki je
na razpolago za sofinanciranje operacij po
tem javnem razpisu je 9.400.000,00 EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva: obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva,
je proračunsko leto 2010, zato morajo biti
dodeljena proračunska sredstva porabljena
do 31. 12. 2010. Sredstva za sofinanciranje
bodo na razpolago od podpisa pogodbe naprej. Zadnji zahtevek za izplačilo mora biti
izstavljen najkasneje do 15. 11. 2010.
7. Delež sofinanciranja: najvišji možni delež sofinanciranja se določi z upoštevanjem
določila 55. člena Uredbe 1083/2006/ES in
finančnega izračuna, skladnega s Smernicami glede metodologije za izvedbo analize
stroškov in koristi, Delovni dokument št. 4

bo analize stroškov in koristi 08/2006 in ne
sme biti starejši kot eno leto;
10.2.3. Projektno dokumentacijo in sicer vsaj idejno rešitev v obsegu: situacija
(vsaj 1:1000), karakteristični tlorisi in prerezi (1:200 ali pomanjšava na format A3) ter
tehnični opis;
10.2.4. Izjava z utemeljitvijo, da je bil začetek izvajanja operacije nujen pred oddajo
vloge na ta javni razpis;
10.2.5. Fotokopija upravnega dovoljenja
za poseg v prostor;
10.2.6. Dokazila o ostalih virih financiranja (pogodba);
10.2.7. Dokumentacija o izvedbi javnega naročila za oddajo del, ki se že izvajajo
(izpis objave na portalu javnih naročil, sklep
o izbiri, končno poročilo, pogodba);
10.2.8. Strategija razvoja turistične destinacije – izvleček iz regionalnega razvojnega
programa;
10.2.9. Najmanj dve različni sliki sedanjega stanja lokacije (15 x 20 cm) na kateri
se izvaja operacija z obveznim digitalnim
datumom, ki je lahko največ tri dni pred oddajo vloge na razpis;
10.2.10. Dokazilo pristojne panožne
športne zveze o pomenu in vplivu operacije
na mrežo športnih objektov.
11. Način prijave in in roki, do katerih
morajo biti predložene prijave za dodelitev
sredstev
Celoten postopek prijave je opisan v razpisni dokumentaciji, ki jo najdete na spletni
strani http://www.mss.gov.si. Dokumentacija
v prijavi naj bo zložena po vrstnem redu iz
tč. 10.
Popolna vloga mora biti dostavljena na
naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana do vključno
23. 7. 2010 do 12. ure v vložišče ministrstva,
ne glede na način dostave v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti prilepljen obrazec 9 iz
razpisne dokumentacije. Vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno ali bodo neustrezno
označene, komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene prijavitelju.
12. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev
Odpiranje prispelih vlog se bo pričelo
26. 7. 2010 v prostorih Ministrstva za šolstvo
in šport, Ljubljana, Masarykova 16, Ljub
ljana in ne bo javno. Komisija za javni razpis
bo v roku osmih dni od odpiranja prijav pisno
pozvala tiste prijavitelje, katerih prijave niso
bile popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne
prijave, ki jih prijavitelji v skladu z pozivom
ne bodo dopolnili, bodo zavržene.
Komisija nato popolne prijave sprejme
v strokovni pregled in oceno ter pristojnemu
ministru predlaga projekte, ki naj se po javnemu razpisu financirajo. Obrazložen sklep
ministra o izbiri oziroma zavrnitvi bo ministrstvo poslalo vsem prijaviteljem, ki bodo
sodelovali v javnem razpisu.
13. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji vlog bodo o rezultatih javnega
razpisa pisno obveščeni v roku 45 dni od
datuma odpiranja vlog.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila iz javnega razpisa in mu razpisana
sredstva neupravičeno niso bila dodeljena,
lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa
ministra o izboru sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike
Slovenije. Tožba se lahko vloži neposredno
pisno ali pa se pošlje po pošti navedenemu
sodišču. Šteje se, da je bila tožba vložena

Evropske komisije – Navodila za uporabo
metodologije pri izdelavi analize stroškov
in koristi, vendar je lahko največ v višini
9.400.000,00 EUR.
8. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike
Izbrane investicije se bodo sofinancirale
v višini 9.400.000,00 EUR in sicer:
7.990.000,00 EUR – p.p. 6938 – Športna
infrastruktura – ESRR 07-13 – EU udeležba– 85,00%.
1.410.000,00 EUR – p.p. 6951 – Športna
infrastruktura – ESRR 07-13 – slovenska
udeležba – 15,00%.
9. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih
Delež sofinanciranja iz namenskih sredstev EU in namenskih sredstev slovenske
udeležbe je v razmerju 85:15. Skupni delež
sofinanciranja iz namenskih sredstev EU in
namenskih sredstev slovenske udeležbe
je določen v skladu s 55. členom Uredbe
št. 1083/2006/ES ter v skladu s Smernicami glede metodologije za izvedbo analize
stroškov in koristi, Delovni dokument št. 4
Evropske komisije – Navodila za uporabo
metodologije pri izdelavi analize stroškov in
koristi. Za izračun donacije EU pri operacijah, ki ustvarjajo prihodek, se uporablja metoda primanjkljaja v financiranju, pri čemer
ta metoda določa, da upravičeni stroški ne
smejo preseči sedanje vrednosti stroškov
naložbe, znižane za sedanjo vrednost neto
prihodkov naložbe v določenem referenčnem obdobju. Višina zneska sofinanciranja
upravičenih stroškov se zniža pri operacijah,
ki ustvarjajo neto prihodke v ekonomski dobi
investicij (v skladu z Delovnim dokumentom
št. 4 Evropske komisije – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov
in koristi).
10. Vsebina vloge
Popolna vloga mora vsebovati:
10.1. Obrazec MŠŠ-ESRR-JR s podatki
o investiciji, ki vsebuje sledeče dele (odda
se natisnjen, podpisan in ožigosan dokument ter na CD):
10.1.1. Izjava o strinjanju z razpisnimi
pogoji
10.1.2. Podatki o operaciji
10.1.3. Terminski in finančni načrt za izvajanje investicije
10.1.4. Finančni načrt investicije po stroških
10.1.5. Utemeljitev investicije z vidika prispevka razvojnim ciljem
10.1.6. Stopnja pripravljenosti investicije
10.1.7. Časovni načrt izvajanja investicije
10.1.8. Organizacija izvajanja investicije
10.1.9. Analiza stroškov in koristi v skladu s Smernicami glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi, Delovni dokument št. 4 Evropske komisije – Navodila
za uporabo metodologije pri izdelavi analize
stroškov in koristi.
10.2. Obvezne priloge:
10.2.1. Izjavo o bremena prostem lastništvu oziroma dokazilo o pravici za graditev;
10.2.2. Potrjen investicijski program, izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ
(Uradni list RS, št. 60/06), 55. členom Uredbe 1083/2006 ter Delovnim dokumentom
št.4 Smernice glede metodologije za izved-
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pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočena
oddana na pošto. Vložena tožba ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi izvajalci
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport.
14. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na spletnem naslovu:
http://www.mss.gov.si/.
Dodatne informacije so na voljo tudi po e-pošti na naslovu: esrrsti.mss@gov.si. Kontaktna oseba je Saška
Adamič, 01/400-57-55.
15. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in navodili organa upravljanja
Upravičenec mora pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen
Uredbe 1828/2006/ES in Navodila organa
upravljanja za informiranje in obveščanje
javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013.
16. Morebitno dopolnilno financiranje:
skladno z drugim odstavkom 34. člena
Uredbe št. 1083/2006/ES dopolnilno financiranje ni predvideno.
17. Upravičeni stroški, obdobje upravičenosti, dokazila za izkazovanje stroškov
V okviru razpisa se sofinancirajo upravičeni stroški gradnje nepremičnin in oprema.
Izdatki za gradnje lahko vključujejo plačila za vse dejavnosti v zvezi s pripravo in izvedbo gradbenih del, vključno z investicijsko
tehnično dokumentacijo (http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007–2013/).
Neupravičeni stroški so: davek na dodano vrednost, stroški najemanja kreditov in
stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke.
Začetek nastanka upravičenih izdatkov
je 1. 1. 2007:
Zaključek nastanka upravičenih izdatkov
je 31. 12. 2010.
Dokazila za dokazovanje upravičenih
stroškov so navedena v Navodilih organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013.
18. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji;
Upravičenec mora hraniti za operacijo
voditi predpisano dokumentacijo in jo hraniti
do konca leta 2020.
Upravičenec mora imeti dobro urejen
sistem dokumentacije, ki dokazuje upravičenost stroškov in izvedbo aktivnosti. Hraniti mora:
– vse originalne račune,
– vsa dokazila o plačilu,
– vsa dokazila o upravičenosti stroška,
skupaj z metodologijo izračuna.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za posamezne aktivnosti operacije v ločenem računovodstvu, po
stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen
pregled nad namensko porabo sredstev.
Enako je potrebno spremljati tudi morebitne
prihodke projekta.
19. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim
organom

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Upravičenec mora omogočiti tehnični,
administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje je
predmet tega javnega razpisa. Nadzor se
izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov
Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske unije (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec mora nadzornim organom
predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih
stroškov operacije, katere sofinanciranje je
predmet tega javnega razpisa. V primeru
kontrole na kraju samem bo upravičenec
omogočil vpogled v računalniške programe,
listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije.
20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s 57. členom Uredbe
1083/2006/ES
Upravičenec je dolžan upoštevati omejitve glede sprememb projekta v skladu
s 57. členom Uredbe št. 1083/2006/ES.
Upravičenec mora zagotoviti, da v roku petih letih od zaključka operacije, ne pride do
bistvenih sprememb operacije:
– ki vplivajo na njeno naravo ali pogoje
izvajanja ali javni organizaciji podelijo neupravičeno prednost in
– so posledica spremenjene narave lastništva dela infrastrukture ali prenehanja
dejavnosti.
Upravičenec je dolžan obveščati ministrstvo o spremembah operacije.
21. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je
višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo
Za stroške, ki so predmet sofinanciranja,
prijavitelj ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved
dvojnega financiranja).
Če ministrstvo ugotovi, da je prijavitelj
prejel sredstva za stroške operacije tudi
iz drugih virov financiranja, bo ministrstvo
prekinilo izplačevanje sredstev in odstopilo
od pogodbe ter zahtevalo vračilo sredstev
v višini vseh izplačanih sredstev vključno
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila do dneva vračila.
22. Javnost podatkov
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj
seznanil z vsebino javnega razpisa in da se
z njo strinja. Sprejetje financiranja s strani
upravičenca pomeni tudi sprejem dejstva,
da bo vključen na seznam upravičencev, ki
bo obsegal navedbo upravičenca in občine,
naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe
št. 1828/2006/ES. Vsi podatki iz vlog, ki
jih komisija odpre, so informacije javnega
značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti,
osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, Uradni list RS,
št. 51/06, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso
javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna
skrivnost se lahko nanaša na posamezen
podatek ali na del vloge, ne more pa se
nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne
sme biti dostopen javnosti kot informacija
javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in
razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministr-

stvo lahko domnevalo, da vloga po stališču
prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti,
osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Če se ugotovi, da so bili v vlogi zavajajoči pomembni podatki, prijavitelj v obdobju
nadaljnjih 5 let ne more pridobiti sredstev za
športno infrastrukturo iz proračuna RS.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 430-33/2010/8
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Javni razpis
za sofinanciranje razvoja in izvajanja
dejavnosti kariernih centrov v visokem
šolstvu
Javni razpis za sofinanciranje razvoja in
izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu (v nadaljevanju: javni razpis) je
sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013,
razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne
usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in
odzivnost visokega šolstva«.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca
javnega razpisa, ki izvede vse postopke,
potrebne za dodelitev sredstev: naročnik in
izvajalec javnega razpisa je Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, direktorat za visoko šolstvo, Sektor za visoko
šolstvo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo nastopa
na področju kohezijske politike pri predmetnem javnem razpisu v vlogi posredniškega
telesa in zagotavlja finančna sredstva za
izvedbo javnega razpisa.
Ministrstvo je hkrati tudi izvajalec javnega razpisa.
2. Pravna podlaga
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO, 109/08 in 49/09), Proračuna
Republike Slovenije za leto 2010 (DP2010)
(Uradni list RS, št. 99/09), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011) (Uradni list RS, št. 99/09 in 29/10), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08 in 99/09 – ZIPRS1011), Resolucije
o nacionalnem programu visokega šolstva
Republike Slovenije 2007–2010 (Uradni
list RS, št. 94/07), Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 59/07 – Zštip, 15/08
– odl. US, 64/08 in 86/09), Uredbe (ES)
št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1784/1999 (Uradni list Evropske
unije, L 210/12, 31. 7. 2006; v nadaljevanju:
Uredba (ES) št. 1081/2006), Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (Uradni list
Evropske unije, L 210/25 z dne 31. 7. 2006,
L 239/248 z dne 1. 9. 2006, L 145/38 z dne
7. 6. 2007 in L 348/19 z dne 14. 12. 2008;
v nadaljevanju Uredba (ES) št. 1083/2006),
Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne
8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za re-
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gionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES)
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj (Uradni list Evropske unije, L 371/1
z dne 27. 12. 2006; L 45/3 z dne 15. 2. 2007
in L 250/1 z dne 23. 9. 2009; v nadaljevanju:
Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006), Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007-2013 (št. CCI 2007 SI 051
PO 001 z dne 21. 11. 2007), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji
v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni
list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10 in 31/10),
Navodil organa upravljanja o upravičenih
stroških za sredstva evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2007–2013
(verzija 1.00/december 2009) in Sklep Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, v vlogi
organa upravljanja, št. OP RČV 3/3/004-0MVZT o potrditvi instrumenta, z dne 24. 6.
2010.
3. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih
centrov na univerzah v letih 2010 do 2013,
v okviru katerih se bo izvajalo svetovanje
študentom pri načrtovanju in oblikovanju
karierne usmeritve za kakovostnejšo študijsko pot in lažje vključevanje na trg dela.
Sofinancirane bodo dejavnosti usmerjene
k nadaljnjemu razvoju in nadgradnji karierne orientacije ter izvajanju aktivnosti znotraj
kariernih centrov, in sicer vzpostavitve in delovanja mreže področnih kariernih svetovalcev, ki bodo strokovne aktivnosti izvajali na
članicah, s centralno koordinacijo v okviru
univerz. Sofinancirano bo tudi izobraževanje in usposabljanje svetovalcev v kariernih
centrih z večletno prakso delovanja v državah Evropske unije, organizacija delavnic,
okroglih miz, seminarjev, predavanj, predstavitev podjetij na fakultetah in neposredni
obiski v bodoča delovna okolja diplomantov.
Poseben poudarek pri razvoju kariernega
svetovanja v okviru mreže kariernih svetovalcev bo tudi na svetovanju študentom
s posebnimi potrebami.
Namen javnega razpisa je spodbujati razvoj in širitev dejavnosti za razvoj karierne
orientacije, predvsem kariernega svetovanja za študente na univerzah, katerega cilj
je pravočasno načrtovanje in razvoj karier
bodočih visokokvalificiranih kadrov za uspešno vključevanje na trg dela. Sofinancirane
dejavnosti predstavljene v okviru predmeta javnega razpisa bodo omogočile razvoj
mrež usposobljenih kariernih svetovalcev
v okviru univerz, ki bodo skozi aktivnosti
kariernega svetovanja študentom omogočali
smotrnejšo in bolj kakovostno izbiro študijske poti ter lažje vključevanje na trg dela.
Spodbujano bo tudi pridobivanje znanja in
izkušenj kariernih svetovalcev na področju
vodenja in organizacije kariernih centrov
ter izvajanja kariernega svetovanja. Organizacija v predmetu razpisa opredeljenih
dogodkov (delavnice, okrogle mize, seminarji, predavanja, predstavitve podjetij na
fakultetah in neposredni obiski v bodoča
delovna okolja diplomantov) bo doprinesla
k osveščanju študentov o pomembnosti
kariernega načrtovanja in vseživljenjskega
učenja za pridobivanje dodatnih kompetenc
ter praktičnega znanja za učinkovit vstop na
trg dela ter povezovanje študentov s potencialnimi delodajalci.

4. Osnovni pogoji, ki jih morajo prijavitelji
izpolnjevati
Na javni razpis se lahko prijavijo univerze
v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: prijavitelji), ki so akreditirane pri Svetu Republike
Slovenije za visoko šolstvo in so vpisane
v razvid visokošolskih zavodov in izvajajo
javnoveljavne študijske programe.
Prijava na javni razpis mora biti skladna
s predmetom in namenom razpisa. Obvezno
je, da projekt upošteva časovni in finančni
okvir javnega razpisa ter zajema vse razpisane aktivnosti ter natančno opredeljen
in opisan predviden napredek glede na obstoječe stanje.
Popolna vloga mora vsebovati izpolnjen
prijavni obrazec s prilogami in izjavami iz
razpisne dokumentacije.
Prijaviteljem, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih pogojev, se vloga zavrže.
5. Osnovne aktivnosti, ki jih morajo prijavitelji izvesti v projektu
5.1 Pogoj za sofinanciranje je načrtovanje izvedbe naslednjih aktivnosti projekta:
– vzpostavitev in delovanje mreže kariernih svetovalcev1 v okviru univerz;
– usposabljanje kariernih svetovalcev, ki
lahko poteka v obliki študijskih obiskov ali
usposabljanja v kariernih centrih z večletno
prakso delovanja v državah Evropske unije
z namenom pridobiti izkušnje na področju
vodenja in organizacije kariernih centrov ter
izvajanja kariernega svetovanja;
– organiziranje dogodkov (delavnice,
okrogle mize, seminarji, predavanja), ki
bodo osveščali študente o pomembnosti
kariernega načrtovanja in vseživljenjskega
učenja za pridobivanje dodatnih kompetenc
ter praktičnega znanja za učinkovit vstop na
trg dela. Pri tem bo dan poudarek tudi vključevanju oseb s posebnimi potrebami;
– organizacija dogodkov (predstavitev
podjetij na fakulteti in neposredni obiski
v bodoča delovna okolja diplomantov), ki
omogočajo povezovanje študentov s potencialnimi delodajalci in pridobivanje dodatnih
kompetenc ter praktičnega znanja za učinkovit vstop na trg dela. Pri tem bo dan poudarek tudi vključevanju študentov s posebnimi potrebami;
– vzpostavitev informacijskega portala
v podporo delovanja kariernega centra;
– promocija ter širjenje rezultatov in učinkov projekta;
– promocija dejavnosti univerze in znanj
ter kompetenc pridobljenih v okviru študijskih programov med potencialnimi delodajalci;
– spremljanje diplomantov (ALUMNI);
– izmenjava dobrih praks na področju
kariernega svetovanja z univerzami na območju EU (načelo transnacionalnosti).
Navedene aktivnosti in njihov vsebinski
okvir morajo biti razvidne iz prijave.
Izvedba aktivnosti projekta in njihov vsebinski ter časovni okvir morajo biti razvidne
iz vloge.
5.2 Vsak prijavitelj na ta javni razpis lahko odda samo eno vlogo. Prijavitelji se na ta
javni razpis ne morejo prijaviti z aktivnostmi,
za izvajanje katerih so že prejeli sredstva
oziroma prejemajo sredstva iz drugih javnih
1
Karierni svetovalec je oseba z najmanj
univerzitetno izobrazbo oziroma zaključenim
študijskim programom prve stopnje (UN), in
ki ima izobrazbo oziroma delovne izkušnje s
primernega področja (n.pr. socialno delo, upravljanje s kadri, psihologija).
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razpisov ali drugega vira financiranja iz državnega proračuna, proračuna lokalnih skupnosti ali proračuna Evropske unije. Vsebina vloge se mora ujemati s predmetom in
namenom javnega razpisa.
6. Vsebina in priprava vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjena obrazca:
– Obrazec 1 OP RCV_VS-11: Obrazec za vlogo,
– Obrazec 2 OP RCV_VS-11: Načrt
financiranja projekta,
– naslednji obvezni prilogi:
– Izjava prijavitelja, da bo vodil stroške projekta v svojih računovodskih evidencah na ločenem stroškovnem mestu.
– Izjava prijavitelja o strinjanju z vsebino osnutka pogodbe.
7. Upravičeni stroški
7.1 Stroški projekta so upravičeni le pod
pogoji, da:
– so v skladu s cilji projekta, ki so navedeni v prijavnem obrazcu, in so potrebni za
njegovo izvedbo;
– so nastali v obdobju tega projekta in
bili plačani v obdobju upravičenosti; obdobje
upravičenosti je podrobneje določeno v pogodbi o sofinanciranju;
– niso in ne bodo financirani z drugimi viri
sredstev iz državnega proračuna, proračuna
lokalnih skupnosti ali proračuna Evropske
unije.
Obdobje upravičenih stroškov traja od
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
do 30. 6. 2013 in je neposredno povezano
z izvedbo projekta.
7.2 Upravičeni stroški projekta so:
– stroški dela koordinatorja kariernega
centra in kariernih svetovalcev na univerzi:
– vsi stroški dela (I. bruto plača z vsemi pripadajočimi davki in prispevki),
– povračila stroškov, povezanih z delom (prehrana med delom, prevoz na delo
in z dela itd.)
– nadomestila plače ter drugi osebni
prejemki v skladu z veljavno zakonodajo.
– stroški izobraževanja in usposabljanja kariernih svetovalcev (študijski obiski ali
usposabljanja v kariernih centrih z večletno
prakso delovanja v državah Evropske unije
z namenom pridobiti izkušnje na področju
vodenja in organizacije kariernih centrov ter
izvajanja kariernega svetovanja):
– potni stroški (povračilo potnih stroškov in dnevnice)
– stroški izvajalca izobraževanja/usposabljanja,
– stroški informiranja in obveščanja javnosti (nadgradnja spletne strani, dogodki,
promocija):
– stroški oblikovanja, stroški priprave
na tisk, stroški tiska in dostave ipd.,
– stroški oglasov, objav, naznanil, priprave, oblikovanja, produkcije, predvajanja,
oddaj oziroma zakupa medijskega prostora
ipd.,
– stroški izvedbe novinarskih konferenc.
– stroški storitev za zunanje izvajalce
(stroški vezani na izvedbo dogodkov in delo
kariernih svetovalcev, ki niso redno zaposleni):
– potni stroški,
– namestitev,
– stroški organizacije delavnic,
– honorar za avtorsko delo in delo po
podjemni pogodbi.
– posredni stroški v obliki pavšala do višine 15% neposredno upravičenih stroškov
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(osnova za izračun pavšala so stroški dela,
stroški izobraževanja in usposabljanja, stroški informiranja in obveščanja javnosti ter
stroški storitev zunanjih izvajalcev).
– DDV se lahko vključi v finančni načrt kot upravičen strošek le v primeru, če
upravičenec nima pravice do odbitka DDV.
Obračunani DDV tudi ni upravičen strošek,
če upravičenec ima pravico do odbitka DDV,
vendar je ne uveljavi.
Dokazila za izkazovanje upravičenosti
stroškov in metode za izračun upravičenosti stroškov so opredeljene v Prilogi 2 k pogodbi o sofinanciranju, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije in se lahko spreminjajo skladno s spremembami v Navodilih
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007 – 2013, ki jih izda
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki na
področju kohezijske politike nastopa v vlogi
organa upravljanja.
8. Merila za ocenjevanje in izbor vlog
Postopek za izbiro prejemnikov sredstev
bo vodila Komisija za odpiranje in ocenjevanje vlog, imenovana s strani ministra za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju: komisija za ocenjevanje).
V izbor se bodo uvrstile samo vloge, ki
bodo v celoti izpolnjevale osnovne pogoje
iz 4. točke javnega razpisa. V postopku izbora se bodo upoštevala naslednja merila
za izbor vlog:

Zap.
št.
1.
2.

Merilo

8
6
4
2

Opredeljen je časovni in
institucionalni/programski
vidik usposabljanja kadrov.

Popolnoma izpolnjuje zahtevo
Deloma izpolnjuje zahtevo
Ne izpolnjuje zahteve

2
1
0

Popolnoma izpolnjuje zahtevo
Deloma izpolnjuje zahtevo
Ne izpolnjuje zahteve

2
1
0

Popolnoma izpolnjuje zahtevo
Deloma izpolnjuje zahtevo
Ne izpolnjuje zahteve

2
1
0

Izdelan je terminski načrt
izpopolnjevanja in
nadgrajevanja mreže.

Dodana vrednost projekta za univerzo
Izdelana je ocena učinkov
projekta na kakovostno
oblikovanje študijskih poti in
možnosti vključevanja
diplomantov na trg dela.

4.

Točke

Več kot 20 fakultet
Od 14 do 20 fakultet
Od 6 do 13 fakultet
Do 5 fakultet
Kakovost načrta usposabljanja in razvoja mreže svetovalcev

Velikost univerze

Izdelana je shema
predvidene mreže in
krogotok prenosa znanja.

3.

Opis

Kakovost delovnega načrta
Razdelan je razpored in
število dogodkov (delavnice,
okrogle mize, predavanja in
seminarji), ki bodo osveščali
študente o namenu in
pomembnosti kariernega
svetovanja.

Popolnoma izpolnjuje zahtevo
Deloma izpolnjuje zahtevo
Ne izpolnjuje zahteve

2
1
0

Popolnoma izpolnjuje zahtevo
Deloma izpolnjuje zahtevo
Ne izpolnjuje zahteve

2
1
0
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Št.

Merilo
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Opis

Točke

Popolnoma izpolnjuje zahtevo
Deloma izpolnjuje zahtevo
Ne izpolnjuje zahteve

2
1
0

Razdelan je razpored
in število organiziranih
dogodkov (predstavitev
podjetij na fakulteti in
neposredni obiski v bodoča
delovna okolja diplomantov),
ki omogočajo povezovanje
študentov s potencialnimi
delodajalci za učinkovit vstop
na trg dela.

Popolnoma izpolnjuje zahtevo
Deloma izpolnjuje zahtevo
Ne izpolnjuje zahteve

2
1
0

Opredeljeni so načini
vključevanja delodajalcev
v aktivnosti svetovalne
mreže.

Popolnoma izpolnjuje zahtevo
Deloma izpolnjuje zahtevo
Ne izpolnjuje zahteve

2
1
0

Razdelan je razpored in
število dogodkov (delavnice,
okrogle mize, predavanja in
seminarji), ki bodo osveščali
študente o namenu in
pomembnosti kariernega
svetovanja.

Stran

Glede na merila, se projektu lahko dodeli skupaj največ 24 točk. Sredstva bodo
dodeljena prijaviteljem, katerih vloge bodo
dosegle prag, to je najmanj 12 točk.
V primeru, da bo prag doseglo oziroma
preseglo več vlog, kot je razpoložljivih sredstev, bodo prednost pri izbiri imele vloge glede na število doseženih točk, po padajočem
vrstnem redu, do porabe sredstev.
Med enako ocenjenimi vlogami, ki presegajo prag, imajo prednost vloge z višjo
oceno pri merilu pod zaporedno številko
1, nato vloge z višjo oceno pri merilu pod
zaporedno številko 2, nato vloge z višjo
oceno pri merilu pod zaporedno številko 3
in nato vloge z višjo oceno pri merilu pod
zaporedno številko 4. Izbrana bo vloga, ki
ima več višjih ocen pri omenjenih posameznih merilih.
Število točk doseženih znotraj meril določa višino dodeljenih sredstev.
9. Skupna okvirna višina razpisanih sredstev in obdobje za porabo sredstev
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Skupna okvirna višina
nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo do
konca obdobja namenilo za izvedbo javnega razpisa, je 2.430.000,00 EUR, z naslednjo okvirno dinamiko porabe sredstev po
letih, v skladu s proračunskimi zmožnostmi:
200.000,00 EUR v letu 2010, 1.000.000,00
EUR v letu 2011, 550.000,00 EUR v letu
2012 in v letu 2013 680.000,00 EUR.
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007-2013, 3.
razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in
vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 3: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.

Naziv instrumenta
JR za sofinanciranje razvoja
in izvajanja dejavnosti kariernih
centrov v visokem šolstvu
Skupaj

vir

2010

2011

2012

2013

EU del:

170.000,00

850.000,00

467.500,00

578.000,00

SLO del:

30.000,00

150.000,00

82.500,00

102.000,00

200.000,00

1.000.000,00

550.000,00

680.000,00
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Sredstva bremenijo proračunski postavki
ministrstva:
– 6941 Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva – ESS-07-13-EU;
– 6985 Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva – ESS-07-13 – slovenska udeležba.
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85%.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:
15%.
Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih je 85%.
Intenzivnost sofinanciranja projekta je
100%.
Sredstva, odobrena za izvajanje operacije v posameznem proračunskem letu,
morajo biti porabljena do konca istega proračunskega leta.
Dinamika sofinanciranja operacije iz
sredstev ESS se določi s pogodbo med naročnikom in prejemnikom, skladno z veljavnimi predpisi.
10. Izstavljanje zahtevkov za izplačilo,
spremljanje in poročanje o izvajanju projekta
in rok za dokončanje projekta
Dinamika izstavljanja zahtevkov za izplačilo sredstev je določena s pogodbo o sofinanciranju.
Prejemnik je dolžan zagotoviti ločene
knjigovodske evidence za izvajanje projekta.
Poročilo o izvajanju projekta je obvezna
priloga vsakokratnega zahtevka za izplačilo.
V primeru, da projekt v določenem obdobju, ki je predmet poročanja v posameznem
poročilu o izvajanju projekta ob predložitvi
zahtevka za izplačilo, ustvari prihodke, mora
prejemnik o teh prihodkih obvezno poročati
v tem poročilu.
Rok za dokončanje projekta je 30. 6.
2013.
11. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem razpisu je zagotovljena vključenost
študentov s posebnimi potrebami, enakost
med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva
področje zagotavljanja enakih možnosti in
16. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006.
12. Informiranje in obveščanje javnosti:
upravičenci morajo zagotoviti, da bodo pri
izvajanju predmeta pogodbe izpolnjevali
zahteve glede informiranja in obveščanja
javnosti v skladu z 8. in 9. členom Uredbe (ES) št. 1828/2006 in Navodili organa
upravljanja za informiranje in obveščanje
javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki
so objavljena na spletni strani: http://www.
euskladi.si/.
13. Morebitno dopolnilno financiranje:
dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006, ni predvideno.
14. Hranjenje dokumentacije
Upravičenec mora za potrebe bodočih
kontrol hraniti vso dokumentacijo o projektu
v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še
najmanj do 31. 12. 2020. Pred iztekom tega
roka ga lahko ministrstvo podaljša.
Upravičenec je dolžan voditi stroške projekta v svojih evidencah na ločenem stroškovnem mestu, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev.
15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje,
revizijskemu organu ter drugim nadzornim
organom
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Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad
izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov
Evropske unije (v nadaljevanju: nadzorni
organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu
predhodno naznanilo izvedbo kontrole na
kraju samem. Ministrstvo v izjemnih primerih
lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na
kraju samem, kar bo upravičenec, dolžan
omogočiti.
16. Obveznosti glede spremljanja podatkov o udeležencih: upravičenec mora
spremljati podatke o udeležencih v skladu
z razčlenitvijo podano v prilogi 23 Uredbe
komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12.
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj, s popravki
z dne 27. 12. 2007.
17. Omejitve glede sprememb na projektu v skladu s 57. členom Uredbe (ES)
št. 1083/2006: ni relevantno.
18. Zahteve glede spremljanja prihodkov
projekta: upravičenec mora dokumentirano
spremljati in prikazovati prihodke projekta.
Če se pri izvajanju ustvarijo prihodki, je treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati
upravičene stroške.
19. Posledice v primeru ugotovitve dvojnega financiranja posameznega projekta
V primeru ugotovitve že pridobljenega
financiranja iz drugih javnih virov za isti projekt se vloga za takšen projekt zavrže. V primeru naknadne ugotovitve dvojnega financiranja projekta, se lahko pogodba razdre,
upravičenec pa je dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejema sredstev na TRR do dneva vračila
v Proračun Republike Slovenije.
Sredstva, izplačana upravičencu v skladu s pogodbo, so izključno namenska in
jih sme upravičenec uporabljati izključno za
pokrivanje stroškov izvajanja projekta ter
v skladu s pogoji, navedenimi v javnem razpisu, razpisni dokumentaciji in pogodbi.
20. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo,
vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1828/2006.
Vsi podatki iz vlog so informacije javnega
značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej
označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna
skrivnost se lahko nanaša na posamezen
podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani komisije za
ocenjevanje, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso del
poslovne skrivnosti, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javne-

ga razpisa, uporabijo za evidence oziroma
sezname in analize.
21. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način
predložitve ter opremljenost vloge
Prijavitelji pošljejo vlogo po pošti ali oddajo osebno na naslov ministrstva. Rok za
oddajo vlog je ne glede na vrsto prenosa
pošiljke do 20. 7. 2010, do 12 ure, v glavno pisarno Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana.
Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni
razpis za sofinanciranje razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem
šolstvu«, z navedbo polnega naziva in naslova prijavitelja v enem pisnem izvodu ter
enkrat v elektronski obliki.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo do izteka navedenega
roka ne glede na vrsto prenosa pošiljke.
Nepravočasne in nepravilno označene
vloge se s sklepom zavržejo.
22. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev
Odpiranje prispelih vlog za dodelitev
sredstev bo izvedeno tretji delovni dan po
roku, določenem za predložitev vlog, in sicer na sedežu ministrstva, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana. Odpiranje bo opravila komisija za ocenjevanje, imenovana s strani ministra za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo.
V primeru nepopolnih vlog bodo prijavitelji v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvani
k dopolnitvi vloge. Prijavitelji bodo lahko
vlogo dopolnili v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Vloga, ki je prijavitelj ne
bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, se s sklepom zavrže.
23. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči
s sklepom minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Prijavitelji bodo o izbiri
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Hkrati bodo obveščeni
tudi prijavitelji, ki ne bodo izbrani.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v 8 dneh od prejema sklepa
vloži pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo
biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z izbranimi prijavitelji. Ministrstvo mora
o pritožbi odločiti v roku 15 dni s sklepom.
Hkrati s sklepom o izboru bo ministrstvo
izbrane prijavitelje in prejemnike sredstev
pozvalo k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v 8 dneh od prejema poziva nanj ne
odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za
pridobitev sredstev.
Rezultati javnega razpisa so informacije
javnega značaja in bodo javno objavljeni na
spletni strani ministrstva.
24. Razpisna dokumentacija: prijavni
obrazec in razpisna dokumentacija bodo
zainteresiranim prijaviteljem dostopni na
spletni strani ministrstva, www.mvzt.gov.si
pod rubriko Javni razpisi, z dnem objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS.
25. Dodatne informacije in obveščanje
Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prijavitelji do konca javnega razpisa dobijo
tudi na elektronskem naslovu: manica.jakic@gov.si oziroma pri dr. Manici Jakič, na
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tel. 01/478-46-77, vsak delovni dan, med
9. in 11. uro.
Ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Ob-4268/10
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Sklad) na podlagi 11. člena
Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz
naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni
list RS, št. 45/95, 34/96 in 67/01 in 47/02;
v nadaljevanju: Zakon), 21. člena Zakona
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05) ter
– Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 61/09),
– Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim
trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah)
(UL L EU št. 214 z dne 9. 8. 2008; v nadaljnjem besedilu: Uredba 800/2008/ES),
Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih
pomoči (Uradni list RS, št. 72/06 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju:
Uredba o regionalnih državnih pomočeh),
katere vsebina je bila potrjena z Mnenji
o skladnosti Regionalne sheme državnih
pomoči št. 007-363/2008/12 z dne 16. 2.
2009 (št. priglasitve: BE01-1783262-2007,
BE01-1783262-2007/I ter št. 007-363/2008/14
z dne 16. 2. 2009 s št. 007-363/2008/22
z dne 16. 6. 2009, št. priglasitve:
BE02-1783262/2007, BE02-1783262-2007/I,
BE02-1783262-2007/II), ki jih je podalo Ministrstvo za finance,
– Uredbe komisije (ES), št. 1857/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki
se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih pro
izvodov in o spremembi Uredbe (ES),
št. 70/2001 (UL. L, št. 358 z dne 16. 12.
2006, str. 3-21) (v nadaljevanju: Uredba
za skupinske izjeme) in priglašene sheme
državne pomoči »Dodeljevanje podpor za
naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo
na območju Republike Slovenije in območju
avtohtonih narodnih skupnosti« (št. priglasitve: K-BE70-5940117-2007),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis
(UL L EU, št. 379/2006) ter Mnenja o shemi »de minimis« pomoči (št. priglasitve:
M001-5940117-2007), ki ga je dne 20. 7.
2007 podalo Ministrstvo za finance,
– Splošnih pogojev poslovanja Javnega
sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja z dne 23. 7. 2009 (v nadaljevanju:
Splošni pogoji) ter sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 18. 2. 2010 o soglasju
k Poslovnemu in finančnemu načrtu Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj
podeželja za leti 2010 in 2011 ter postavk za
leto 2010, objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev projektom
za ustvarjanje gospodarske osnove
za avtohtoni narodni skupnosti
za leto 2010
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil in nepovratnih sredstev Sklada

za namene A1, B in A2 ter C, opredeljene
v poglavjih II. do IV. tega razpisa.
2. Skupna višina razpisanih sredstev je
2.300.000,00 EUR, od tega 2.000.000,00
EUR ugodnih posojil ter 300.000,00 EUR
nepovratnih sredstev in sicer:
– za projekte upravičencev iz narodnostno mešanih območij z madžarsko narodno manjšino 1.400.000,00 EUR posojil ter
195.000,00 EUR nepovratnih sredstev za
namene A1, B in A2 ter 15.000,00 EUR nepovratnih sredstev za namen C,
– za projekte upravičencev iz narodnostno mešanih območij z italijansko narodno manjšino 600.000,00 EUR posojil ter
14.100,00 EUR nepovratnih sredstev za
namene A1, B in A2 ter 75.900,00 EUR nepovratnih sredstev za namen C.
Pri namenu sofinanciranj A1 – področje
primarne pridelave v kmetijstvu in pri namenu B – investicijski projekti podjetniškega značaja ter pri namenu A2 – področje
kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih
dejavnosti, se sredstva po javnemu razpisu
dodelijo v kombinaciji ugodnega posojila ter
nepovratnih sredstev.
Pri namenu sofinanciranja C – financiranje pripravljalnih del in vlaganj v javno infrastrukturo, pa se sredstva dodelijo v obliki
nepovratnih sredstev.
3. Upravičena območja, na katerih imajo
pravico prijavitelji, fizične in pravne osebe,
izvajati projekt so naslednja:
– na narodnostno mešanih območjih
z madžarsko narodnostno skupnostjo v naslednjih naseljih:
– v Občini Dobrovnik: Dobrovnik/ Dobronak in Žitkovci/ Zsitkóc,
– v Občini Hodoš: Hodoš/ Hodos in
Krplivnik/ Kapornak,
– v Občini Moravske Toplice: Motvarjevci/ Szentlászló, Pordašinci/ Kisfalu, Čikečka vas/ Csekefa, Prosenjakovci/ Pártosfalva, Središče/ Szerdahely,
– v Občini Lendava: Radmožanci/ Radamos, Kamovci/ Kámaháza, Genterovci/
Göntérháza, Mostje/ Hidvég, Banuta/ Bánuta, Dolga vas/ Hosszúfalu, Dolgovaške
gorice/ Hosszúfaluhegy, Lendavske gorice/
Lendahegy, Lendava/ Lendva, Dolnji Lakoš/
Alsólakos, Gornji Lakoš/ Felsölakos, Čentiba/ Csente, Dolina/ Völgyifalu, Pince/ Pince,
Pince marof/ Pincemajor, Petišovci/ Petesháza, Trimlini/ Hármasmalom, Gaberje/
Gyetryános, Kapca/ Kapca, Kot/ Kót in
– v Občini Šalovci: Domanjševci/ Domonkosfa;
– na narodnostno mešanih območjih
z italijansko narodnostno skupnostjo v naslednjih naseljih oziroma krajevnih skupnostih:
– v Občini Izola: Izola/ Isola (mesto),
Dobrava, Jagodje,
– v Občini Koper: Ankaran/ Ancarano,
Barizoni/ Barisoni, Bertoki/ Bertocchi, Bošmarin/ Bossamarino, Cerej/ Cerei, Hrvatini/
Crevatini, Kampel/ Campel, Kolomban/ Colombano, Koper/ Capodistria (mesto), Prade/ Prade, Premančan, Škofije/ Val-marin,
Šalara/ Salara, Škocjan/ San Canziano in
– v Občini Piran: Piran/ Pirano (mesto),
Portorož/ Portorose, Lucija/ Lucia, Strunjan/
Strugnano, Seča/ Sezza, Sečovlje/ Sicciole,
Parecag/ Parezzago, Dragonja.
4. Razpis se izvaja v skladu s pravili državnih pomoči.
5. Za opredelitev velikosti podjetij oziroma vlagateljev po tem javnem razpisu se
uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Ko-
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misije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta
2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za
združljive s skupnim trgom z uporabo členov
87 in 88 Pogodbe (Uradni list EU L št. 214,
z dne 9. 8. 2008) in sicer je število zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, ki določajo
vrsto podjetja:
– v kategoriji MSP se srednje veliko podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot
250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno
vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR;
– v kategoriji MSP se majhno podjetje
opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 50
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno
bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov
EUR;
– v kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno
vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR.
Preostale usmeritve glede opredelitve
MSP so v Povabilih k oddaji vlog.
II. Nameni in splošni pogoji dodeljevanja
za namen A1 – področje primarne pridelave
v kmetijstvu
a) Upravičenci:
– Pravico kandidiranja na tem poglavju
javnega razpisa imajo kmetijska gospodarstva (v nadaljevanju: KG oziroma vlagatelji),
ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev s sedežem v Republiki Sloveniji ter
projekt izvajajo na območjih avtohtonih narodnih skupnosti, kot so navedena v točki 3.
poglavja I. tega razpisa. KG so lahko organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in kmetija, ki ni pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik.
KG se morajo uvrščati med mikro, mala ali
srednje velika podjetja.
– KG morajo predložiti vlogo za sredstva
na obrazcu A1, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. K vlogi morajo biti priložene priloge in dokazila, ki jih zahteva od
vlagatelja Sklad in so navedene v točki e)
tega poglavja razpisa in na posameznem
obrazcu za prijavo, ki je del razpisne dokumentacije.
b) Splošni in posebni pogoji dodeljevanja:
1. S projektom mora vlagatelj prispevati
k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge, poslovnega načrta oziroma
investicijskega programa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali, kar mora
biti razvidno iz vloge na javni razpis.
Pomoč se lahko dodeli, če se s tem upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
2. Vlagatelj mora imeti za investicijo izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del,
opreme in tehnologijo ter mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ju
pripravi za to pristojna strokovna institucija.
V primeru investicijskih projektov z upravičeno vrednostjo do vključno 50.000,00 EUR
(brez DDV, v nadaljevanju: enostavnih projektov), mora vlagatelj v ta namen predložiti
enostavni poslovni načrt. V primeru investicijskih projektov z upravičeno vrednostjo
nad 50.000,00 EUR do vključno 500.000,00
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EUR (brez DDV) oziroma nad 500.000,00
EUR brez DDV, v nadaljevanju: zahtevnih
projektov), pa mora vlagatelj v ta namen
predložiti zahtevni poslovni načrt oziroma
investicijski program. Z poslovnim načrtom
(enostavnim ali zahtevnim) oziroma investicijskim programom mora vlagatelj pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in za
dodeljena sredstva izkazovati sposobnost
izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja
pogodbenega razmerja.
3. K vlogi morajo biti predložene neobvezujoče ponudbe oziroma predračuni za
celotno nameravano investicijo. V primeru
dokazil v tujem jeziku je vlagatelj dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila.
4. Financirani stroji in oprema oziroma
investicijski projekti v osnovna opredmetena
in neopredmetena sredstva se morajo:
– vključiti v aktivo KG, če je to organizirano kot pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik,
– obravnavati kot osnovna sredstva, ki
se amortizirajo, če je KG organizirano kot
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih
(tretja oseba ne sme biti več kot 25% kapitalsko povezana z upravičencem; lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti
manjše od 25%).
5. Projekt mora ostati v regiji vsaj 3 leta
po zaključku investicije.
6. Vlagatelj mora imeti za investicijo pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo lete, kolikor se za to vrsto investicije izdajajo
dovoljenja.
7. Gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
8. Naložba oziroma projekt mora biti
v skladu z veljavnimi Standardi Skupnosti
oziroma mora KG po zaključku investicije
izpolnjevati novo uvedeni standard za dobro
počutje živali.
9. Do pomoči so upravičena KG, ki niso
podjetja v težavah.
10. Vlagatelj mora imeti v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ 2,5
glavi velike živine na hektar (GVŽ/ha), na
varstvenih pasovih virov pitne vode največ
1,9 GVŽ/ha, oziroma kot to določajo nacionalni predpisi za posamezna področja,
kar mora biti razvidno iz poslovnega (enostavnega ali zahtevnega) in investicijskega
načrta.
11. Vlagatelj mora imeti poravnane vse
svoje zapadle obveznosti do Sklada in države.
12. Kadar je vlagatelj kmetija, mora biti
nosilec KG lastnik ali solastnik oziroma mora
imeti kmetijo zakonito v najemu.
13. Vlagatelj se s pogodbo o dodelitvi
sredstev tudi zaveže, da bo:
– zagotovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada,
– Sklad ustrezno obvestil o aktiviranju
projekta ter ob informiranju širše javnosti
o projektu, slednji podal informacije o udeležbi Sklada pri projektu,
– hranil dokumentacijo najmanj do dokončnega vračila posojila,
– na zahtevo Sklada omogočil ogled projekta.
14. Predmet podpore so naslednji sklopi
področij:
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– Gradnja, nakup ali posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v gradnjo, nakup ali posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in
opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne
investicije;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči, in
nasadov hmeljišč;
– nakup in postavitev steklenjakov,
rastlinjakov, plastenjakov, tunelov in toplih
gred, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
– Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za
nadzorovano pašo domačih živali in obor
za rejo gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih, ki niso javno dobro), vodno in ostalo infrastrukturo na
kmetijskih gospodarstvih;
– naložbe v obnovo namakalnih sistemov, ki so v zasebni lasti, če taka naložba
vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za
najmanj 25%.
15. Upravičeni stroški:
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda dobrega
počutja živali, temelječega na zakonodaji
Skupnosti;
– stroški novogradnje in adaptacije hlevov;
– stroški nakupa in montaže tehnološke
opreme (za krmljenje, molžo, izločke…);
– nakup materiala, opreme in stroški novogradnje oziroma adaptacije pomožnih živinorejskih objektov (adaptacija gnojnih jam
in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda
Nitratna direktiva ni mogoča. V sklopu novogradnje hlevov se lahko sofinancira novogradnja gnojišč in gnojnih jam);
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije
in opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
– stroški nakupa kmetijskih zemljišč,
v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je
nakup kmetijskega zemljišča sestavni del
celotne investicije;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih trajnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup
večletnega sadilnega materiala, postavitev
mrež proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve steklenjaka, rastlinjaka ali plastenjaka, tunela ali
tople grede s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
razen drenažnih del, materiala za drenažo,

opreme za namakanje in namakalnih del, če
tovrstna naložba vodi k zmanjšanju prejšnje
uporabe vode za najmanj 25%;
– splošni stroški, povezani s pripravo
in izvedbo investicije (honorarji arhitektov,
inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, projektne dokumentacije, nakup
patentov in licenc …).
– upravičeni strošek je tudi nakup rabljene kmetijske mehanizacije in/ali opreme,
ki ne sme biti predhodno že sofinancirana
s strani javnih virov (države, EU, lokalne
skupnosti) oziroma višina državne pomoči
ne sme presegati najvišjega dovoljenega
odstotka državne pomoči. V primeru nakupa rabljene opreme in/ali kmetijske mehanizacije je potrebno preveriti in navesti ter
pridobiti podatke s strani prodajalca o že
prejetih pomočeh.
– Pomoč se lahko dodeli, če se s tem
upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali.
16. Neupravičeni stroški:
– davki, razne takse in režijski stroški;
– davek na dodano vrednost ter drugi
davki ter dajatve;
– zavarovanja;
– refinanciranje obresti;
– že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije;
– preproste naložbe za nadomestitev;
– za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne pro
izvode;
– drenažna dela ali oprema za namakanje in namakalna dela, razen, če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode
za najmanj 25%;
– nakup živali in samostojen nakupa
kmetijskih zemljišč;
– nakup in zasaditev enoletnih rastlin;
– stroški nadzora;
– investicije v naložbe trgovine;
– nakup proizvodnih pravic.
17. Projekt ne sme biti začet pred datumom izdaje pozitivnega Sklepa Sklada
o odobritvi sredstev. Kolikor je bil projekt
pred tem že začet, le ta ni več upravičen do
pomoči. Za začetek projekta se upošteva
datum, ko je bila sklenjena prva obvezujoča
zaveza za začetek aktivnosti na projektu.
18. Projekt mora biti zaključen v skladu
s podano prijavo na javni razpis oziroma
najkasneje do 31. 12. 2012. Rok za zaključek investicije se opredeli v sklepu in
pogodbi. Za zaključek projekta se upošteva
končanje investicijskih del na projektu oziroma vključitev strojev ali opreme v objektih
v proizvodni proces. Vlagatelj mora o poteku
projekta poročati ob končnem črpanju sredstev, vsak konec leta do zaključka investicije
ter ob njenem zaključku, najkasneje v roku 1
meseca po zaključku projekta, za kar se zaveže v pogodbi o dodelitvi sredstev (vzorec
poročila o zaključku investicije je v razpisni
dokumentaciji).
19. Sklad lahko določi neodvisnega nadzornika za ogled projekta ali zavarovanja
pri posojilu. Stroške nadzora krije praviloma
Sklad, v izjemnih primerih lahko tudi upravičenec ali vlagatelj oziroma izvajalec.
c) Finančni pogoji
1. Najvišji znesek dodeljene pomoči
posameznemu vlagatelju ne sme preseči
400.000 EUR v katerem koli obdobju treh
proračunskih let oziroma 500.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let na
območjih z omejenimi dejavniki.
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2. Projekt bo s strani Sklada sofinanciran v višini do 100% upravičenih stroškov
investicijskega projekta (brez DDV) oziroma
do najvišjega dovoljenega odstotka državnih
pomoči, kar znaša:
– na območjih z omejenimi dejavniki do
50%,
– na drugih območjih do 40%.
Državna pomoč se pri posojilu izraža
v obliki bruto ekvivalenta dotacije in se sešteva z drugimi prejetimi državnimi pomočmi
pri projektu. Vlagatelj mora opredeliti predhodno prejete višine državnih pomoči, kolikor jo je le-ta prejel za isto investicijo.
3. Najmanjša upravičena višina investicijskih projektov razpisa (brez DDV) ter
najmanjša višina zaprošenih sredstev ne
smeta biti nižji od 5.000 EUR. Kot celotna upravičena vrednost projekta se šteje
investicija v višini predloženih upravičenih
neobvezujočih predračunov, predpogodb in
ponudb (brez DDV). Skupna višina zadolženosti posameznega vlagatelja do Sklada ne
sme presegati 10% vrednosti namenskega
premoženja Sklada, ki je vpisano v sodni
register (10% vrednosti na dan 31. 12. 2009
znaša 8.338.869,00 EUR).
d) Merila za izbor
Merila za izbor so podrobneje razdelana
v razpisni dokumentaciji oziroma v povabilu
k oddaji vloge – namen A1.
1. Regionalni vidik lokacije investiranja
(največ 30 točk)
a) Razvitost občine projekta glede na koeficient razvitosti občin za leto 2010 (Uredba
o metodologiji za določitev razvitosti občin
(Uradni list RS, št. 61/09)) na narodnostno
mešanih območjih z madžarsko oziroma italijansko narodnostno skupnostjo
b) Stopnja brezposelnosti v občini projekta na območjih avtohtonih narodnih skupnosti, glede na celoletno povprečje v Sloveniji v predhodnem letu
2. Tržni in ekonomski elementi projekta
(največ 40 točk)
a) Tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev)
b) Lastna udeležba
c) Konkurenčna sposobnost proizvodov
in storitev
d) Ocena finančne uspešnosti projekta
e) Dinamika rasti poslovanja podjetja oziroma kmetijskega gospodarstva
f) Ekološka ustreznost investicije.
3. Ocena investitorja (največ 30 točk)
a) Boniteta investitorja glede na razvrstitev v iBONu oziroma po metodologiji Sklada
(za pravne osebe in s.p.)
b) Kratkoročna plačilna sposobnost prijavitelja za zadnjih 18 mesecev (za pravne
osebe in s.p.)
Kreditna sposobnost (za kmetijska gospodarstva – fizične osebe)
c) Velikost vlagatelja, podjetja oziroma
kmetijskega gospodarstva
d) Predvideno zavarovanje odobrenega
posojila
e) Ocena organizacijske sposobnosti
upravičenca.
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 51 točk.
Vse vloge s projekti z več kot dveletnim
kumulativnim negativnim denarnim tokom,
ekološko sporne investicije ter projekte brez
realne možnosti za zavarovanje posojila, se
kot neutemeljene zavrnejo.
Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna

tev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali
izboljšanje higienskih razmer ali standardov
za dobro počutje živali,
– kolikor se investitor ukvarja z živinorejo, mora biti iz poslovnega načrta oziroma investicijskega načrta razvidno, da ima
v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo
uporabo gnojevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ 2,5 glavi velike živine na hektar
(GVŽ/ha), na varstvenih pasovih virov pitne vode največ 1,9 GVŽ/ha oziroma kot to
določajo nacionalni predpisi za posamezna
področja,
– povzetek poslovnega načrta v obsegu
do ene A4 strani,
– predstavitev proizvodnje oziroma produktov,
– raziskavo in analizo trga s predstavitvijo potencialnih kupcev,
– nadaljnji razvoj kmetijskega gospodarstva,
– načrt prodaje z napovedjo (po trgih,
tržnih segmentih in času) ter strategijo trženja,
– utemeljitev učinkov projekta glede na
stroškovno in prihodkovno raven,
– organizacijo podjetja in lastništvo (za
pravne osebe),
– terminski načrt,
– izračun upravičenosti projekta v ekonomski dobi, izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih
sredstev, neto sedanja vrednost, interna
stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha
in stanja, denarni tok) za obdobje vračila
posojila.
Poslovni načrt (enostavni ali zahtevni)
oziroma investicijski program mora biti skladen s prijavnim obrazcem. Pri njegovi pripravi pa je potrebno izhajati iz bilance stanja
in izkaza poslovnega izida za zadnje leto
poslovanja oziroma iz leta 2009 in splošne
diskontne stopnje, ki znaša 7%.
V primeru investicij nad 500.000,00 EUR
(brez DDV) pa morajo vlagatelji priložiti investicijski program izdelan v skladu z Uredbo
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06).
4. V primeru graditve ali izvajanja del
na objektih, gradbeno dovoljenje oziroma
ustrezno upravno dovoljenje, ki se mora glasiti na vlagatelja in prijavljeno investicijo.
5. Nezavezujoči predračuni, predpogodbe in ponudbe za celotno prijavljeno investicijo. Predračuni, predpogodbe in ponudbe
morajo biti izdane po 1. 1. 2010. V primeru
dokazil v tujem jeziku je vlagatelj dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila.
6. Mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (kmetijsko svetovalna služba).
7. V primeru ekološke kmetije mora biti
predložen certifikat, da je kmetija ekološka,
če pa gre za integrirano pridelavo, pa veljavno potrdilo o integrirani pridelavi.
8. Tehnično skico objekta (lahko iz projektne mape za gradbeno dovoljenje), prospekt opreme, strojev oziroma investicije.
9. Predlog ustreznega zavarovanja
v skladu s Splošnimi pogoji (bančna garancija, hipoteka, ipd.), kar opredeli vlagatelj
v obrazcu za prijavo. V primeru, da vlagatelj
kot predlog za zavarovanje posojila poda
bančno garancijo, mora predložiti Skladu
pismo o nameri, izdano s strani banke.

komisija projekte razvrstila v prioritetno listo
glede na zbrano število točk.
Odpiranja bodo potekala do porabe sredstev. Prednost znotraj posameznega odpiranja bodo pri izboru za dodelitev razpisanih
sredstev imeli investicijski projekti, ki bodo
dobili višje število točk. V primeru odstopa upravičenca od koriščenja že dodeljenih
sredstev, se sredstva dodelijo naslednjemu/im upravičencu/cem glede na zbrano
število točk v okviru tega poglavja (namena
A1) oziroma če na tem poglavju ni zaprošenih sredstev, pa v okviru drugega poglavja
(namenov B in A2) tega razpisa.
Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju znotraj posameznega roka odpiranja vlog dosegli enako število točk, bodo imeli prednost
pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje
število točk, po naslednjem vrstnem redu:
1. regionalni vidik lokacije investiranja,
2. tržni in ekonomski elementi projekta,
3. ocena investitorja.
V primeru, da zadnje uvrščeni projekti
tudi po teh merilih dosežejo enako število
točk, bo imel prednost pri izbiri tisti projekt,
ki je bil oddan prvi (upošteva se datum in
ura oddaje projekta priporočeno po pošti ali
datum in ura oddaje projekta osebno v vložišče Sklada).
e) Vsebina vloge za prijavo (priloge, dokazila), vsa dokumentacija ter priloge se
morajo glasiti na prijavitelja ter prijavljeno
investicijo
1. V celoti izpolnjen Obrazec A1-ANS
(podpisan in žigosan) s priloženo izjavo v pisni obliki.
2. Povzetek predstavitve projekta (na
dveh A4 straneh, obrazec je v razpisni dokumentaciji).
3. Načrt izvedbe projekta s popisom del,
opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to
pristojna strokovna institucija. Načrt izvedbe projekta se pripravi v obliki poslovnega
načrta (enostavnega ali zahtevnega) oziroma investicijskega programa, ki ne sme biti
starejši od 1 leta.
a) V enostavni poslovni načrt morajo biti
vključene naslednje postavke (velja za enostavne projekte)
– predstavitev investicije, njenih ciljev,
opredelitev vrste uporabljenih tehnologij,
vpliv na okolje, datum začetka in datum
konca investicije,
– opredelitev bodočega poslovanja (vizija, poslanstvo, temeljni cilji rasti),
– tržna analiza (analiza trga, opis konkurence, tržne prednosti, priložnosti, slabosti,
nevarnosti, glavni kupci, dobavitelji, ciljni
trgi, tržne poti, pospeševanje prodaje, trženjske raziskave),
– opredelitev prodaje (na domačih trgih,
trgih v EU in izven njih),
– načrtovanje novi zaposlitev,
– finančni izračuni, napravljeni najmanj
za obdobje prvih štirih let (projekcija bilance
stanja, izkaza poslovnega izida in izkaza
finančnega – denarnega izida za varianto
poslovanja upravičenca v primeru realizacije
investicije predlaganega investicijskega projekta ter izračun dobe vračanja investicijskih
sredstev, neto sedanje vrednosti, interne
stopnje donosnosti na podlagi ekonomskega – neto denarnega toka investicije).
b) Zahtevni poslovni načrt pa mora vključevati (velja za zahtevne projekte):
– opredelitev glede doseganja enega
ali več naslednjih ciljev: zmanjšanje pro
izvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeri-
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10. Originalno potrdilo o plačanih davkih
in drugih obveznosti, ki jim je potekel rok
plačila, ki ga izda krajevno pristojna Davčna
uprava in ne sme biti starejše od meseca dni
od dneva oddaje vloge.
11. Vlagatelji za projekte v vrednosti nad
500.000,00 EUR (brez DDV) lahko predložijo
mnenje Regionalne razvojne agencije o vplivu projekta na regijo. Priloga služi kot pomoč
pri odobravanju velikih projektov, ki jih odobrava Uprava in k odločitvi poda soglasje tudi
Nadzorni svet (neobvezna prologa).
12. Kopijo sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu.
13. Nosilec kmetijskega gospodarstva
mora priložiti pooblastilo morebitnih solastnikov kmetije, da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in da se strinjajo z načrtovano
investicijo.
14. Dokazila o registraciji vlagatelja
– za obrtnike:
– obrtno dovoljenje,
– kolikor Sklad iz baze AJPESA za
vlagatelja ne bo uspel pridobiti dokazil o njegovi registraciji, bo le ta moral predložiti
vlagatelj sam;
– za kmetijska gospodarstva:
– fotokopija dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register
kmetijskih gospodarstev ali kopija Obrazca
A »Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu« za leto 2009.
15. Originalno mnenje italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti o projektu
z utemeljitvijo.
16. Sklad lahko od vlagatelja zahteva,
da v določenem roku poda tudi dodatno
dokumentacijo in pojasnila o projektu oziroma navedbe v vlogi z namenom preveritve
resničnosti in verodostojnosti podatkov navedenih v vlogi ter predloženi dokumentaciji.
Vlagatelj pa lahko tudi sam predloži dodatna dokazila ter pojasnila o projektu (pisma
o nameri, ipd.).
III. – Nameni in splošni pogoji dodeljevanja za namena:
– B – investicijski projekti podjetniškega
značaja in
A2 – področje kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti
a) Upravičenci, skupni za oba namena
razpisa (B in A2):
– Pravico kandidiranja na poglavju B in
A2 javnega razpisa imajo velika, srednje
velika, mala in mikro podjetja, in sicer gospodarske družbe, samostojni podjetniki
posamezniki in obrtniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah

Velikih podjetjih

(Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3 s spr.
in dop.; v nadaljevanju: ZGD 1), zadruge
ter zadružne zveze po Zakonu o zadrugah
(Uradni list RS, št. 97/09 UPB2 s spr. in
dop.); v nadaljevanju: vlagatelji. Navedena
podjetja oziroma vlagatelji morajo dejavnost
opravljati v Republiki Sloveniji in projekt izvajati na območjih avtohtonih narodnih skupnosti, kot so navedena v točki 3. poglavja
I. tega razpisa.
– Vlagatelji morajo predložiti vlogo za
sredstva na obrazcu B/A2-ANS, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. K vlogi
morajo biti priložene priloge in dokazila, ki
jih zahteva od vlagatelja Sklad in so navedene v točki e) tega poglavja razpisa in na
posameznem obrazcu za prijavo, ki je del
razpisne dokumentacije.
Dodatni pogoji pri namenu A2:
– Pri namenu A2 imajo poleg zgoraj navedenih vlagateljev pravico kandidiranja tudi
kmetijska gospodarstva (v nadaljevanju:
vlagatelji).
– Velika podjetja, ki so upravičena do
kandidiranja pri namenu A2, so le tista
z manj kot 750 zaposlenih ter/ali 200 mio
EUR prometa.
– Vlagatelji se morajo pri namenu A2
ukvarjati s predelavo, trženjem kmetijskih
proizvodov, ki so navedeni v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti, in/ali
dopolnilnimi dejavnostmi.
– Pri namenu A2 mora biti kmetijsko gospodarstvo vpisano v evidenco kmetijskih
gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo. Kolikor pa gre za dopolnilno dejavnost na kmetijskem gospodarstvu, mora vlagatelj izpolnjevati vse pogoje
za opravljanje dopolnilne dejavnosti, v skladu z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti,
obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS,
št. 61/05 s spr. in dop.) ter mora dejavnost
opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti še
vsaj 5 let po zaključeni investiciji.
b) Splošni pogoji dodeljevanja, skupni za
oba namena razpisa (B in A2)
1. Nameni dodeljevanja sredstev:
Sredstva se dodeljujejo začetnim projektom v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri:
– vzpostavitvi novega obrata,
– širitvi obstoječega obrata,
– diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi
dodatnimi izdelki,
– bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu.
2. Upravičeni stroški naložbe oziroma
projekta lahko zajemajo pri:

Mikro, malih in srednjih podjetjih
nakup objektov s pripadajočimi zemljišči

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

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

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

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

nabavljena osnovna sredstva morajo biti nova

nabavljena osnovna sredstva so lahko rabljena, v primeru
prevzema je treba vrednost osnovnih sredstev, pridobljenih
z regionalno državno pomočjo, dodeljeno še pred nakupom,
odšteti od vrednosti sredstev, ki so predmet nakupa
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3. Projekt ne sme biti začet pred vložitvijo vloge na javni razpis. Kolikor je bil
projekt pred tem že začet, slednji ne bo več
upravičen do pomoči. Za začetek projekta
se šteje trenutek, ko je bila sklenjena prva
obvezujoča zaveza za začetek aktivnosti na
projektu.
4. Projekt mora biti zaključen v skladu
s podano prijavo na javni razpis oziroma
najkasneje do 31. 12. 2012. Rok za zaključek investicije se opredeli v sklepu in
pogodbi. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu oziroma
vključitev strojev ali opreme v objektih v pro
izvodni proces.
Vlagatelj mora o poteku projekta poročati
ob končnem črpanju sredstev, vsak konec
leta do zaključka investicije ter ob njenem
zaključku, najkasneje v roku 1 meseca po
zaključku projekta, za kar se zaveže tudi
v pogodbi o dodelitvi sredstev.
5. Velikemu podjetju je mogoče sredstva
dodeliti le, če bo vlagatelj s prejetimi sredstvi
izpolnil najmanj enega od naslednjih meril:
– dejansko povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– dejansko povečal obseg projekta ali
aktivnosti, ki jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki,
– zaradi prejete regionalne državne pomoči skrajšal dejanski čas, ki ga bo porabil
za dokončanje projekta,
– dejansko povečal finančno vrednost
projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– projekta brez prejete državne pomoči
ne bi mogel izpeljati na območju Republike
Slovenije.
6. Neupravičeni stroški:
– nakup transportne opreme (premično
premoženje) ter transportnih sredstev v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,
– strošek davka na dodano vrednost ter
drugih davkov ter dajatev,
– stroške nadzora,
– samostojen nakup zemljišč.
7. Financirani investicijski projekti oziroma upravičeni stroški v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva se morajo:
– vključiti v aktivo podjetja,
– obravnavati kot osnovna sredstva, ki
se amortizirajo,
– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih
(tretja oseba ne sme biti več kot 25% kapitalsko povezana z upravičencem; lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti
manjše od 25%),
– ostati v regiji vsaj 5 let po zaključku
investicije za velika podjetja, oziroma vsaj 3
leta za mala in srednja podjetja,
– nematerialne naložbe se morajo ob
vseh predhodno navedenih pogojih uporabljati izključno v podjetju, ki je prejelo regionalno državno pomoč, in morajo ostati vsaj
pet let v velikem podjetju in tri leta v malem
ali srednjem podjetju.
8. Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki
(skupno za oba namena razpisa – B in A2):
– deluje na področju pridelave kmetijskih pridelkov navedenih v Prilogi I Pogodbe
o ustanovitvi Evropskih skupnosti, oziroma
v primeru namena B do spodbud tudi na
področju investicij v dejavnosti kmetijstva
(pridelave, predelave ter trženja kmetijskih
proizvodov) in proizvodov, ki posnemajo ali
nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, ter
področjih ribištva ter ribogojstva, jeklarstva,
premogovništva, železarstva,ladjedelništva,
industrije sintetičnih vlaken ter plutastih izdelkov (kode 4502, 4503 in 4504);

10. Vlagatelj mora z odobreno investicijo
2 leti po njenem zaključku:
– za 5% povečati število zaposlenih ali
– doseči 3% povečanje kosmatega donosa od poslovanja in dodane vrednosti na
zaposlenega.
11. Vlagatelj mora biti registriran oziroma
imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo
dejavnosti, ki je predmet projekta ter (odvisno od narave del) po zaključku investicije
pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo Sklad
preverjal pri izvajanju rednih pregledov.
12. Sklad lahko določi neodvisnega nadzornika za ogled projekta ali zavarovanja
pri posojilu. Stroške nadzora krije praviloma
Sklad, v izjemnih primerih lahko tudi upravičenec ali vlagatelj oziroma izvajalec.
13. Vlagatelj se s pogodbo o dodelitvi
sredstev tudi zaveže, da bo:
– zagotovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada,
– Sklad ustrezno obvestil o aktiviranju
projekta ter ob informiranju širše javnosti
o projektu, slednji podal informacije o udeležbi Sklada pri projektu,
– hranil dokumentacijo najmanj do dokončnega vračila posojila,
– na zahtevo Sklada omogočil ogled projekta.
c) Finančni pogoji
1. Projekt bo s strani Sklada sofinanciran
v višini do največ 75% priznanih stroškov
investicijskega projekta (brez DDV) ter do
najvišjega dovoljenega odstotka državnih
pomoči, kar znaša:
– pri vlagateljih za namen B:
– za velika podjetja in vsa podjetja
v sektorju transporta 30%, pri slednjih je
potrebno upoštevati še posebna pravila, ki
urejajo dodeljevanje državnih pomoči za ta
področja,
– srednje velika podjetja 40%
– mala oziroma mikro podjetja 50%.
– pri vlagateljih za namen A2:
– velika podjetja do 25% (do predpisane velikosti vlagatelja),
– vsa podjetja v sektorju transporta do
30%, pri katerih je potrebno upoštevati še
posebna pravila, ki urejajo dodeljevanje državnih pomoči za ta področja,
– mala oziroma mikro ter srednje velika
podjetja do 50%.
V primeru, da so vlagatelji v zadnjih treh
letih prejeli pomoč v obliki tveganega kapitala, je potrebno upoštevati še posebna
pravila iz teh področij.
2. Državna pomoč se pri posojilu izraža
v obliki bruto ekvivalenta dotacije in se sešteva z drugimi prejetimi državnimi pomočmi
pri projektu.
3. Najmanjša upravičena višina investicijskih projektov javnega razpisa (brez DDV) ne
sme biti nižja od 20.000 EUR, najmanjša višina zaprošenih sredstev pa ne nižja od 5.000
EUR. Najvišja upravičena višina investicijskih
projektov (brez DDV) ne sme presegati vrednosti 16.875.000 EUR. Kot celotna upravičena vrednost projekta se šteje investicija
v višini predloženih upravičenih predračunov,
ponudb, predpogodb (brez DDV). Skupna
višina zadolženosti posameznega vlagatelja
do Sklada presegati 10% vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki je vpisano v sodni register (10% vrednosti na dan 31. 12.
2009 znaša 8.338.869,00 EUR).
d) Merila za izbor (skupno za oba namena razpisa – B in A2)
Merila za izbiro so podrobneje razdelana
v razpisni dokumentaciji oziroma v povabilu
k oddaji vloge – namena B in A2

– deluje na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je znesek
pomoči določen na podlagi cene ali količine
kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni od
pridelovalcev ali jih je na trg dalo podjetje,
ki trži ali predeluje kmetijske pridelke in pro
izvode in če je pomoč pogojena s tem, da se
delno ali v celoti prenese na pridelovalce;
– deluje v aktivnostih, povezanimi z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na
izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge
tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo;
– je pridobil pomoč, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega;
– ima neporavnane obveznosti do države,
– nima izpolnjenih pogodbenih obveznosti do Sklada,
– je v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe
Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti,
– vlagatelji, ki nimajo na dan oddaje vloge in po njem poravnanih obveznosti pri
Davčni upravi Republike Slovenije, ki jim je
potekel rok plačila;
– je v težavah skladu s Smernicami skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244
z dne 1. 10. 2004) ter Zakonom o pomoči za
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07),
in sicer je podjetje najmanj v težavah (na
podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega
izida za zadnje leto):
a) v primeru kapitalskih družb, kadar
tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala;
b) v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan
v računovodski evidenci;
c) je insolventen glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem
poslovanju ali v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list
RS, št. 126/07);
d) je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
e) je v postopku pridobivanja državnih
pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel
in še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju;
Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj
kot tri leta od vpisa v register, se ne štejejo
kot podjetja v težavah v smislu Smernic
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah, razen
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek
po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje
podjetij.
9. Vlagatelj mora pri projektu izkazati
zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljena
sredstva izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja, kar dokazuje s poslovnim
načrtom (enostavnim ali zahtevnim) oziroma
investicijskim programom.
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1. Regionalni vidik lokacije investiranja
(največ 30 točk)
a) Razvitost občine projekta glede na koeficient razvitosti občin za leto 2010 (Uredba
o metodologiji za določitev razvitosti občin
(Uradni list RS, št. 61/09)) na narodnostno
mešanih območjih z madžarsko oziroma italijansko narodnostno skupnostjo
b) Stopnja brezposelnosti v občini projekta na območjih avtohtonih narodnih skupnosti, glede na celoletno povprečje v Sloveniji v predhodnem letu
2. Tržni in ekonomski elementi projekta
(največ 40 točk)
a) Tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev)
b) Lastna udeležba
c) Konkurenčna sposobnost proizvodov
in storitev
d) Ocena finančne uspešnosti projekta
e) Interna stopnja donosnosti projekta
f) Dejavnost vlagatelja po prioriteti
g) Vpliv na okolje
3. Ocena investitorja (največ 30 točk)
a) Boniteta investitorja glede na razvrstitev v iBONu oziroma po metodologiji
Sklada
b) Kratkoročna plačilna sposobnost prijavitelja za zadnjih 18 mesecev oziroma v primeru namena A2 pri kmetijskih gospodarstvih namesto meril pod točkama 3.a in 3.b
kreditna sposobnost
c) Velikost vlagatelja oziroma podjetja
d) Predvideno zavarovanje odobrenega
posojila
e) Ocena organizacijske sposobnosti
upravičenca
f) Pridobljen certifikat o kakovosti izdelkov/storitev
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 51 točk.
Vse vloge s projekti z več kot dveletnim
kumulativnim negativnim denarnim tokom,
ekološko sporne investicije ter projekte brez
realne možnosti za zavarovanje posojila, se
kot neutemeljene zavrnejo.
Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna
komisija projekte razvrstila v prioritetno listo
glede na zbrano število točk.
Odpiranja bodo potekala do porabe sredstev. Prednost znotraj posameznega odpiranja bodo pri izboru za dodelitev razpisanih
sredstev imeli investicijski projekti, ki bodo
dobili višje število točk. V primeru odstopa upravičenca od koriščenja že dodeljenih
sredstev, se sredstva dodelijo naslednjemu/im upravičencu/cem glede na zbrano
število točk v okviru tega poglavja (namenov B in A2) oziroma če na tem poglavju ni
zaprošenih sredstev, pa v okviru drugega
poglavja (namena A1) tega razpisa.
Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju znotraj posameznega roka odpiranja vlog dosegli enako število točk, bodo imeli prednost
pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje
število točk, po naslednjem vrstnem redu:
1. regionalni vidik lokacije investiranja,
2. tržni in ekonomski elementi projekta,
3. ocena investitorja.
V primeru, da zadnje uvrščeni projekti
tudi po teh merilih dosežejo enako število
točk, bo imel prednost pri izbiri tisti projekt,
ki je bil oddan prvi (upošteva se datum in
ura oddaje projekta priporočeno po pošti ali
datum in ura oddaje projekta osebno v vložišče Sklada).
e) Vsebina vloge za prijavo (priloge, dokazila), vsa dokumentacija ter priloge se
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morajo glasiti na prijavitelja ter prijavljeno
investicijo (skupno za oba namena razpisa
– B in A2)
1. V celoti izpolnjen ustrezen originalni
Obrazec B/A2-ANS (podpisan in žigosan)
s priloženo izjavo v pisni obliki.
2. Povzetek predstavitve projekta (na
dveh A4 straneh; podlaga v razpisni dokumentaciji).
3. Poslovni načrt oziroma investicijski
program. Vlagatelji z investicijskimi projekti z upravičeno vrednostjo do vključno
50.000,00 EUR (brez DDV) morajo priložiti
enostavni poslovni načrt, vlagatelji z investicijskimi projekti z upravičeno vrednostjo
nad 50.000,00 EUR do vključno 500.000,00
EUR (brez DDV) pa morajo priložiti zahtevni poslovni načrt. V primeru investicij nad
500.000,00 EUR (brez DDV) morajo vlagatelji priložiti investicijski program, izdelan
v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni
list RS, št. 60/06).
a) V enostavni poslovni načrt morajo biti
vključene naslednje postavke:
– predstavitev investicije, njenih ciljev,
opredelitev vrste uporabljenih tehnologij,
vpliv na okolje, datum začetka in datum
konca investicije,
– opredelitev bodočega poslovanja (vizija, poslanstvo, temeljni cilji rasti),
– tržna analiza (analiza trga, opis konkurence, tržne prednosti, priložnosti, slabosti,
nevarnosti, glavni kupci, dobavitelji, ciljni
trgi, tržne poti, pospeševanje prodaje, trženjske raziskave),
– opredelitev prodaje (na domačih trgih,
trgih v EU in izven njih),
– načrtovanje novi zaposlitev,
– finančni izračuni, napravljeni najmanj
za obdobje prvih štirih let (projekcija bilance
stanja, izkaza poslovnega izida in izkaza
finančnega – denarnega izida za varianto
poslovanja upravičenca v primeru realizacije
investicije predlaganega investicijskega projekta ter izračun dobe vračanja investicijskih
sredstev, neto sedanje vrednosti, interne
stopnje donosnosti na podlagi ekonomskega (neto denarnega toka investicije).
b) Zahtevni poslovni načrt pa mora vključevat:
– povzetek poslovnega načrta,
– predstavitev proizvoda oziroma storitve, podjetja in panoge,
– raziskavo in analizo trga s predstavitvijo potencialnih kupcev,
– nadaljnji razvoj podjetja,
– načrt prodaje z napovedjo (po trgih,
tržnih segmentih in časovnih elementih) ter
strategijo trženja,
– utemeljitev učinkov projekta glede na
stroškovno in prihodkovno raven,
– organizacijo podjetja in lastništvo,
– terminski načrt izvajanja projekta,
– izračun upravičenosti projekta v ekonomski dobi, izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih
sredstev, neto sedanja vrednost, interna
stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha
in stanja, denarni tok) za obdobje vračila
posojila,
– opredelitev glede doseganja enega
ali več ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje oziroma preusmeritev pro
izvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in
izboljšanje naravnega okolja.
Poslovni načrt (enostavni ali zahtevni)
oziroma investicijski program mora biti skla-

den s prijavnim obrazcem in ne sme biti
starejši od 1 leta. Pri njegovi pripravi pa je
potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza
poslovnega izida za zadnje leto poslovanja
in splošne diskontne stopnje, ki je 7%.
4. Velika podjetja morajo predložiti tudi
analizo možnosti izvedbe projekta s prejeto
državno pomočjo ali brez nje, iz katere mora
biti razvidno izpolnjevanje pogoja iz točke 5
/ b tega poglavja tega razpisa.
5. Vlagatelji za projekte v vrednosti nad
500.000,00 EUR (brez DDV) lahko predložijo mnenje Regionalne razvojne agencije
o vplivu projekta na regijo. Priloga služi kot
pomoč pri odobravanju velikih projektov, ki
jih odobrava Uprava in k odločitvi poda soglasje tudi Nadzorni svet (neobvezna prologa).
6. Tehnična skica objekta (lahko iz projektne mape za gradbeno dovoljenje) v primeru gradbenih del, prospekt, opreme ali
strojev oziroma investicije.
7. V primeru graditve ali izvajanja del
na objektih, gradbeno dovoljenje oziroma
ustrezno upravno dovoljenje, ki se mora glasiti na vlagatelja in prijavljeno investicijo.
8. Originalni ter celotni nezavezujoči
predračuni, predpogodbe oziroma ponudbe
za celotno prijavljeno investicijo. Dokazila
morajo biti izdana po 1. 1. 2010. V primeru
dokazil v tujem jeziku je vlagatelj dolžan
predložiti krajši prevod predloženega dokazila.
9. Kopijo sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu.
10. Predlog ustreznega zavarovanja
v skladu s Splošnimi pogoji (bančna garancija, hipoteka, ipd.), kar vlagatelj opredeli
v obrazcu za prijavo. V primeru, da vlagatelj
kot predlog za zavarovanje posojila poda
bančno garancijo, mora predložiti Skladu
pismo o nameri, izdano s strani banke. Vlagatelj lahko poda tudi sliko predmeta zavarovanja ter cenitev sodno zapriseženega
cenilca za predmet zavarovanja, ki naj ne bo
starejša od leta dni.
11. Originalno potrdilo o plačanih davkih
in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok
plačila, ki ga izda krajevno pristojna Davčna
uprava in ne sme biti starejše od meseca dni
od dneva oddaje vloge.
12. Certifikat kakovosti (kolikor ga prijavitelj ima)
13. Dokazila o registraciji vlagatelja:
– Obrtniki priložijo obrtno dovoljenje.
– Kolikor Sklad iz baze AJPESA za vlagatelja ne bo uspel pridobiti dokazil o njegovi registraciji, bo le ta moral predložiti
vlagatelj sam.
– Za kmetijska gospodarstva: fotokopija dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo
zavedeno v registru kmetijskih gospodarstev ali kopija Obrazca A »Osnovni podatki
o kmetijskem gospodarstvu« za leto 2009.
– Za dopolnilne dejavnosti na kmetiji pa je potrebno predložiti tudi fotokopijo
dovoljenja o opravljanju dopolnilne dejavnosti.
14. Mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti projekta (kmetijsko svetovalne službe) – priložijo samo vlagatelji za
namen A2.
15. Dodatna priloga za kmetijska gospodarstva (priložijo samo vlagatelji za namen
A2), in sicer kadar e upravičenec kmetija, mora nosilec kmetijskega gospodarstva
priložiti pooblastilo morebitnih solastnikov
kmetije, da ga pooblaščajo kot vlagatelja
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vloge in da se strinjajo z načrtovano investicijo.
16. Originalno mnenje italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti o projektu
z utemeljitvijo.
17. Sklad lahko od vlagatelja zahteva,
da v določenem roku poda tudi dodatno
dokumentacijo in pojasnila o projektu oziroma navedb v vlogi z namenom preveritve
resničnosti in verodostojnosti podatkov navedenih v vlogi ter predloženi dokumentaciji.
Vlagatelj pa lahko tudi sam predloži dodatna dokazila ter pojasnila o projektu (pisma
o nameri, ipd.).
IV. Nameni in splošni pogoji dodeljevanja
za namen C – financiranje pripravljalnih del
in vlaganj v javno infrastrukturo
a) Upravičenci:
– Pravico kandidiranja na tem poglavju
javnega razpisa imajo razvojne institucije, ki
so registrirane na območju avtohtonih narodnih skupnosti, če je njihov namen ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti (v nadaljevanju: vlagatelji),
ki bodo pripravile razvojno dokumentacijo za
projekt oziroma ki le-tega izvajajo na narodnostno mešanih območjih, kot so navedena v točki 3. poglavja I. tega razpisa.
– Vlagatelji morajo predložiti vlogo za
sredstva na obrazcu C, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije. K vlogi morajo biti
priložene priloge in dokazila, ki jih zahteva
od vlagatelja Sklad in so navedene v točki
e) tega poglavja razpisa in na posameznem
obrazcu za prijavo, ki je del razpisne dokumentacije.
b) Splošni pogoji dodeljevanja
1. Vlagatelj mora pri projektu izkazati
zaprto finančno konstrukcijo, kar dokazuje
s poslovnim načrtom.
2. Vlagatelj mora biti registriran oziroma
imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo
dejavnosti, ki je predmet projekta ter (odvisno od narave del) po zaključku investicije
pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo Sklad
preverjal pri izvajanju rednih pregledov.
3. Vlagatelj se s pogodbo o dodelitvi
sredstev tudi zaveže, da bo:
– zagotovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada,
– Sklad ustrezno obvestil o aktiviranju
projekta ter ob informiranju širše javnosti
o projektu, slednji podal informacije o udeležbi Sklada pri projektu,
– hranil dokumentacijo najmanj do dokončnega vračila posojila,
– na zahtevo Sklada omogočil ogled projekta.
– Kolikor se projekt nanaša na investicijo
v izdelavo študije ali razvojne dokumentacije
oziroma projektne zasnove mora biti logotip
Sklada objavljen v izdelani študiji oziroma
projektni zasnovi.
4. Projekt ne sme biti začet pred 1. 1.
2010. Projekt mora biti zaključen v skladu
s podano prijavo na javni razpis oziroma
najkasneje do 31. 12. 2012. Rok za zaključek investicije se opredeli v sklepu in
pogodbi. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu, vključitev
strojev ali opreme v objektih v proizvodni
proces oziroma izdelava ustrezne razvojne
dokumentacije.
Vlagatelj mora o poteku projekta poročati
ob končnem črpanju sredstev, vsak konec
leta do zaključka investicije ter ob njenem
zaključku, najkasneje v roku 1 meseca po
zaključku projekta, za kar se zaveže tudi
v pogodbi o dodelitvi sredstev.

dodeljena sredstva. O morebitnih izjemah
bo odločal Nadzorni svet Sklada (npr.: študije ali projektne zasnove pokažejo smiselnost oziroma upravičenost izvedbe, virov za
izvedbo projekta pa ni).
V primeru negativne recenzije bo moral
vlagatelj oziroma upravičenec v roku, ki ga
bo določil Sklad, dopolniti oziroma izboljšati
študijo ali projektno zasnovo in zanjo ponovno pridobiti pozitivno mnenje o ustreznosti
le-te. V nasprotnem primeru bo moral vlagatelj oziroma upravičenec vrniti dodeljena
sredstva.
12. Do spodbud niso upravičeni projekti,
ki so že bili sofinancirani s strani Sklada.
13. Do spodbud ni upravičen vlagatelj,
ki:
– ima neporavnane obveznosti do države;
– nima izpolnjenih pogodbenih obveznosti do Sklada;
– je v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe
Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti;
– vlagatelji, ki nimajo na dan oddaje vloge in po njem poravnanih obveznosti pri
Davčni upravi Republike Slovenije, ki jim je
potekel rok plačila;
– je v težavah – podjetje je v težavah (na
podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega
izida za zadnje leto) v skladu s Smernicami skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah
(UL C 244 z dne 1. 10. 2004) ter Zakonom
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah (Uradni list
RS, št. 44/07), in sicer je podjetje najmanj
v težavah (na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zadnje leto):
a) v primeru kapitalskih družb, kadar
tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala;
b) v primeru osebnih družb, kadar tekoča
izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih in je tekoča
izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan ki
je prikazan v računovodskih izkazih;
c) je insolventen glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem
poslovanju ali v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list
RS, št. 126/07);
d) je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
e) je v postopku pridobivanja državnih
pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel
in še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju.
Vlagatelji, ki niso upravičeni do pomoči
de minimis za gospodarstvo so tudi tista
podjetja, ki poslujejo v sektorju:
– ribištva in ribogojstva,
– primarne kmetijske pridelave iz seznama v Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi,
– predelave in trženja kmetijskih pro
izvodov, kolikor je znesek pomoči določen
na podlagi cene ali količine zadevnih pro
izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro
izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na
trg, ter če je pomoč pogojena s tem, da se
delno ali v celoti prenese na proizvajalce,

5. Sklad lahko določi neodvisnega nadzornika za ogled projekta. Stroške nadzora
krije praviloma Sklad, v izjemnih primerih
lahko tudi posojilojemalec oziroma izvajalec.
6. Predmet podpore so naslednji sklopi
naložb:
– Podjetništvo: podjetniške, obrtne, industrijske cone in sicer nakup zemljišča in
komunalno opremljanje z namenom zaokrožitve kompleksa zemljišč za gospodarske
aktivnosti.
– Priprava razvojne dokumentacije za
pripravo projektov gospodarske, turistične
in podjetniške infrastrukture.
7. Upravičeni stroški naložbe lahko zajemajo pri:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa
zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
– stroški promocijskih aktivnosti, stroški
zagona podjetja,
– stroški izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne
dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov
širšega pomena.
8. Podpore se ne dodelijo za (neupravičeni stroški):
– strošek davka na dodano vrednost,
– nakup objektov ter opreme z oziroma
ki je pod leasingom.
Med upravičene stroške ne spadajo stroški za nakup cestnih prevoznih sredstev.
9. Financirani investicijski projekti
v osnovna opredmetena in neopredmetena
sredstva se morajo:
– vključiti v aktivo vlagatelja,
– obravnavati, kot sredstva, ki se amortizirajo,
– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih
oziroma v primeru storitev se izvajati od
tretje osebe (tretja oseba ne sme biti več
kot 25% kapitalsko povezana z upravičencem-lastniški deleži ali glasovalne pravice
morajo biti manjše od 25%), razen v primeru
izdelave razvojne dokumentacije,
– ostati v regiji vsaj 5 let po zaključku
investicije za velika podjetja, oziroma vsaj 3
leta za mala in srednja podjetja.
10. Kolikor se projekt nanaša na investicijo v cono, mora biti le-ta to na območju, ki
je določeno s prostorskim izvedbenim aktom
– zazidalnim, ureditvenim ali lokacijskim načrtom za predmetno cono, in je hkrati namenjeno izključno poslovnim dejavnostim.
11. Kolikor se projekt nanaša na investicijo v izdelavo študije ali razvojne dokumentacije oziroma projektne zasnove, mora
vlagatelj izdelano študijo ali projektno zasnovo predložiti v pregled pristojni strokovni instituciji oziroma recenzentu (recenzent
mora biti izven regije in ne sme biti interesno povezan z vlagateljem), ki izda mnenje
o ustreznosti študije ali projektne zasnove.
Stroške pregleda izdelane študije ali projektne zasnove krije vlagatelj. Hkrati mora biti
izvedbeni projekt, ki bo nastal iz financirane
študije ali projektne zasnove, če bo pokazala, da je izvedbeni projekt smiseln oziroma
upravičen, izveden najkasneje v obdobju 3
let po izdelani študiji ali projektni zasnovi, za
kar se vlagatelj zaveže že ob prijavi investicije v izdelavo študije ali projektne zasnove
na javni razpis. V nasprotnem primeru bo
moral vlagatelj oziroma upravičenec vrniti

Stran

Stran

1722 /

Št.

53 / 2. 7. 2010

– pomoči za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki,
povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– pomoči, pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga,
– premogovništva,
– podjetja, ki so po pravilu »de minimis«
v zadnjih treh letih, vključno s pričakovano
pomočjo po tem razpisu, pridobila več kot
200.000 EUR (podjetja, ki delujejo na področju cestnoprometnem sektorju 100.000
EUR).
c) Finančni pogoji
– To poglavje razpisa se izvaja v skladu
s pravili državnih pomoči po pravilu »de
minimis«.
– Skupni znesek pomoči dodeljene kateremukoli podjetju, ne sme presegati zneska
določenega za pomoč de minimis v obdobju
treh proračunskih let od zadnjega prejema
takšne pomoči in velja ne glede na obliko
pomoči ali zasledovani cilj. Skupni znesek
pomoči de minimis za gospodarstvo ne sme
presegati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let (v primeru podjetij v cestnoprometnem sektorju 100.000
EUR).
– Projekt je lahko s strani Sklada sofinanciran v obliki nepovratnih sredstev do
100 odstotkov upravičenih stroškov (brez
DDV).
– Najmanjša upravičena višina investicijskih projektov razpisa (brez DDV) ter
najmanjša višina zaprošenih sredstev ne
smeta biti nižji od 5.000 EUR. Kot celotna upravičena vrednost projekta se šteje
investicija v višini predloženih upravičenih
predračunov, računov, predpogodb, pogodb
(brez DDV).
d) Merila za izbor
Merila za izbiro so podrobneje razdelana
v razpisni dokumentaciji oz v povabilu k oddaji vloge – namen C
1. Regionalni vidik lokacije investiranja
(največ 30 točk)
a) Razvitost občine projekta glede na koeficient razvitosti občin za leto 2010 (Uredba
o metodologiji za določitev razvitosti občin
(Uradni list RS, št. 61/09)) na narodnostno
mešanih območjih z madžarsko oziroma italijansko narodnostno skupnostjo
b) Stopnja brezposelnosti v občini projekta na območjih avtohtonih narodnih skupnosti, glede na celoletno povprečje v Sloveniji v predhodnem letu
2. Tržni in ekonomski elementi projekta
(največ 40 točk)
a) Ekonomska upravičenost projekta
z pričakovanimi rezultati oziroma ocena
ekonomske upravičenosti projekta na osnovi poslovnega načrta
b) Obseg in kakovost infrastrukturnih storitev oziroma del
c) Prispevanje projekta k ciljem ustvarjanja prihodka ter ustvarjanja in ohranjanja
delovnih mest
d) Vpliv projekta na regionalni gospodarski razvoj
3. Izvedljivost projekta (največ 30 točk)
a) Izvajanje projekta oziroma izvedbenih
del iz razvojne dokumentacije, glede na uvrščenost le-tega v zaščitena območja
b) Predvideni zaključek investicije, trajnostna naravnanost cone oziroma projekta
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 51 točk.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Vse vloge s projekti z več kot dveletnim
kumulativnim negativnim denarnim tokom,
ekološko sporne investicije, se kot neutemeljene zavrnejo. Izjema glede negativnega denarnega toka so le vloge s projekti, ki
s pozitivno analizo stroškov in koristi izkazujejo, da je njihov projekt upravičen.
Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna
komisija projekte razvrstila v prioritetno listo
glede na zbrano število točk.
Odpiranja bodo potekala do porabe sredstev. Prednost znotraj posameznega odpiranja bodo pri izboru za dodelitev razpisanih
sredstev imeli investicijski projekti, ki bodo
dobili višje število točk. Kolikor bodo projekti
pri ocenjevanju znotraj posameznega roka
odpiranja vlog dosegli enako število točk,
bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti,
ki bodo zbrali večje število točk, po naslednjem vrstnem redu:
1. regionalni vidik lokacije investiranja,
2. tržni in ekonomski elementi projekta,
3. ocena investitorja.
V primeru, da zadnje uvrščeni projekti
tudi po teh merilih dosežejo enako število
točk, bo imel prednost pri izbiri tisti projekt,
ki je bil oddan prvi (upošteva se datum in
ura oddaje projekta priporočeno po pošti ali
datum in ura oddaje projekta osebno v vložišče Sklada).
e) Vsebina vloge za prijavo (priloge, dokazila), vsa dokumentacija ter priloge se
morajo glasiti na prijavitelja ter prijavljeno
investicijo
1. Vlagatelji oddajo vlogo v celoti izpolnjenem originalnem obrazcu C-ANS (podpisan in žigosan) s priloženo izjavo v pisni
obliki.
2. Povzetek predstavitve projekta (na
dveh A4 straneh; obrazec je v razpisni dokumentaciji).
3. Poslovni načrt, kateri praviloma ne
sme biti starejši od 1 leta, mora najmanj
vsebovati:
– povzetek poslovnega načrta (na A4
strani),
– predstavitev vlagatelja ter projekta,
– raziskavo in analizo trga s predstavitvijo potencialnih kupcev oziroma uporabnikov
projekta,
– načrt prodaje z napovedjo (po trgih, tržnih segmentih in času) ter strategija trženja
(v primeru con),
– prikaz učinkov projekta k ciljema
ustvarjanja prihodka ter ustvarjanja in ohranjanja delovnih mest,
– prikaz vpliva projekta na regionalni gospodarski razvoj,
– terminski načrt,
– izračun upravičenosti projekta v ekonomski dobi, izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih
sredstev, neto sedanja vrednost, interna
stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha
in stanja, denarni tok) za obdobje trajanja
projekta (v primeru con),
– ter opredelitev glede doseganja enega
ali več ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje oziroma preusmeritev pro
izvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje
in izboljšanje naravnega okolja (v primeru
con).
Poslovni načrt oziroma investicijski program mora biti skladen s prijavnim obrazcem. Pri njegovi pripravi pa je potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza poslovnega
izida za zadnje leto poslovanja in splošne
diskontne stopnje, ki znaša 7%.

4. V primeru graditve ali izvajanja del
na objektih, gradbeno dovoljenje oziroma
ustrezno upravno dovoljenje, ki se mora glasiti na vlagatelja in prijavljeno investicijo.
5. Kopija presoje vplivov na okolje ter
druge dokumentacije oziroma študije, ki je
bila napravljena zaradi ugotovitve obremenitve okolja v zvezi s projektom (v primeru
con)
6. Tehnična skica objekta (lahko iz projektne mape za gradbeno dovoljenje), opreme oziroma investicije.
7. Originalni predračuni, predpogodbe,
ponudbe, računi oziroma pogodbe za celotno prijavljeno investicijo. Dokazila morajo
biti izdana po 1. 1. 2010. V primeru dokazil
v tujem jeziku je vlagatelj dolžan predložiti
krajši prevod predloženega dokazila.
8. Kopijo sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu.
9. Originalno mnenje italijanske oziroma
madžarske narodne skupnosti o projektu
z utemeljitvijo.
10. Originalno potrdilo o plačanih davkih
in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok
plačila, ki ga izda krajevno pristojna Davčna
uprava in ne sme biti starejše od meseca dni
od dneva oddaje vloge.
11. Dokazila o registraciji vlagatelja
– Kolikor Sklad iz baze AJPESA za vlagatelja ne bo uspel pridobiti dokazil o njegovi registraciji, bo le ta moral predložiti
vlagatelj sam.
12. Sklad lahko od vlagatelja zahteva,
da v določenem roku poda tudi dodatno
dokumentacijo in pojasnila o projektu oziroma navedb v vlogi z namenom preveritve
resničnosti in verodostojnosti podatkov navedenih v vlogi ter predloženi dokumentaciji.
Vlagatelj pa lahko tudi sam predloži dodatna dokazila ter pojasnila o projektu (pisma
o nameri, ipd.).
V. Finančni in ostali pogoji javnega razpisa, skupni za vse namene razpisa (A1,
B in A2 ter C)
1. Posojila oziroma nepovratna sredstva
se dodeljujejo v evrih.
2. Skupna doba vračanja posojila praviloma ne more biti daljša od ekonomske
dobe projekta. Sklad lahko določi dobo vračanja posojila glede na ekonomsko dobo
trajanja projekta.
3. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu
odobren največ en projekt oziroma vloga.
4. Do spodbud niso upravičeni projekti, ki
so že bili sofinancirani s strani Sklada.
5. Vlagatelj spodbud mora podati izjavo,
da za prijavljeni projekt ni dobil drugih javnih
sredstev, ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah in da ni v fazi pridobivanja takih
pomoči oziroma da je tako pomoč prejel ter
uspešno zaključil prestrukturiranje. Kolikor
je vlagatelj prejel sredstva državnih pomoči
za isti projekt iz morebitnega drugega javnega vira, pa mora navesti vir, višino prejetih sredstev in številko sheme po kateri je
pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen
sklep oziroma odločbo iz katere bo razviden
prejem teh sredstev.
6. Vlagatelj mora zagotoviti razliko med
dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo
projekta ter v primeru poglavij A2 in B tudi
prispevati najmanj 25% upravičene vrednosti projekta v obliki lastnih sredstev, v katera
niso vključena javna sredstva.
7. Sredstva se vlagateljem dodelijo
v kombinaciji posojila ter nepovratnih sredstev (razen pri namenu C).
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8. Črpanje dodeljenih sredstev je v zaporedju sprva posojila in potem nepovratnih sredstev. Odstop od posojilnih sredstev
Sklada avtomatično pomeni odstop od nepovratnih sredstev.
9. Za nakazilo sredstev se upoštevajo
računi brez DDV.
10. Posojilni pogoji:
– skupna doba vračanja posojila: do
15 let (z že vključenim moratorijem na odplačilo glavnice), ki jo lahko upravičenec
pred podpisom pogodbe ustrezno skrajša,
– znotraj skupne dobe vračanja posojila,
ki je sestavljena iz moratorija na odplačilo
glavnice in odplačilne dobe lahko upravičenec pridobi oziroma koristi največ do 36
mesecev moratorija, za kar se opredeli pred
sklenitvijo pogodbe. Čas moratorija je odvisen od zneska odobrenega posojila.
– Skupna doba vračanja, doba odplačevanja ter moratorij na odplačilo glavnice so
podrobneje razdelani v razpisni dokumentaciji oziroma povabilu k oddaji vloge.
– pred podpisom pogodbe se upravičenec moratoriju lahko odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le ta ne
mora znašati manj kot 1/3 prvotne skupne
dobe vračanja,
– obrestna mera:
Euribor (trimesečni) + 0,25% letno
– obresti v času moratorija se mesečno
plačujejo;
– posojilna pogodba se sklepa pri Banki
Koper d.d.
11. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni
od vročitve sklepa o odobritvi projekta vlagatelju. Rok črpanja odobrenih sredstev je
do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob
utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo
vlagatelja oba roka tudi podaljšata s pisnim
soglasjem. Če vlagatelj, ki so mu bila sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu
pogodbe v roku, določenem v sklepu, se bo
štelo, da je vlagatelj enostransko odstopil od
odobrenih sredstev in od sklenitve pogodbe. Ravno tako se bo štelo, da je vlagatelj
enostransko odstopil od odobrenih sredstev,
kolikor ne bo v roku, določenem v sklepu,
dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje.
Če se prejemnik v roku, ki je naveden v sklepu, nanj ne odzove, se na podlagi točke 4.
iz 42 člena Splošnih pogojev šteje, da je
umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Posojilo se obvezno zavaruje z menicami (razen pri fizičnih osebah) in z enim
ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu
s Splošnimi pogoji. Posojilo do 8.500 EUR
vlagatelj lahko praviloma zavaruje pri zavarovalnici. Posojilo nad 8.500 EUR vlagatelj
praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na
premoženje ali z drugim, temu instrumentu
enakovrednim jamstvom, za katerega morajo predhodno pridobiti soglasje Sklada.
V primeru zavarovanja s hipotekarnim jamstvom (lahko tudi rastoča hipoteka), mora
biti razmerje med obveznostjo do Sklada
in vrednostjo zastavljenih nepremičnin praviloma 1 proti 2,5. Pri visoko kakovostnih
jamstvih (kombinacija zavarovanja z bančno
garancijo ter neobremenjeno nepremičnino)
je lahko najmanj 1 proti 1,5. Posojilo ne
more biti zavarovano z jamstvom Republike
Slovenije ali občine.
12. Črpanje sredstev Sklada je dokumentarno na podlagi računov, pogodb ali
situacij, z možnostjo nakazila sredstev izvajalcem oziroma dobaviteljem ali v obliki
refundacije že opravljenih plačil iz lastnih
virov. Upoštevajo se zneski brez DDV-ja, in

Vlagatelji lahko pridobijo informacije o javnemu razpisu na Sektorju za izvajanje spodbud Sklada in sicer na tel. št.:
01/836-19-53, vsak delavnik med 9. ter
12. uro. Posredovanje razpisne dokumentacije preko elektronske pošte je možno na
naslovu: rdf.sklad@siol.net.
3. Sklad lahko v primeru nejasnosti od
vlagatelja zahteva dodatno pojasnjevalno
dokumentacijo ter naroči strokovno mnenje
o projektu.
4. Vlagatelj sredstev je dolžan Skladu
v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev omogočiti nadzor nad porabo sredstev
tako, da je kadarkoli možna kontrola ter vpogled v poslovno dokumentacijo vlagatelja.
VII. Obravnava vlog
1. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku do 8 dni od posameznega odpiranja, pisno pozvala, da jih
dopolnijo v roku 8 dni.
2. Vloge, ki ob oddaji vloge ne bodo
vsebovale najmanj izpolnjenega obrazca (iz
katerega bo nedvoumno razviden prijavljeni
projekt) ter poslovnega načrta, bodo samodejno zavržene kot nepopolne in se jih ne bo
pozivalo na dopolnjevanje.
3. Vloge, ki jih vlagatelj v zahtevanem
roku 8 dni, od dneva prejema obvestila ne
dopolni, bodo kot nepopolne zavržene. Kolikor narodna skupnost, na zaprosilo vlagatelja, ne izda mnenja o projektu v roku
8 dni, in ima vlagatelj potrdilo, da je narodno
skupnost zaprosil za izdajo mnenja, se šteje, da je vloga v tem pogledu popolna in gre
v nadaljnjo obravnavo.
4. Vloge, ki bodo prispele prepozno, se
uvrstijo v naslednji razpisni rok, kolikor pa
tega ne bo več, se bodo zavrgle.
5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
6. V primeru, da sredstva za posamezen
namen oziroma poglavje ne bodo dodeljena
v celoti, se bo preostanek teh sredstev lahko razporedil med popolne vloge z najmanj
doseženimi 51 točkami v okviru drugega namena oziroma poglavja. To določilo velja za
vloge v okviru poglavja A1 ter poglavja A2 in
B, ki so prispele na 1. oziroma na naslednje
roke za oddajo vlog.
7. V primeru, da je vlog za dodelitev
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev
sredstev več, kot je na razpolago sredstev,
komisija oblikuje za pregled in obravnavo
prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red vlagateljev za
dodelitev sredstev.
Komisija bo lahko v primeru iz prejšnjega stavka predlagala odobritev sredstev
vlagateljem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih
sredstev (primeroma: zaprošeno posojilo
50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg posojil
še 25.000,00 EUR, zato dodelitev v višini
25.000,00 EUR).
Obseg razpoložljivih posojilnih sredstev
se bo razdelil med popolne podjetniške projekte (namen B) skupaj s kmetijskimi projekti
za predelavo (namen A2) proti kmetijskim
projektom za pridelavo (namen A1), glede
na razmerje med skupno zaprošenimi sredstvi popolnih vlog kmetijskih projektov za
namen A1 napram projektom za namen A2
skupaj s podjetniškimi projekti za namen B,
z najmanj doseženimi 51 točkami. (primeroma: Po javnemu razpisu je za podjetništvo (namen B) in kmetijstvo namen A1 ter

sicer v primeru projektov poglavja B in A2
tega razpisa največ v višini 75%.
Ustrezni dokumenti za črpanje so:
– izdani po datumu izdaje pozitivnega
sklepa Sklada o dodelitvi sredstev, v primeru
projektov poglavja A1,
– z datumom opravljene storitve oziroma
odpreme blaga po datumu vložitve vloge na
javni razpis, v primeru projektov poglavja
B in A2,
– izdani po 1. 1. 2010 v primeru projektov
poglavja C tega razpisa.
Črpanje se izvede po predložitvi:
– računov, pogodb ali situacij, potrjenih in
podpisanih s strani upravičenca; v primeru
kopij dokumentov banka na podlagi predloženih originalov z žigom in podpisom potrdi,
da kopije ustrezajo originalom,
– pisne izjave oziroma naloga banki za
nakazilo sredstev,
– potrdila o plačilu iz lastnih virov v primeru refundacije že plačanih računov.
– oziroma v primeru namena C, kolikor
se projekt nanaša na investicijo v izdelavo
študije ali razvojne dokumentacije oziroma
projektne zasnove tudi: študije in pridobljene
recenzije o ustreznosti študije ali razvojne
dokumentacije oziroma projektne zasnove.
Recenzent je opredeljen v točki 11., b odstavka, poglavja C tega razpisa.
13. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja
posojila bremenijo vlagatelja. Kolikor vlagatelj predčasno vrne posojilo, plača stroške
za predčasno vračilo posojila. Vlagatelji, ki
jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali
pogodbo o dodelitvi sredstev z Banko Koper
d.d. Sklad ne zaračunava stroškov postopka
odobritve posojila.
VI. Rok in način prijave:
1. Za oddajo prijav velja poštni žig z oddano priporočeno pošiljko. Vloge je mogoče
oddati tudi osebno na sedežu Sklada, do
posameznega roka.
Roki za oddajo prijav so: 16. 8. 2010,
14. 9. 2010 in 20. 10. 2010. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. Vloge,
ki bodo prispele po prvem roku oziroma naslednjih, se prenesejo v naslednja odpiranja,
razen po zaprtju oziroma izteku razpisa. Odpiranja bodo do tretji delovni dan po izteku
rokov za oddajo vlog. Odpiranja niso javna
in bodo potekala do porabe sredstev. Takoj
ko bodo sredstva izčrpana, bo Sklad to objavil na svoji spletni strani.
Vlagatelji vložijo vloge na naslov: Javni
sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
Popolna vloga z nazivom in naslovom
vlagatelja na ovojnici mora biti dostavljena
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga ANS (s pripisom: namen A1, B, A2 ali
C (izpolnite ustrezno))«. Na ovitku mora biti
jasno naveden naziv in naslov prijavitelja.
Vloge morajo biti napisane v slovenskem
jeziku, finančni zahtevek prikazan v skupni
evropski valuti (EUR).
2. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne
na sedežu Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev
trg 9a, 1310 Ribnica, od objave do zaključka razpisa, vsak delovnik od 9. do 12. ure
osebno ali se posreduje po naročilu preko elektronske ali navadne pošte. Besedilo
javnega razpisa in razpisna dokumentacija
sta na voljo tudi na spletni strani Sklada:
http://www.rdf-sklad.si/ ali po naročilu po
e-pošti: rdf.sklad@siol.net.
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kmetijstvo namen A2 razpoložljivo 100 EUR.
Pri popolnih kmetijskih projektih za namen
A1, z najmanj doseženimi 51 točkami je
zaprošenih 30 EUR, pri popolnih kmetijskih
projektih za namen A2 ter pri podjetniških
projektih za namen B pa je skupaj zaprošenih 80 EUR. Ob upoštevanju zahteve o delitvi sredstev glede na razmerje zaprošenih
sredstev popolnih vlog, bi se tako:
– kmetijstvu za namen A1 namenilo skupno 27,27 EUR (27,27% razpoložljivih sredstev),
– kmetijstvu za namen A2 ter podjetništvu za namen B pa 72,73 EUR (72,73%
razpoložljivih sredstev).
Vloge vlagateljev, ki ne bodo uvrščene
v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, se zavrnejo.
8. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril,
ki so navedena v odstavkih d tega razpisa,
ne dosežejo minimalno 51 točk, se kot neutemeljene zavrnejo.
9. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Sklada,
bodo zavržene.
10. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo predloga za odločanje bo imenovala
Uprava Sklada. Komisija bo enakovredno
obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. Strokovna komisija
v primeru projekta z investicijsko vrednostjo
nad 150.000 EUR pridobi dve oceni. Poleg
ocene strokovne službe, se Sklad lahko posluži tudi zunanjih strokovnih ocenjevalcev.
V primeru dveh ocen iste vloge, se kot končna ocena upošteva povprečje dveh ocen.
O odpiranju vlog in o izboru prejemnikov bo
komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje prijava, so uradna
tajnost. Strokovna komisija lahko k svojemu
delu pritegne tudi strokovnjake iz delovnih
področij glede na posamezno naravo razpisa, vendar s soglasjem Uprave Sklada.
11. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni s sklepom z ustrezno obrazložitvijo, in sicer v roku 45 dni po izteku
posameznega roka za oddajo vlog. Sklep
bo izdan na podlagi sklepa Uprave. Za dodelitve sredstev višje od 500.000 EUR, poda
soglasje Nadzorni svet Sklada. Zoper sklep
o dodelitvi sredstev je dovoljena pritožba
v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa vlagatelju. Pritožbo je potrebno vložiti pisno
v dveh izvodih pri organu, ki je odločbo
izdal (Javni sklad Republike Slovenije za
regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica), s pripisom na
ovojnici: Pritožba na sklep št. (št. izdanega
sklepa). Pritožba se lahko poda tudi ustno
na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal.
O pritožbi odloča Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana.
12. Postopek izbire Sklada bo potekal
skladno s Splošnimi pogoji Javnega sklada
RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja.
Sklad v sklepu o dodelitvi sredstev vlagatelje tudi obvesti o številki sheme
državnih pomoči ter o višini državnih pomoči.
Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi Sklad izda tudi navodilo o načinu
sklenitve pogodbe o dodeljenih spodbudah,
ki vsebuje:
– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe,
– potrebno dokumentacijo za sklenitev
pogodbe.
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13. Spremljanje odobrenih projektov
Sklad bo spremljal porabo in učinke dodeljenih sredstev iz razpisa, v primeru projektov poglavja A1 pa tudi doseganje enega
ali več ciljev iz točke 1. iz b odstavka, poglavja A1 tega razpisa, kar prikaže v vlogi
oziroma poslovnem načrtu oziroma investicijskem programomu. Vlagatelj je dolžan
v roku 1 meseca po roku za zaključek investicije Skladu predložiti Poročilo o zaključku
investicije, za kar se zaveže v pogodbi o dodelitvi sredstev oziroma kot je navedeno
v b odstavku (v 18. točki pri poglavju A1 ter
v 4. točki pri poglavju B in A2 ter poglavju
C tega razpisa). Prav tako se prejemnik
sredstev v pogodbi zaveže, da je dolžan
omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako,
da je vsak čas možna kontrola realizacije
projekta ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt. Če sredstva
niso bila porabljena za namene, za katere
so bila dodeljena ali da so bila sredstva
odobrena na podlagi neresničnih podatkov
ali se je sredstva kakorkoli odtujilo ali v primeru projektov poglavja C tudi če nista izpolnjeni zahtevi iz točke 11. iz b odstavka,
poglavja C tega razpisa, ima Sklad pravico
zahtevati takojšnje vračilo sredstev v enkratnem znesku, v realni višini s pripadajočimi
zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje
od dneva nakazila do dneva vračila po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih
obresti (Uradni list RS, št. 11/07; uradno
prečiščeno besedilo).
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in razvoj podeželja
Ob-4271/10
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 v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom 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 Splošnimi pogoji poslovanja Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09;
v nadaljevanju SPP), Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v
nadaljevanju: javni sklad) objavlja
javni razpis
štipendij za doktorski študij tujih
državljanov v Republiki Sloveniji
v študijskem letu 2010/2011
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je štipendiranje tujih državljanov za doktorski študij naravoslovja,
tehnike ali medicine na visokošolskih izobraževalnih institucijah v Republiki Sloveniji, od študijskega leta 2010/2011 dalje do
konca študija.
Za uvrstitev smeri študija v področje
izobraževanja se upošteva klasifikacija
Statističnega urada Republike Slovenije
KLASIUS-P (v nadaljevanju: KLASIUS-P),
ki je javno objavljena na spletni strani
SURS na naslednji povezavi: http://www.
stat.si/doc/klasif/Klasius_P.pdf. K naravoslovju, tehniki oziroma medicini se uvrščajo naslednje kategorije klasifikacije KLASIUS-P:
4. Naravoslovje, matematika in računalništvo

5. Tehnika, proizvodne tehnologije in
gradbeništvo
6. Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo
72. Zdravstvo
84. Transportne storitve
85. Varstvo okolja
O uvrstitvi interdisciplinarnih in drugih
študijskih programov v posamezno področje javni sklad odloči na podlagi javno dostopnih informacij o študijskem programu. Za
uvrstitev se upošteva najprej tisto področje
programa, ki je v obsegu vseh obveznosti
študijskega programa zastopano v največjem deležu glede na število kreditov, število ur ali število predmetov. Po potrebi se
upošteva tudi namen študija, glede na področje dela po zaključenem izobraževanju,
za katerega program primarno izobražuje.
Če so področja enakomerno zastopana, se
upošteva področje, ki je za kandidata ugodnejše.
Štipendija se podeli za:
– šolnino; najvišji znesek odobrene letne štipendije za šolnino za posamezno
študijsko leto po tem razpisu znaša 100%
šolnine, vendar ne več kot 3.000,00 EUR
za posamezno študijsko leto doktorskega
študija.
in
– življenjske stroške; v skupni višini 7.500,00 EUR za posamezno študijsko
leto.
Za šolnino se šteje znesek, ki ga posameznik letno plača izobraževalni ustanovi
za obiskovanje izobraževalnega programa.
Šolnina ne vsebuje drugih obveznih ali neobveznih plačil izobraževalni ustanovi, kot
na primer stroškov vpisa, študijske literature, članstva v organizacijah ali klubih, prispevkov za laboratorij, zdravstvenega ali
drugega zavarovanja in drugih stroškov.
2. Vrednost razpisa
Vrednost razpisa je 500.000,00 EUR za
vsa leta štipendiranja izbranih kandidatov od
študijskega leta 2010/2011 dalje za posamezni doktorski študijski program.
Pravico do štipendije se podeli od letnika, ki se začne v koledarskem letu 2010
dalje, vendar največ do konca študijskega
programa, na katerega se je kandidat vpisal. Kandidat se mora vpisati in s študijem
v letniku, v katerega je vpisan, tudi pričeti
v koledarskem letu 2010.
3. Pogoji razpisa
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– ni državljan Republike Slovenije in
slovenskega državljanstva ne bo pridobil
v času študija, za katerega štipendiranje
se prijavlja,
– ima stalno prebivališče izven Republike Slovenije,
– dodiplomskega študija ni zaključil v Republiki Sloveniji,
– je v študijskem letu 2010/2011 sprejet
ali vpisan na doktorski študij naravoslovja,
tehnike ali medicine,
– študij iz prejšnje alineje poteka v okviru
javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa na javno veljavni (akreditirani)
izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji,
– bo na tem študiju pridobil javno veljavno spričevalo,
– bo imel za študij, za katerega štipendiranje se prijavlja veljavno dovoljenje za
začasno prebivanje v Republiki Sloveniji,
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– ne prihaja na študij v Slovenijo preko
programov akademskih izmenjav;
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, bo imel status študenta;
– bo ves čas študija prebival v Republiki
Sloveniji, pri čemer so izmenjave v tujino
v okviru študijskega programa dovoljene,
če ne potekajo v državi, iz katere kandidat
prihaja;
– oblika študija ni študij na daljavo oziroma se študij ne odvija le s konzultacijami
v Republiki Sloveniji;
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal katere od
štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje;
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, v Republiki Sloveniji ne bo
prejemal štipendije ali drugih prejemkov za
izobraževanje po drugih predpisih;
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo niti v delovnem
razmerju, niti ne bo opravljal samostojne
registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji
ali v tujini;
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo vpisan v evidenco
brezposelnih oseb pri Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini;
– kandidat za isti študijski program z javnim skladom nima predhodno sklenjene pogodbe o štipendiranju po katerem izmed
predhodnih razpisov;
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja ne bo imel statusa mladega raziskovalca in tega statusa tudi ne
bo pridobil.
4. Dokumentacija
Kandidat mora oddati originalno v celoti
izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavnico in izjavo (statement) na predpisanem
obrazcu, ki javnemu skladu omogoča poizvedovanje v zvezi s študijem pri izobraževalni ustanovi.
Kandidat, ki v času trajanja razpisnega
postopka še ne prebiva v Republiki Sloveniji, mora ob prijavi oddati pooblastilo za
zastopanje osebi s prebivališčem v Republiki Sloveniji za vsa dejanja v postopku za
pridobitev štipendije v skladu z določili iz
7. točke tega razpisa.
Izpolnjeni in podpisani prijavnici, izjavi
in pooblastilu za zastopanje mora kandidat
priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev in
izbirnih meril:
4.1. fotokopijo veljavnega potnega lista;
4.2. dokazila v zvezi s prebivanjem v Republiki Sloveniji:
a) za državljane držav Evropskega gospodarskega prostora: potrdilo o vloženi
prošnji za izdajo oziroma obnovo potrdila
o prijavi prebivanja;
b) za državljane tretjih držav: lastnoročno
podpisano izjavo o pridobljenem dovoljenju
za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji
iz namena študija v skladu s 33. členom
Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 71/08
– UPB5, 47/09), v katerem sta navedena
datum in številka izdaje tega dovoljenja; če
kandidat tega dovoljenja še ni pridobil, predloži uradno potrdilo o začetem postopku za
njegovo pridobitev, ki ga izda diplomatsko
konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini oziroma pristojni organ v Republiki Sloveniji;
4.3. potrdilo o vpisu ali sprejemu na doktorski študij v študijskem letu 2010/2011;
4.4. potrdilo o statusu doktorskega študenta, in sicer:
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a) če se kandidat vpisuje na študij 3. bolonjske stopnje potrdilo izobraževalne institucije, da se vpisuje na tak študij,
b) če je kandidat že zaključil magisterij
in se vpisuje na raziskovalni doktorski študij
– potrdilo izobraževalne institucije o sprejemu v 3. letnik raziskovalnega doktorskega
študija,
c) če je kandidat v študijskem letu
2009/2010 vpisan na podiplomski študij in
tega študija ne bo zaključil z magistrsko
nalogo, temveč je bil kandidatu že odobren neposredni prehod na doktorski študij
v študijskem letu 2010/2011 po pravilih za
prehod – potrdilo izobraževalne institucije
o odobrenem neposrednem prehodu na
doktorski študij po zaključenem prvem ali
drugem letniku podiplomskega študija,
d) če se kandidat vpisuje na štiriletni
doktorski program po zaključenem dodiplomskem študiju na samostojni visokošolski zavod – potrdilo izobraževalne institucije
o izvajanju programov štiriletnega doktorskega študija;
4.5. diplomo dodiplomskega izobraževanja;
4.6. diplomo zadnjega zaključenega podiplomskega izobraževanja, če ga je kandidat zaključil;
4.7. potrdilo o vseh doseženih ocenah za
zadnji v celoti zaključen študij kandidata; če
je kandidat ta študij zaključil v tujini, mora
predložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico
z legendo ocen, ki jo izda tuja izobraževalna institucija, na kateri je kandidat zaključil
ta študij; kandidatom, ki so študij zaključili
na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni Gori ali Makedoniji uradne ocenjevalne lestvice z legendo ocen ni potrebno
predložiti;
4.8. potrdilo o višini letne šolnine in trajanju študija na ime kandidata, ki ga izda
izobraževalna institucija;
4.9. potrdilo izobraževalne institucije
v Republiki Sloveniji, da se bo študij kandidata ves čas odvijal v Sloveniji;
4.10 dokazila o avtorstvu ali soavtorstvu
znanstvenih člankov in prispevkov:
a) za objave: izpis bibliografskih enot
iz vzajemne baze podatkov Cobiss (če ta
v državi kandidata obstaja) ali za vsako objavo fotokopija prvih strani člankov, kazal in
naslovnic publikacij, iz katerih so razvidni
avtorji in kataložni zapis o publikaciji z ISBN
oziroma ISSN številko s prevodom v slovenski ali angleški jezik;
b) za aktivno udeležbo na znanstveni
konferenci: za vsako udeležbo fotokopija
naslovnice in kazala brošure o prispevkih
na konferenci, iz katerih so razvidni avtorji in
kataložni zapis o publikaciji z ISBN oziroma
ISSN številko s prevodom v slovenski ali
angleški jezik.
Dokazila, z izjemo dokazil iz 4.1 in
4.10. točke prejšnjega odstavka, morajo biti
originali oziroma overjeni prepisi. Oddanih
originalov in overjenih prepisov javni sklad
ne vrača.
Dokazila so lahko oddana v tujem jeziku,
vendar ima javni sklad pravico zahtevati prevod v slovenski jezik.
5. Merila za ocenjevanje prijav
Prijave se ocenjujejo po dveh kriterijih,
najvišje možno skupno število točk je šestdeset (60).
a) Objave – 30 točk
Kot objave bodo upoštevani zgolj tisti
znanstveni prispevki v znanstveni periodični
oziroma monografski publikaciji, ki niso rezultat študijskih obveznosti kandidata.

Stran

1725

Stran

1726 /

Št.

53 / 2. 7. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
maksimalno število točk = 30

Objava samostojnega znanstvenega prispevka v domači ali tuji znanstveni periodični oziroma
monografski publikaciji

vsaka objava – 10 točk

Objava znanstvenega prispevka v domači ali tuji znanstveni periodični oziroma monografski
publikaciji v soavtorstvu

vsaka objava – 7 točk

Aktivna udeležba na znanstveni konferenci (predavanje ali objava posterja) samostojno ali
v soavtorstvu

vsaka aktivna udeležba – 3 točke

Za točkovanje se bodo upoštevali zgolj
članki in prispevki, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa in bodo vpisani na prijavnici ter
objavljeni oziroma vneseni v vzajemno bazo
podatkov Cobiss (če ta v državi kandidata
obstaja) najkasneje do 15. 9. 2010.
Če kandidat predloži fotokopije prvih
strani člankov, kazal in naslovnic publikacij,
iz katerih so razvidni avtorji vendar publikacija, v kateri se objava nahaja nima ISBN
oziroma ISSN številke, se šteje, da kandidat
ne uveljavlja točk po tem merilu.
Če kandidat predloži izpis iz vzajemne
baze podatkov, morajo biti vpisane objave
kategorizirane, kar pomeni, da mora biti iz
izpisa iz vzajemne baze razvidno, da gre
za znanstveno objavo oziroma aktivno udeležbo na znanstveni konferenci. Če objave v vzajemni bazi niso kategorizirane, se
upošteva, da kandidat ne uveljavlja točk po
tem merilu.
b) Povprečna ocena – 30 točk
Povprečna ocena se točkuje kot sledi:
– povprečna ocena od vključno 6,0 do
7,0 – 0 točk
– povprečna ocena od vključno 7,0 do
7,6 – 5 točk
– povprečna ocena od vključno 7,8 do
8,0 –10 točk
– povprečna ocena od vključno 8,0 do
8,8 – 20 točk
– povprečna ocena od vključno 8,8 do
9,5 – 25 točk
– povprečna ocena od vključno 9,5 do
vključno 10 – 30 točk
Za izračun povprečne ocene se enakovredno upoštevajo vse ocene iz potrdila iz
točke 4.7 tega razpisa. Pri ocenah, doseženih na izobraževalnih institucijah v tujini,
se vsaka ocena najprej pretvori v slovenski
visokošolski sistem ocenjevanja, na podlagi
tako pretvorjenih ocen se izračuna povprečna ocena.
6. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, posebna komisija. Komisijo s sklepom
imenuje direktor javnega sklada.
Vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa, bo komisija ocenila na
podlagi meril, ki jih določa razpis, ter določila prednostni seznam teh kandidatov, kjer
bo te kandidate razvrstila po vrstnem redu
glede na prejeto število točk in sicer od
kandidata z največ točkami do kandidata
z najmanj točkami.
Za štipendiranje bodo med kandidati, ki
bodo izpolnjevali pogoje razpisa, izbrani tisti
kandidati, katerih vloge bodo glede na merila razpisa prejele višje število točk.
V primeru, da ima več kandidatov isto
število točk, ima prednost kandidat z višjo
povprečno študijsko oceno, ki je bila osnova
za točkovanje po merilu uspeha.

7. Pooblastilo
Kandidat, ki v času trajanja razpisnega
postopka prebiva v tujini, mora pooblastiti
osebo s prebivališčem v Republiki Sloveniji
za zastopanje.
Obrazec za pooblastilo je del razpisne
dokumentacije in je na voljo na spletnih straneh ali na sedežu javnega sklada.
Pooblastilo mora biti oddano v originalu
in ga morata podpisati tako kandidat kot
pooblaščenec.
8. Obravnavanje vlog, sklepanje pogodbe ter nakazilo štipendije
Javni sklad vsem kandidatom izda odločbe o izidu razpisa. Po dokončnosti odločbe
ter po tem, ko kandidat predloži dokazila,
zahtevana v odločbi, javni sklad z izbranimi
kandidati sklene pogodbo o štipendiranju.
Nakazilo štipendije je mogoče izvršiti
šele po sklenitvi pogodbe o štipendiranju.
Pogodba o štipendiranju se sklene
v skladu s SPP.
9. Dostopnost dokumentacije
Besedilo razpisa, prijavnico in obrazec za
pooblastilo kandidati dobijo na spletni strani,
www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije na Dunajski 22 (6 nadstropje),
Ljubljana, v poslovnem času v ponedeljek,
torek in četrtek med 9. in 15. uro, ob sredah
med 9. in 16. uro ter ob petkih med 9. in
14. uro.
10. Rok in način oddaje prijav
Kandidati morajo prijavo (v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z dokazili) predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom:
prijava na 91. javni razpis).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave razpisa v Uradnem listu RS in traja
do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je sreda, 22. september 2010.
Prijava je vložena pravočasno, če jo javni
sklad prejme, preden se izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno
po pošti, se za dan, ko javni sklad prejme
prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v poslovnem času in
sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in
15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek
med 9. in 14. uro.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo javni sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse
zahtevane priloge in podatke, ki jih določa
ta razpis.
Kandidati, ki ne bodo oddali popolne
prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave.
V primeru, da kandidati prijave ne bodo dopolnili v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo javni sklad njihove prijave
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.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na spletni
strani javnega sklada, www.sklad-kadri.si
v razdelku Aktualni razpisi -> 91. javni razpis, 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 Doris Sattler, tel.
01/434-58-92, e-pošta: doris.sattler@skladkadri.si.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 524/6
Ob-4245/10
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Uradni list RS, št. 60/95) Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za oddajo
nepremičnine v najem
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega razpisa: oddaja poslovnih prostorov na naslovu: Gospodinjska
ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
3. Vrsta nepremičnine: poslovni prostori
v II nadstropju, v izmeri 342,91 m2, in kletni
prostori, v izmeri 125,20 m.
Objekt leži na parceli št. 647/1, k.o. Zgornja Šiška.
4. Ponudnik mora ponuditi ceno, in sicer za:
– poslovne prostore …..€ za 1 m2 mesečno, brez vključenega DDV,
– kletne prostore …..€ za 1 m2 mesečno,
brez vključenega DDV.
Poslovnim prostorom pripadajo še skupni prostori in 10 urejenih parkirnih mest.
Nepremičnina se lahko odda po sklopih.
Prednost ima ponudnik, ki da ponudbo za
oba sklopa. Z najugodnejšim ponudnikom
se bo sklenila pogodba za obdobje enega
leta z možnostjo podaljšanja pogodbe.
5. O izboru bodo ponudniki obveščeni
v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.
6. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o najemu nepremičnine, se šteje, da
odstopa od ponudbe. V tem primeru se pogodba sklene z drugim najugodnejšim ponudnikom.
7. Način in rok plačila: najemnik je dolžan
plačati varščino v višini dveh najemnin ob
podpisu najemne pogodbe na transakcijski
račun BA – CA Ljubljana, 29000-0055148819
ali Banka Koper, 10100-0039157343.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Sledijo mesečna plačila najemnine na
30. dan v mesecu. Položena varščina se
ob prekinitvi pogodbe vrne v primeru, da se
najeta nepremičnina nahaja v dogovorjenem stanju in so plačane vse dogovorjene
obveznosti.
8. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Franjem Lesjakom,
tel. 041/651-532.
9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 16. 7. 2010, do 10. ure. Ponudbe se
označi: »Ponudba za najem poslovnih prostorov – Ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa,
– pooblastilo osebi za zastopanje, na
odpiranju za pravne osebe,
– izjavo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve. Dunajska 106, 1000
Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 16. 7. 2010, ob 11. uri,
na Zavodu Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska 106/VIII, 1000 Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-4248/10
Na podlagi 22. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni
list RS, št. 39/07, 90/09), Inštitut Nove revije,
zavod za humanistiko objavlja
javni razpis
za kandidata/-ko za mladega
raziskovalca v letu 2010
1. Raziskovalno področje in mentor
Kandidat se lahko prijavi na naslednje
raziskovalno področje pri izbranem mentorju:
priimek in ime mentorja: Dean Komel,
šifra mentorja: 11259,
šifra – raziskovalno področje: 6.10.00 –
Humanistične vede / Filozofija.
2. Pogoji za kandidiranje na javni razpis
Kandidat za mladega raziskovalca mora
v skladu s 25. členom Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni
list RS, št. 39/07, 90/09) (glej http://www.
arrs.gov.si/sl/mr/akti/prav-mr-RO-nov09.
asp) – v nadaljevanju Pravilnik – izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo
ustrezne smeri in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj
8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega
naziva;
– ali ima zaključeno 2. stopnjo bolonjskega študijskega programa ustrezne smeri in
povprečno študijsko oceno vseh izpitov in
vaj (brez diplome) najmanj 8,00;
– ali ima zaključen magisterij;
– starost do vključno 28 let (upošteva
se letnica rojstva); če je mladi raziskovalec,
brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na
podiplomski študij, se starostna meja dvigne
nad 28 let, in sicer se za vsak vpisani letnik
doda eno leto.
Če je mladi raziskovalec že vpisan na
podiplomski študij za pridobitev znanstve-

nega naziva ali ima zaključen znanstveni
magisterij, povprečna ocena dodiplomskega
študija ni pomembna.
Če je mladi raziskovalec izkoristil porodniški oziroma starševski dopust – pri čemer se
za enega otroka upošteva 1 leto – se starostna meja dvigne nad 28 let, za čas dejansko
izrabljenega dopusta. Enako velja za daljšo
(dokumentirano) bolezensko odsotnost kandidata oziroma služenja vojaškega roka.
Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa so
pogodbo predčasno prekinili ali programa
usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem
roku, se ne morejo prijaviti na razpis.
3. Merila za ocenjevanje kandidatov (v
skladu s 26. členom Pravilnika):
– povprečna študijska ocena vseh izpitov
in vaj na dodiplomskem študiju (brez diplome), opravljenih mora biti vsaj 80% vseh
izpitov in vaj na dodiplomskem študiju;
– že zaključen magisterij;
– vpis na podiplomski študij za pridobitev
znanstvenega naziva;
– prejete nagrade oziroma priznanja;
– objavljeni članki;
– sodelovanje pri raziskovalnem delu.
Vrednotenje meril določi raziskovalna organizacija.
V skladu z 27. členom Pravilnika bo izbor
prijavljenih kandidatov opravil Inštitut Nove
revije, zavod za humanistiko v soglasju z izbranim mentorjem, ki bo preveril izpolnjevanje pogojev kandidatov in podal pisno oceno glede na postavljena merila, navedena
v tem razpisu.
4. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora vsebovati
dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 25. člena
Pravilnika:
– življenjepis,
– potrdilo o državljanstvu,
– dokazilo o opravljeni diplomi z dodatkom k diplomi,
– uradno potrjen seznam opravljenih izpitov in vaj na dodiplomskem študiju s povprečno oceno.
Prijavi naj kandidat priloži tudi:
– morebitno potrdilo o zagovoru magisterija,
– dokazilo o vpisu na podiplomski študij
(če je že vpisan na podiplomski študij),
– dokazilo o prejetih nagradah oziroma
priznanjih,
– dokazilo o objavljenih znanstvenih
člankih,
– opis drugega sodelovanja pri raziskovalnem delu.
5. Rok in način oddaje prijave
Pisne vloge z življenjepisom, z dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter drugimi
zahtevanimi dokazili, naj kandidati pošljejo
v roku 15 dni po datumu objave v Uradnem
listu RS, na naslov: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, Cankarjeva 10b, 1000
Ljubljana, z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis za kandidate za mlade
raziskovalce«.
Kandidati bodo o izidu izbora obveščeni
predvidoma v roku 30 dni po opravljenem
izbirnem postopku.
Inštitut Nove revije, zavod za
humanistiko
Št. 41407-2/2010
Ob-4246/10
Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39a, 2211 Pesnica pri Mariboru, objavlja
na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis in drugih ukrepov za razvoj
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podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Pesnica (MUV, št. 21/2008) in Odloka
o proračunu Občine Pesnica za leto 2010
(MUV, št. 7/10)
razpis
za sofinanciranje stroškov
samozaposlitve brezposelne osebe in
odpiranje novih delovnih mest v Občini
Pesnica za leto 2010
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za namen prehoda iz
brezposelnosti v samozaposlitev ter odpiranje novih delovnih mest skladno s pravili
o dodeljevanju pomoči de minimis.
II. Upravičenci in pogoji
1. Upravičenci(ke) po tem razpisu so fizične osebe, ki so pred samozaposlitvijo bile
prijavljene na Zavodu za zaposlovanje RS,
Uradu za delo Pesnica in izpolnjuje naslednje pogoje:
– stalno prebivališče na območju Občine
Pesnica,
– registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah v obdobju od
1. 11. 2009 do 30. 9. 2010, kot samostojni podjetniki posamezniki katerih dejavnost
mora pomeniti edini in glavni poklic ozirom
kot ustanovitelji ali soustanovitelji gospodarske družbe in so v tej družbi v rednem delovnem razmerju,
– poslovni sedež na območju Občine
Pesnica.
Tiste fizične osebe, ki so že pridobile
sredstva za namen samozaposlitve iz proračuna Občine Pesnica v preteklih letih,
niso upravičene do finančnih sredstev po
tem razpisu. Sofinancirana samozaposlitev
mora trajati najmanj 12 mesecev. Nepovratna finančna sredstva za samozaposlitev se bodo nakazala podjetju zaposlitve
upravičenca(ke).
2. Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest so samostojni
podjetniki posamezniki, mikro, mala in srednja podjetja, registrirana v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Do sredstev
je podjetje upravičeno, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– zaposlitev registrirane brezposelne
osebe prijavljene na Zavodu za zaposlovanje RS, Uradu delo Pesnica,
– zaposlena oseba mora imeti stalno
prebivališče na območju Občine Pesnica,
– nova zaposlitev mora povečati skupno število zaposlenih nad najvišjim stanjem
v preteklem letu brez upoštevanja upokojitev.
Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 12 mesecev.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Pesnica za leto 2010 na proračunski
postavki 14022 – Subvencije za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v skupni
okvirni višini 30.000 EUR.
Posamezni upravičenec(ka) lahko pridobi finančna sredstva do največ 5 minimalnih
plač za samozaposlitev oziroma po posamezni zaposlitvi na novo delovno mesto.
Glede na to, da so proračunska sredstva
omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih
bo pridobil posamezni upravičenec(ka), odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev,
ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa,
in višine drugih javnih sredstev, ki bi jih (je)
upravičenec(ka) dobil za namene samozaposlitve/zaposlitve.
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IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 1. 10. 2010.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano
dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti
s pripisom »Ne odpiraj – vloga razpis samozaposlitev/zaposlitev« dostaviti na naslov:
Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a,
2211 Pesnica pri Mariboru. Na hrbtni strani
mora biti napisan naziv in polni naslov vlagatelja. Pravočasno prispela vloga je tista,
ki je osebno oddana v sprejemni pisarni
Občine Pesnica do vključno 1. 10. 2010, do
13. ure, oziroma poslana po pošti s poštnim
žigom do vključno 30. 9. 2010.
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija bo vloge
odpirala/obravnavala 4. oktobra 2010, ob
13. uri, ko bo tudi odločila o vseh upravičencih. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj
v roku 5 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne
vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki
ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavržejo. Vloge, ki bodo prispele po
1. oktobru 2010, se kot prepozne zavržejo.
O končnem izidu javnega razpisa bodo
prijavitelji obveščeni do 29. oktobra 2010.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni Občine Pesnica. Objavljena je tudi na
spletnih straneh Občine Pesnica, www.pesnica.si. Za dodatne informacije lahko pokličete Danico Haložan, tel. 02/65-42-346.
Občina Pesnica
Št. 41407-3/2010
Ob-4247/10
Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39a, 2211 Pesnica pri Mariboru, objavlja
na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis in drugih ukrepov za razvoj
podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Pesnica (MUV, št. 21/2008) in Odloka
o proračunu Občine Pesnica za leto 2010
(MUV, št. 7/10)
razpis
za sofinanciranje usposabljanja
in izobraževanja podjetnikov
in zaposlenih v podjetjih v Občini
Pesnica za leto 2010
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za sofinanciranje in izobraževanje podjetnikov in zaposlenih v podjetjih skladno s pravili o dodeljevanju pomoči
de minimis.
II. Upravičenci in pogoji
Upravičenci po tem razpisu so:
– podjetja, ki imajo poslovni sedež na
območju Občine Pesnica,
– podjetja, ki nimajo poslovni sedež v občini, vendar investirajo na območju občine.
Za podjetja se pri tem štejejo:
– samostojni podjetnik posameznik,
– mikro podjetje (zaposluje manj kot 10
zaposlenih, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 EUR, vrednost aktive ne
presega 2.000.000 EUR),
– malo podjetje (zaposluje manj kot 50
zaposlenih, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 EUR, vrednost aktive ne
presega 4.400.000 EUR),
– srednje podjetje (zaposluje manj kot
250 zaposlenih, čisti prihodki od prodaje ne
presegajo 35.000.000 EUR, vrednost aktive
ne presega 17.500.000 EUR).
Upravičenci morajo imeti izdelane letne
programe usposabljanja in izobraževanja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
zaposlenih delavcev, ki vsebujejo vrste programov, število udeležencev in predvidene
stroške.
Sredstva se lahko dodelijo upravičencem
le za ukrepe, ki so se izvajali v obdobju od
1. 11. 2009 do 30. 9. 2010 na podlagi dokazil o nastanku stroškov (kopije računov,
pogodb, vstopnic, kart, potnih nalogov) in
dokazil o plačilu stroškov.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Pesnica za leto 2010 na proračunski
postavki 14022 – Subvencije za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v skupni
okvirni višini 30.000 EUR.
Upravičenci lahko pridobijo do 100%
upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški so:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije,
povezane z dejavnostjo podjetja,
– stroški prevoza in stroški vstopnin za
strokovne oglede, povezane z dejavnostjo
podjetja,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih
za izobraževanje in usposabljanje podjetnikov in zaposlenih v podjetjih,
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih
z dejavnostjo podjetja.
Davek na dodano vrednost ni upravičen
strošek.
Glede na to, da so proračunska sredstva
omejena, lahko posamezni upravičenec
pridobi finančna sredstva do največ 1.000
EUR. Dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, bo odvisna od
skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo
izpolnjevali vse pogoje tega razpisa, in višine drugih javnih sredstev, ki bi jih (je) upravičenec dobil za namene po tem razpisu.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 1. 10. 2010.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano
dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti
s pripisom »Ne odpiraj – vloga razpis izobraževanje« dostaviti na naslov: Občina
Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211
Pesnica pri Mariboru. Na hrbtni strani mora
biti napisan naziv in polni naslov vlagatelja. Pravočasno prispela vloga je tista, ki je
osebno oddana v sprejemni pisarni Občine
Pesnica do vključno 1. 10. 2010, do 13. ure,
oziroma poslana po pošti s poštnim žigom
do vključno 30. 9. 2010.
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija bo vloge
odpirala/obravnavala 4. oktobra 2010, ko bo
tudi odločila o vseh upravičencih. Če vloga
ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 5 dni od
odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na
dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji
ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavržejo.
Vloge, ki bodo prispele po 1. oktobru 2010,
se kot prepozne zavržejo.
O končnem izidu javnega razpisa bodo
prijavitelji obveščeni do 29. oktobra 2010.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni Občine Pesnica. Objavljena je tudi na
spletnih straneh Občine Pesnica, www.pesnica.si. Za dodatne informacije lahko pokličete Danico Haložan, tel. 65-42-346.
Občina Pesnica
Št. 354-20/2010-5
Ob-4256/10
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, objavlja

na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP) in na
podlagi 40. člena Odloka o koncesiji za
opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica (Uradni
list RS, št. 8/10) ter na podlagi 43. člena
Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne
občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica
in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina
in Pristava (Uradni list RS, št. 8/10)
javni razpis
za podelitev koncesij za opravljanje
gospodarskih javnih služb urejanja in
čiščenja javnih površin na območju
Mestne občine Nova Gorica za mesto
Nova Gorica in naselja Solkan,
Kromberk, Rožna Dolina in Pristava
ter javne službe vzdrževanje občinskih
javnih cest
1. Naziv koncedenta: Mestna občina
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica.
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesij za opravljanje naslednjih lokalnih
gospodarskih javnih služb:
1. urejanje in čiščenje javnih površin za
mesto Nova Gorica in za izvajanje javne
službe vzdrževanja občinskih javnih cest za
območje mesta Nova Gorica in naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava
(prva koncesija – sklop 1);
2. urejanje in čiščenje javnih površin
za območje naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava (druga koncesija –
sklop 2);
3. vzdrževanje občinskih javnih cest na
območju Mestne občine Nova Gorica zunaj naselij Nova Gorica, Solkan, Kromberk,
Rožna Dolina in Pristava (tretja koncesija
– sklop 3).
Koncesije za sklop 1, sklop 2 in sklop 3
se podelijo ločeno. Izbrani prijavitelj/koncesionar bo imel na podlagi podeljene koncesije izključno pravico opravljanja koncesionirane javne službe na celotnem območju
Mestne občine Nova Gorica, oziroma na
območju, za katerega se podeljuje koncesija. Koncesijska pogodba za prvo in drugo koncesijo (sklop 1 in 2) bo sklenjena
za določen čas 7 let, za tretjo koncesijo
(sklop 3) pa za določen čas 5 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. Trajanje koncesijske pogodbe se
lahko podaljša zgolj iz razlogov določenih
z zakonom.
3. Prijava
Prijava se bo štela za popolno, če bo
pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala
vse v tem navodilu 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.
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4. Sposobnost prijavitelja
Za priznanje sposobnosti prijavitelja
mora le-ta izpolnjevati pogoje potrebne za
udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil, kar prijavitelj skladno z Odlokom
o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih
površin na območju Mestne občine Nova
Gorica za mesto Nova Gorica in naselja
Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava
(Uradni list RS, št. 8/10) oziroma Odlokom
o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih
javnih cest na območju Mestne občine Nova
Gorica (Uradne objave, št. 8/2010), 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) oziroma kaznivih dejanj, ki
so bistveno enako opredeljena v novem Kazenskem zakoniku – KZ-1 (Uradni list RS,
št. 55/08, 66/08 – popravek, 39/09):
– 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, vse zoper finančne
interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov
Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
Dokazila:
Potrdilo Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, da:
– prijavitelj kot pravna oseba 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 prijave.
b) da proti prijavitelju ni začet postopek
zaradi stečaja (insolventnosti), drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski
postopek
Dokazila:
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
Dokazila:
1. Izjava o poravnanih davkih, prispevkih
in drugih javnopravnih dajatvah, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec
št. 4).
2. Potrdilo DURS o poravnanih davkih in
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 60 dni
pred dnevom oddaje ponudbe (prijave).
d) da je gospodarska družba z najmanj
100.000,00 EUR (sklop 1 in sklop 2) oziro-

Dokazilo:
1. Izpolnjena izjava o zaposlenih delavcih, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 5),
2. Elaborat pod točko f)1, 10. poglavje
Navodil.
j) da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z izvajanjem koncesije
lahko povzroči občini, uporabnikom ali tretjim osebam
Dokazilo:
Izpolnjena izjava o zavarovanju odgovornosti, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (Obrazec št. 12).
5. Dodatna pogoja za udeležbo in priznanje sposobnosti prijavitelja
a) Ogled območja izvajanja koncesije:
naročnik bo organiziral ogled območja izvajanja koncesije. Udeležba na ogledu je
za vsakega prijavitelja obvezna. Ogleda se
lahko udeleži zakoniti zastopnik prijavitelja
oziroma predstavnik prijavitelja, ki se izkaže
s pisnim pooblastilom, podpisanim s strani
odgovorne osebe prijavitelja. Ogled bo dne
8. 7. 2010 s pričetkom ob 9. uri, v prostorih
naročnika Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, I. nadstropje, soba 26. Kontaktna oseba naročnika
je Marjan Jug, Vodja službe za komunalno
gospodarstvo. O ogledu bo sestavljen zapisnik, ki bo shranjen pri naročniku.
b) Plačilo varščine: za resnost prijave so
prijavitelji dolžni do roka za oddajo ponudbe
vplačati varščino v višini 10.000,00 EUR za
vsak sklop. Varščina za resnost prijave se
plača na transakcijski račun Mestne občine
Nova Gorica, 01284-0100014022, s sklicem
00 710306 in pripisom »Varščina za resnost
prijave – koncesija«. Izbranemu koncesionarju bo varščina vrnjena v 8 dneh po
sklenitvi koncesijske pogodbe, neizbranim
ponudnikom pa v roku 8 dni od dokončnosti
izdane odločbe o izboru koncesionarja. Dokazilo o plačilu varščine je del ponudbene
dokumentacije.
6. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije
Celotno razpisno dokumentacijo lahko
prijavitelji zahtevajo osebno ali po pošti od
vključno 5. 7. 2010, od ponedeljka do petka,
med 8. in 15. uro, na naslovu: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1,
5000 Nova Gorica, (Glavna pisarna, soba
št. 38/I. nadstropje).
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: martina.remec-pecenko@nova-gorica.si.
7. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni
obliki, preko portala e-naročanje ali po elektronski pošti.
Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredovana vsem prijaviteljem, ki bodo
prevzeli razpisno dokumentacijo, objavljeni
pa bodo tudi na portalu e-naročanja. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo
sestavni del razpisne dokumentacije in so
za prijavitelje obvezujoči.
Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja na elektronski naslov: martina.remec-pecenko@nova-gorica.si ali na naslov: Mestna
občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1,
5000 Nova Gorica, tel. 05/33-50-106, te-

ma 500.000,00 EUR (sklop 3) osnovnega
kapitala in je finančno ter poslovno sposobna za izvajanje javne službe, ki je predmet
razpisa
Dokazila:
1. Veljaven redni izpisek iz sodnega registra (ali iz poslovnega registra AJPES), iz
katerega bo razvidna višina osnovnega kapitala družbe, ki mora presegati 100.000,00
EUR oziroma 500.000,00 EUR.
2. S.BON-1 obrazec s podatki in kazalniki za leto 2009 (ni časovne omejitve, vendar
se mora nanašati na podatke za 2009). Iz
dokazila mora izhajati, da ponudnik v zadnjem poslovnem letu pred prijavo ni posloval z izgubo.
3. 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.
e) da je registriran oziroma, da izpolnjuje pogoje za opravljanje javne službe, ki je
predmet razpisa oziroma koncesije
Dokazila:
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).
f) da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet koncesije ter kvalitetno in kontinuirano izvajati
javno službo v skladu s predpisi, normativi
in standardi.
Dokazila:
Elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika
kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti vodenja katastra, finančno –
operativnega vidika in razvojnega vidika,
s katerim dokaže izpolnjevanje zahtevanih
pogojev od točkami f), g), h) in i) za tisto
koncesijo, za katero vlaga prijavo.
Izpolnjena izjava o rednem izvajanju
koncesije, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 9).
g) da je usposobljen za vodenje katastra
ter razpolaga s sredstvi za njegovo vodenje
Dokazilo:
1. Elaborat pod točko f)1, 10. poglavje
Navodil;
h) da na območju občine razpolaga
z ustreznimi prostori in opremo za izvajanje koncesionirane javne službe, oziroma
na drug način nesporno dokaže, da lahko
opravlja dejavnost javne službe
Dokazila:
1. Izpolnjena izjava o tehnični usposobljenosti, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 6).
2. Da predloži elaborat pod točko f)1, 10.
Poglavje Navodil.
i) da razpolaga z zadostnim številom
delavcev, ki imajo potrebne kvalifikacije in
so ustrezno usposobljeni za izvajanje javne
službe
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lefaks 05/30-21-271 z oznako »Koncesija:
javne površine, ceste«. 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 po potrebi podaljša rok za oddajo prijav. Morebitne
spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del razpisne
dokumentacije.
8. Način, mesto in rok oddaje prijave: prijavitelji morajo oddati svoje prijave v zaprtih
ovojnicah, katere morajo biti na naslovni
strani opremljene z naslovom: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1,
5000 Nova Gorica. V spodnjem levem kotu
mora biti oznaka: »Ne odpiraj – prijava –
Mestna občina Nova Gorica – Koncesija:
javne površine, ceste – sklop št. x«. 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 12. 8. 2010,
do 12. 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.
9. 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 – Mestna občina
Nova Gorica – Koncesija: javne površine,
ceste – sklop št. x – 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.
10. Način, mesto in rok odpiranja prijav
Javno odpiranje prijav bo v četrtek, 12. 8.
2010, ob 13. uri, za sklop 1 in 2 ter ob 13.45
za sklop 3, v prostorih Mestne občine Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, zelena dvorana, I. nadstropje.
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). 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.
11. Omejitve pri predložitvi prijave
Vsak prijavitelj lahko vloži le eno vlogo
(prijavo) na razpis za vsako od razpisanih
koncesij (sklopov). V primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana
družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi
za posamezno koncesijo.
Prijavitelj lahko vloži prijavo bodisi samo
za eno razpisano koncesijo (sklop 1 ali
sklop 2 ali sklop 3) ali pa vloži prijave hkrati
za več razpisanih koncesij (sklop 1 in sklop
2 in sklop 3), ki pa morajo biti vložene ločeno.
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12. Način ocenjevanja prijav
Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju
pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije za izvajanje vsake posamezne koncesije izbral enega koncesionarja ali skupino
prijaviteljev – skupna prijava.
Merila za izbor koncesionarja pri sklopu
1 in sklopu 2:
1. status invalidskega podjetja prijavitelja;
2. ustreznost sredstev in opreme
ponudnika za izvajanje javne službe, ki je
predmet koncesije, ter kadrovska usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne
za izvajanje koncesije (npr. višja stopnja
izobrazbe, funkcionalna znanja, usposobljenost za vodenje katastra), ki presegajo
minimalne zahteve;
3. okolju prijazno poslovanje, ki se dokazuje s splošno priznanimi okoljevarstvenimi standardi;
4. finančna in poslovna sposobnost, ki
presega minimalne zahteve;
5. dosedanje pozitivne reference na
področju izvajanja razpisane javne službe;
6. druge ponujene ugodnosti, ki predstavljajo ekonomsko korist za koncedenta;
7. druge ponujene ugodnosti, ki pomenijo socialno korist za koncedenta;
8. ustreznost in lokacija poslovnih prostorov za izvajanje razpisane javne službe.
Merila za izbor koncesionarja pri sklopu 3:
1. ponujena cena;
2. ustreznost sredstev in opreme
ponudnika za izvajanje javne službe, ki je
predmet koncesije, ter kadrovska usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne
za izvajanje koncesije (npr. višja stopnja
izobrazbe, funkcionalna znanja, usposobljenost za vodenje katastra), ki presegajo
minimalne zahteve;
3. finančna in poslovna sposobnost, ki
presega minimalne zahteve;
4. dosedanje pozitivne reference na
področju izvajanja razpisane javne službe;
5. druge ponujene ugodnosti, ki predstavljajo ekonomsko korist za koncedenta;
6. druge ponujene ugodnosti, ki pomenijo socialno korist za koncedenta;
7. ustreznost in lokacija poslovnih prostorov za izvajanje razpisane javne službe.
13. Postopek izbire koncesionarja
V postopku vrednotenja prijav se sme od
prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila
ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje prijav skladno s postavljenimi merili
za izbor koncesionarja.
V imenu naročnika/koncedenta bo odločila o izboru koncesionarja Občinska uprava Mestne občine Nova Gorica z upravno
odločbo.
Odločba o izboru koncesionarja preneha
veljati, če v roku 30 dni od vročitve koncesijske pogodbe koncesionarju v podpis, izbrani
koncesionar pogodbe ne podpiše.
Naročnik/koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega
razpisa.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 330-16/2010
Ob-4257/10
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cankova (Uradni
list RS, št. 124/07) ter Odloka o proračunu
Občine Cankova za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 46/10), objavlja Občina Cankova,
Cankova 25, 9261 Cankova

razpis
za dodelitev državnih pomoči –
skupinske izjeme na področju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini
Cankova za leto 2010
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja
kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po
pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.
II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Cankova za leto 2010, v okvirni višini 25.750,00 EUR na proračunski postavki
401105 »Neposredna plačila v kmetijstvu
(premije)«.
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva za posamezen ukrep ne bodo
porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale ukrepe. V primeru porabe sredstev bo
Občina Cankova objavila zaprtje razpisa.
III. Ukrepi in upravičenci
Za vse razpisane ukrepe velja, da gre za
državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec
lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene
v obdobju od odobritev sredstev s strani Občine Cankova (izdan sklep s strani Občine
Cankova) in do 15. 12. 2010. Dokazila/plačani računi za izvedene aktivnosti morajo
biti z datumom iz tega obdobja.
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za
naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let ali
500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo
na območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so
sredstva dodeljena.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo kmetijska zemljišča na območju
občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložb na
območjih z omejenimi možnostmi,
– do 40% upravičenih stroškov naložb na
drugih območjih,
– najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko
dodeli za:
1.1 posodabljanje kmetij,
1.2 urejanje pašnikov,
1.3 urejanje kmetijskih zemljišč.
1.1. Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih s sedežem na območju
občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetiji,
– stroški materiala za gradnjo/adaptacijo
hlevov, gospodarskih poslopij in pomožnih
objektov (silosi itd.) na kmetiji ter ureditev
izpustov,
– stroški obnove fasad na kmetijskih
gospodarstvih primarne proizvodnje (hlevi,
gospodarska poslopja, skladišča oziroma
nestanovanjski objekti),
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– stroški nakupa kmetijske mehanizacije
(škropilnice itd.),
– stroški opreme, vključno z računalniškimi programi (mlekovodi, itd…),
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter
opreme v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči,
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada (sadovnjak), stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže
za ograjo in nakup večletnega sadilnega
materiala,
– stroški obresti za kredite za naložbe na
kmetijskem gospodarstvu.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje/projektna dokumentacija za izvedbo naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov za katere se uveljavlja
pomoč,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
1.2. Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta/projektne dokumentacije za ureditev pašnika,
– stroški nakupa opreme za ograditev in
pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev:
– načrt postavitve pašnika,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del (odstranjevanje skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja, strojne storitve ipd.).
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo
naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
2. Pomoč za arondacijo
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo kmetijske površine na območju občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov pravnih
in upravnih postopkov.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov
pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.

IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do 30. 9. 2010.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
sedežu uprave Občine Cankova. Vloga se
vloži v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj
vloga: razpis kmetijstvo – skupinske izjeme« neposredno v sprejemni pisarni Občine
Cankova ali pa se pošlje na naslov: Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova.
Pravočasno prispela vloga je tista, ki bo
prispela do 30. 9. 2010, oziroma vloga, poslana priporočeno po pošti s poštnim žigom
do vključno 30. 9. 2010. Na hrbtni strani
kuverte morata biti polni naziv in naslov prijavitelja.
V. Obravnava vloge
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Komisija bo po vrstnem redu oddaje vlog opravila
pregled vlog. Ocenila jih bo na podlagi pogojev in meril iz javnega razpisa ter pripravila predlog prejemnikov sredstev. Na podlagi
predloga komisije bo občinska uprava izdala
sklep. Na sklep o dodelitvi sredstev lahko
vlagatelj vloži pritožbo pri županu v roku
15 dni od prejema sklepa. Odločitev župana
je dokončna.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija
v roku 5 dni od pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji ne dopolnijo v roku, se zavrže,
neustrezno dopolnjene pa zavrne. Vloge, ki
ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele
po 30. 9. 2010 ali po porabi sredstev se kot
prepozne zavržejo.
VI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev
ali navajanja neresničnih podatkov, mora
prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki
se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
se dobijo na Občini Cankova, Cankova 25,
9261 Cankova ali na tel. 02/540-93-74, kontaktna oseba Andrej Šinko.
Občina Cankova

Pogoji za pridobitev:
– dokazila o upravičenosti arondacije,
– dokazila o izvedbi arondacije,
– dokazila o plačilu stroškov.
3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
V okviru zagotavljanja tehnične podpore
v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči:
5.1 na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu,
5.2 na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje osebe,
5.3 na področju organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
5.4 za publikacije, kataloge, spletišča.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo sedež na območju občine ter njihovi člani, so upravičeni do storitev tehnične
podpore iz tega člena,
– izvajalci tehnične podpore po tem pravilniku in upravičenci do sredstev za izvajanje so fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za
to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da
je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Kolikor
opravljajo te storitve skupine proizvajalcev
ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali
organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do
storitev. Vsak prispevek nečlanov se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje
storitve. Občina z izvajalci sklene pogodbo,
v kateri se opredeli izvedba ukrepa.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in
usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje,
– stroški na področju svetovalnih storitev,
ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva in jih
opravijo tretje osebe,
– stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter
sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev
kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne stroške za organiziran
prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine,
najemnin razstavnih prostorov za kmetijska
gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad,
podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 250
EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini,
– stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo le-teh.
Sofinancirajo se publikacije, kot so katalogi in spletišča, ki predstavljajo dejanske
podatke o proizvajalcih iz dane regije ali
proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo
zadevni proizvajalci enake možnosti, da so
predstavljeni v publikaciji.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov.
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Št. 330-17/2010
Ob-4258/10
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cankova (Uradni
list RS, št. 124/07) ter Odloka o proračunu
Občine Cankova za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 46/10) objavlja Občina Cankova,
Cankova 25, 9261 Cankova
razpis
za dodelitev državnih pomoči de
minimis za ohranjanje in razvoj
podeželja v Občini Cankova za leto 2010
I. Predmet javnega razpisa in višina
sredstev
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev za razvoj
kmetijstva in podeželja na območju Občine
Cankova, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči »de minimis«.
Sredstva so zagotovljena v proračunu
za leto 2010, v okvirni višini 1.000 EUR na
proračunski postavki 401105 »Neposredna
plačila v kmetijstvu (premije)«.
Glede na to, da so sredstva omejena, bo
dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil
posamezni upravičenec, odvisna od števila
prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje
tega razpisa.
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Bruto intenzivnost pomoči je za vsak
ukrep do 100% upravičenih stroškov.
II. Upravičenci: upravičenci do dodelitve državne pomoči po pravilu de minimis
so nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi
družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno
dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov ter z nekmetijsko dejavnostjo na kmetijskem gospodarstvu in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter
imajo sedež na območju občine.
III. Ukrepi
1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko
dejavnost
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški nakupa opreme in naprav za
dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški obresti kreditov za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali je v postopku
registracije,
– poslovni načrt,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč, z datumom opravljene storitve od
1. 1. 2010 do 30. 9. 2010; dokazilo o plačilu računa je plačana položnica, dokazilo
o bančnem nakazilu ali potrjen blagajniški
prejemek,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti.
2. Promocija in trženje proizvodov in storitev
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku
registracije,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč z datumom opravljene storitve od
1. 1. 2010 do 30. 9. 2010; dokazilo o plačilu računa je plačana položnica, dokazilo
o bančnem nakazilu ali potrjen blagajniški
prejemek.
3. Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti
ter predelave in trženja
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje,
seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije, povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov,
– stroški prevoza in stroški vstopnin za
strokovne oglede, povezane z dopolnilnimi
in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo
in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih
za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejav-
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nostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov,
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih
z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih pro
izvodov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku
registracije,
– program izobraževanja oziroma usposabljanja, povezanega z dopolnilnimi, nekmetijskimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov,
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2010 do
30. 9. 2010; dokazilo o plačilu računa je
plačana položnica, dokazilo o bančnem nakazilu ali potrjen blagajniški prejemek.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 30. 9. 2010.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
sedežu uprave Občine Cankova. Vloga se
vloži v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj vloga: razpis kmetijstvo – de minimis«
neposredno v sprejemni pisarni Občine
Cankova ali pa se pošlje na naslov Občine Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova.
Pravočasno prispela vloga je tista, ki bo
prispela do 30. 9. 2010, oziroma vloga,
poslana priporočeno po pošti s poštnim
žigom do vključno 30. 9. 2010. Na hrbtni
strani kuverte morata biti polni naziv in naslov prijavitelja.
V. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo najkasneje
do 10. 10. 2010. Odpiranje vlog ni javno.
Komisija bo po vrstnem redu oddaje vlog
opravila pregled vlog. Ocenila jih bo na podlagi pogojev in meril iz javnega razpisa ter
pripravila predlog prejemnikov sredstev. Na
podlagi predloga komisije bo občinska uprava izdala sklep. Na sklep o dodelitvi sredstev lahko vlagatelj vloži pritožbo pri županu
v roku 15 dni od prejema sklepa. Odločitev
župana je dokončna.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija
v roku 5 dni od pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji ne dopolnijo v roku, se zavrže,
neustrezno dopolnjene pa zavrne. Vloge, ki
ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po
30. 9. 2010 se kot prepozne zavržejo.
VI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev
ali navajanja neresničnih podatkov, mora
prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki
se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
se dobijo na Občini Cankova, Cankova 25,
9261 Cankova ali na tel. 02/540-93-74, kontaktna oseba Andrej Šinko.
Občina Cankova
Št. 629-02/2010
Ob-4259/10
Na podlagi 3. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
(Uradni list RS, št. 75/94), 7. člena Statuta
Občina Cankova (Uradni list RS, št. 32/07)
in Pravilnika o financiranju kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 21/03),
objavlja

razpis
za sofinanciranje kulturnih programov
in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Cankova v letu 2010
1. Predmet razpisa je dodelitev finančnih
sredstev za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Cankova za leto 2010. Predvidena
višina sredstev za ta namen je 3.000,00
EUR.
2. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci kulturnih programov in redne
ljubiteljske kulturne dejavnosti na področju
Občine Cankova. To so kulturna društva in
druga društva, ki imajo v okviru svojih dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, kulturne zveze, javni zavodi, ustanove in posamezni kulturni ustvarjalci in imajo sedež na
območju Občine Cankova; so registrirani za
opravljanje programov na področju kulture
oziroma, da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost; imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske
in organizacijske možnosti za uresničitev
načrtovanih kulturnih dejavnosti; imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini
in ostalo dokumentacijo v skladu z Zakonom
o društvih; ter redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji
programov, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih uspehih-rezultatih.
3. V letu 2010 bo Občina Cankova sofinancirala:
– dejavnost kulturnih društev, zvez, skupin in posameznikov,
– prostočasne kulturne aktivnosti izven
šolskega, vzgojno-izobraževalnega programa,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije ter dejavnosti na področju varovanja kulturne dediščine,
– druge programe, ki dokažejo vsebinsko
upravičenost.
4. Prijava mora vsebovati:
– namen in naslov izvajanega programa
ali projekta,
– število evidentiranih članov društva,
kluba ali zveze,
– podatke o izvajalcu programa,
– potrdilo o registraciji zveze, društva
ali kluba,
– odgovorno osebo za izvajanje programa,
– kratko predstavitev programa, projekta
s številčnimi podatki o sodelujočih,
– čas izvedbe,
– predvidena poraba sredstev in viri
sredstev.
Za zahtevane podatke bodo pripravljeni
določeni obrazci, ki jih je mogoče dvigniti
na sedežu Občine Cankova, Cankova 25,
9261 Cankova.
5. Rok za predložitev vloge in vseh zahtevanih dokumentov je 23. 7. 2010. Vloge
za prijavo na javni razpis pošljite na naslov:
Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova s pripisom »Javni razpis – kultura«.
6. Sklep o izbiri sprejme na podlagi javnega razpisa župan na predlog odbora pristojnega za kulturo. Izbrani ponudniki bodo
o dodelitvi sredstev obveščeni najpozneje
v tridesetih dneh po končanem javnem razpisu. Z izbranimi izvajalci sklene pogodbe
o sofinanciranju programov župan Občine
Cankova.
Občina Cankova
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Št. 322-04/2010
Ob-4260/10
Na podlagi 7. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) in Pravilnika o sofinanciranju programov na področju
turizma v Občini Cankova (Uradni list RS,
št. 33/03) objavlja
razpis
za sofinanciranje programov
na področju turizma v Občini Cankova
v letu 2010
1. Predmet razpisa je dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje programov
na področju turizma v Občini Cankova za
leto 2010. Predvidena višina sredstev za ta
namen je 4.000,00 EUR.
2. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci programov na področju turizma; to
so društva, vaške skupnosti, šole, fizične in
pravne osebe s sedežem v Občini Cankova, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo,
promocijo in izobraževanjem na področju
razvoja turizma. Prijavitelji programa morajo
biti registrirani najmanj eno leto – društva,
imeti morajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo predloženih programov. Sredstva se
lahko dodelijo le za ukrepe, ki se izvajajo na
območju Občine Cankova.
3. V letu 2010 bo Občina Cankova sofinancirala:
– dejavnost turističnih društev, zvez, skupin, posameznikov v skupni višini 1.100,00
EUR,
– turistične prireditve in akcije v skupni
višini 2.900,00. EUR.
4. Prijava mora vsebovati:
– namen in naslov izvajanega programa
ali projekta,
– število evidentiranih članov društva,
kluba ali zveze,
– podatke o izvajalcu programa,
– potrdilo o registraciji zveze, društva
ali kluba,
– odgovorno osebo za izvajanje pro
grama,
– kratko predstavitev programa, projekta
s številčnimi podatki o sodelujočih,
– čas izvedbe,
– predvidena poraba sredstev in viri
sredstev.
Prijavi je potrebno predložiti potrdilo, da
ima prijavitelj na javni razpis poravnane vse
davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
Za zahtevane podatke bodo pripravljeni
določeni obrazci, ki jih je mogoče dvigniti
na sedežu Občine Cankova, Cankova 25,
9261 Cankova.
5. Rok za predložitev vloge in vseh zahtevanih dokumentov je 23. 7. 2010. Vloge
za prijavo na javni razpis pošljite na naslov:
Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova s pripisom »Javni razpis – turizem«.
6. Sklep o izbiri sprejme na podlagi javnega razpisa župan na predlog odbora pristojnega za turizem. Izbrani ponudniki bodo
o dodelitvi sredstev obveščeni najpozneje
v tridesetih dneh po končanem javnem razpisu. Z izbranimi izvajalci sklene pogodbe
o sofinanciranju programov župan Občine
Cankova.
Občina Cankova
Št. 430-35/2010
Ob-4331/10
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5,1410 Zagorje ob Savi, na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Zagorje ob
Savi za leto 2010 (Uradni list RS, št. 110/09

in 26/10) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08,
99/09) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije
in izvedbe prireditev »Noč pred nočjo
in Zagorska noč 2010« ob občinskem
prazniku
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe naslednjih
prireditev ob občinskem prazniku Občine
Zagorje ob Savi:
– »Noč pred nočjo«, ki bo dne 6. avgusta 2010 in
– »Zagorska noč 2010«, ki bo dne 7. avgusta 2010.
Obe prireditvi obsegata organizacijsko
tehnični del in programski del.
Ponudnik mora ponuditi obe prireditvi
in izvedbo projekta kot celote, torej organizacijsko-tehnični in programski del za obe
prireditvi.
Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo ene od razpisanih prireditev ali le organizacijsko tehnični ali le programski del za katerokoli razpisano prireditev, bodo izločene.
Organizacija in izvedba projekta obsega:
– ureditev prireditvenih prostorov, in sicer
za prireditev »Noč pred nočjo« s postavitvijo
enega odra na ploščadi pred protokolarnim
objektom »Weinbergerjeva hiša« in za prireditev »Zagorska noč«, s pripravo dveh
odrov, in sicer na ploščadi pred protokolarnim objektom »Weinbergerjeva hiša« (ta
je postavljen že za prireditev »Noč pred
nočjo«) in dodaten oder pred tržnico »Pod
uro« v Zagorju ob Savi tako, da sta dne
6. avgusta 2010 prireditvena prostora pripravljena za pričetek prireditev,
– gostinsko ponudbo na prireditvenih
prostorih,
– zagotovitev redarske službe,
– postavitev zadostnega števila prenosnih sanitarij,
– program prireditev »Noč pred nočjo« in
»Zagorska noč 2010« oziroma zagotovitev
glasbenih izvajalcev v okvirih iz razpisne
dokumentacije,
– ostale zahteve, razvidne iz razpisne
dokumentacije
2. Pogoji in merila
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti, so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
Ponudba mora vsebovati vse podatke,
dokazila in priloge, navedene v razpisni
dokumentaciji ter biti obvezno podana na
obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Ponudniki so lahko fizične in pravne
osebe, ki so registrirane in imajo ustrezno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa.
Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo prednost pri izbiri
imele ponudbe, ki bodo nudile:
– večji delež sofinanciranja oziroma
sponzorskih sredstev, kar pomeni manjši
delež sofinanciranja občine,
– ugodnejše plačilne pogoje,
– bodo nudile čimbolj raznovrsten in aktualen program v skladu z razpisnimi pogoji.
3. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje
prireditev »Noč pred nočjo« in »Zagorska
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noč 2010«, znaša za obe prireditvi največ
30.000,00 € in je zagotovljena v proračunu
za leto 2010.
Na osnovi pogojev in meril bo Občina
Zagorje ob Savi sofinancirala projekt največ
v višini razpisanih sredstev. Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja bo izvajalcu
poravnan po izvedbi projekta in v skladu
s pogoji iz razpisne dokumentacije in pogodbe.
Poleg sofinancerskega deleža Občina
Zagorje ob Savi zagotavlja:
– brezplačno uporabo javnih površin za
izvedbo prireditev,
– plačilo priklopa,odklopa in porabe električne energije brez priključnih omaric,
– oglaševanje prireditev po medijih in
drugo reklamiranje.
4. Rok za predložitev ponudb
Ponudbe pošljite na naslov Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje
ob Savi, v zaprti ovojnici. Na ovitku mora biti
naslov naročnika z vidno oznako »Ponudba
– Ne odpiraj – Razpis »Noč pred nočjo in
Zagorska noč« ter ime in naslov ponudnika
na hrbtni strani ovojnice ponudbe.
Ponudbe je potrebno predložiti do dne
19. 7. 2010, do 12. ure, ne glede na vrsto
prenosa.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
prispele v navedenem roku in bodo pravilno
označene.
Odpiranje ponudb bo dne 19. 7. 2010,
ob 12.30, v sejni sobi na sedežu Občine
Zagorje ob Savi in ga bo vodila strokovna
komisija, ki jo imenuje župan.
5. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 5 dneh po odpiranju
ponudb.
6. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije: razpisna dokumentacija
za javni razpis in dodatne informacije so
zainteresiranim na voljo vsak delovni dan,
na naslovu: Občina Zagorje ob Savi, Cesta
9. avgusta 5,1410 Zagorje ob Savi, kontaktni osebi: Branko Omahne ali Blanka Šmit,
tel. 03/56-55-702 ali 03/56-55-730.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 014-6/2010
Ob-4342/10
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15,
U-I-21/07-18, 76/08, 79/09), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP), 42. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS,
št. 127/06), 18. člena Odloka o oglaševanju
v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja,
št. 31/2008) in 8. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/2006 –
čistopis), Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča
5, 1430 Hrastnik, objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
izbirne gospodarske javne službe
oglaševanja v Občini Hrastnik
1. Naročnik (koncedent): Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
2. Predmet in območje izvajanja koncesije
Izbrani prijavitelj/koncesionar bo imel
izključno oziroma posebno pravico izvajati
izbirno gospodarsko javno službo oglaševanja z obvestilnimi mesti oziroma nosilci oglaševanja, za katere bo pridobil koncesijo, na
celotnem območju Občine Hrastnik, v skla-
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du z Odlokom o oglaševanju v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2008;
v nadaljevanju: Odlok).
Predmet javnega razpisa je razdeljen
v dva sklopa, glede na vrsto obvestilnih
mest oziroma nosilcev oglaševanja:
a) I. sklop – postavljanje in uporaba reklamnih panojev na drogovih javne razsvetljave, postavljanje in uporaba svetlobnih
vitrin (samostoječih in v sklopu avtobusnih
postajališč), postavljanje in uporaba reklamnih panojev (malih reklamnih panojev, velikih – jumbo panojev in drugih);
b) II. sklop – postavljanje in uporaba nosilcev čezcestnih transparentov, postavljanje
in uporaba stalnih plakatnih mest ter reklamnih panojev za dodatno oglaševanje.
3. Začetek in čas trajanja koncesijskega
razmerja
Koncesijska pogodba bo sklenjena za
določen čas 3 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske
javne službe oglaševanja z nosilci oglaševanja oziroma obvestilnimi mesti iz I. sklopa,
ter za določen čas 5 let od dneva sklenitve
koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe oglaševanja z nosilci
oglaševanja oziroma obvestilnimi mesti iz
II. sklopa. Koncesijsko obdobje začne teči
z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Izbrani koncesionar bo moral začeti z izvajanjem koncesije najpozneje 1. 9. 2010. Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša
zgolj iz razlogov določenih z Odlokom in
zakonom.
4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: v prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora prijavitelj dokazati,
da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo
(sposobnost) določene z Zakonom o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08,
19/10), razpisno dokumentacijo in Odlokom
o oglaševanju v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2008). Pogoji so natančno navedeni v razpisni dokumentaciji,
prijavitelj pa mora prijavi priložiti dokumente
zahtevane v razpisni dokumentaciji.
5. Obvezne sestavine prijave na razpis
V skladu z razpisno dokumentacijo.
Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo
(prijavo). V primeru skupne prijave sme biti
ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi.
Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj
tudi skupina pravnih ali/in fizičnih oseb, ki
morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo njihova medsebojna razmerja
in zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko
obliko, s katero bo naročnik/koncedent sklenil koncesijsko pogodbo. V primeru skupne
prijave morajo prijavitelji, ki sodelujejo pri
skupni prijavi skupaj izpolnjevati vse pogoje
za udeležbo (sposobnost) določene v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelji lahko oddajo prijavo za posamezen sklop ali oba sklopa na katera je
predmet javnega razpisa razdeljen. Prijavitelj mora v svoji prijavi v skladu z razpisno
dokumentacijo navesti, ali se njegova prijava nanaša na oba ali le na posamezen
sklop. Ne glede na to ali prijavitelj oddaja
prijavo za vse sklope mora biti njegova prijava predložena tako, da se lahko ocenjuje
po sklopih.
6. Strokovne reference in druga dokazila, ki morajo biti predložena za ugotavljanje
usposobljenosti prijavitelja: v skladu z razpisno dokumentacijo.
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7. Merila za izbor koncesionarja
Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju
pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije
za izvajanje razpisane gospodarske javne
službe oglaševanja z obvestilnimi mesti oziroma nosilci oglaševanja iz posameznega
sklopa izbral enega prijavitelja ali skupino
prijaviteljev – skupna prijava.
Merila za izbor koncesionarja so podrobno opisana in ovrednotena v razpisni dokumentaciji.
8. Jezik v katerem mora prijavitelj izdelati prijavo: prijava in ostala dokumentacija,
ki se nanaša na prijavo, mora biti napisana
v slovenskem jeziku.
9. Način zavarovanja resnosti prijave:
prijavitelj mora prijavi predložiti finančno zavarovanje za resnost prijave v višini 5.000
EUR, v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije.
10. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je prijaviteljem na voljo od dneva objave javnega razpisa na spletni strani Občine
Hrastnik, http://www.hrastnik.si/obcina, v rubriki »Javni razpisi«.
11. Rok in način prijave na razpis
Rok za oddajo prijave na razpis je 2. 8.
2010, do 10. ure, ne glede na način dostave vloge.
Vloga mora biti dostavljena v zaprti ovojnici, na naslov Občina Hrastnik, Pot Vitka
Pavliča 5, 1430 Hrastnik (po pošti ali v vložišče občinske uprave), v skladu z navodili iz
razpisne dokumentacije.
12. Datum in kraj odpiranja prijav: javno odpiranje prijav bo potekalo 2. 8. 2010,
ob 11. uri, v sejni sobi Občinske uprave
Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430
Hrastnik.
13. Postopek in rok za izbor koncesionarja: naročnik/koncedent bo izbral za izvajanje
razpisane gospodarske javne službe oglaševanja z obvestilnimi mesti oziroma nosilci
oglaševanja iz posameznega sklopa enega
prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z upravno
odločbo izdano v skladu z 207. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 24/06 – UPB2, 105/06 – ZUS-1,
126/07, 65/08, 8/10), najkasneje v 10 dneh
po prejemu poročila strokovne komisije.
V roku 30 dni po dokončnosti upravne odločbe bo Občina Hrastnik s koncesionarjem
sklenila pogodbo o koncesiji.
14. Rok v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja: prijavitelji bodo obveščeni o izboru koncesionarja
hkrati z izbranim koncesionarjem.
15. Odgovorne osebe za dajanje pisnih in
ustnih informacij med razpisom: odgovorna
oseba za posredovanje pisnih in ustnih informacij je Tomaž Sihur, tel. 03/565-43-71, elektronski naslov tomaz.sihur@hrastnik.si.
16. Druge informacije o javnem razpisu:
natančnejši opis predmeta javnega naročila, pogoji za podelitev koncesije in izvajanje
koncesije so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Občina Hrastnik
Št. 0404/2010
Ob-4350/10
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSDPO)
(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 oddajo poslovnih prostorov z javnim
zbiranjem ponudb
1. V najem se oddajajo naslednji poslovni prostori: 2 poslovna prostora v prvem
nadstropju stavbe z naslovom Ulica 1. junija
4, Trbovlje, v izmeri 15,02 m2 in 18,47 m2, ki
sta primerna za pisarno.
2. Poslovni prostori se dajejo v najem
za določen čas petih let z možnostjo podaljšanja.
3. Najemnine bodo določene sporazumno, vendar ne nižje od vrednosti primernih
najemnin, ki so določene na podlagi poročila
pooblaščenega cenilca.
Neto vrednosti primernih najemnin so
naslednje:
– prostor v prvem nadstropju stavbe
z naslovom Ulica 1. junija 4, Trbovlje, v izmeri 15,02 m2: 72,10 EUR/mesec,
– prostor v prvem nadstropju stavbe
z naslovom Ulica 1. junija 4, Trbovlje, v izmeri 18,47 m2: 88,66 EUR/mesec.
4. Ponudbe interesentov morajo biti poslane priporočeno po pošti, na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, z oznako »Javni
razpis za oddajo poslovnega prostora«, najkasneje do 9. 7. 2010.
5. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra
ali iz drugega registra, ki ne sme biti starejši
od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa osebni dokument.
Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje
točne osebne podatke, in sicer: svoj naziv,
ime, priimek, naslov, davčno številko, matično številko, predmet najema, ponujeno
neto višino najemnine. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravne osebe in s.p.), potrdilo o plačani
varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse
razpisne pogoje, določene v tem javnem
razpisu. Ponudba mora biti podpisana in
mora vsebovati opis in program dejavnosti
v razpisanem prostoru.
6. Interesenti za najem poslovnega prostora morajo kot jamstvo za resnost ponudbe nakazati lastniku tri mesečne najemnine, v višini, ponujeni v njihovi ponudbi.
Potrdilo o vplačanem jamstvu je potrebno priložiti k ponudbi. Jamstvo za resnost
ponudbe interesenti nakažejo na račun,
št. 01329-0100018122 proračun Občine Trbovlje s pripisom »jamstvo za resnost ponudbe – Ulica 1. junija 4«.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno
zaključenem razpisu v roku 15 dni po prejemu najemne pogodbe skleniti to pogodbo.
V primeru, da pogodbe ne želi skleniti v navedenem roku, lahko lastnik zadrži vplačano
jamstvo za resnost ponudbe.
8. Lastnik si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe, najemne pogodbe
ne sklene z nobenim ponudnikom, župan
pa lahko kadarkoli do sklenitve pogodbe že
začeti postopek ustavi.
9. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil plačilo najvišje najemnine, pri čemer bodo imeli prednost tisti
najemniki, ki bodo podali ponudbo za oba
poslovna prostora skupaj.
10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
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11. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe, z višino ponujene najemnine, ki bo
enaka ali višja od vrednosti primerne najemnine.
12. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v petnajstih dneh od opravljene
izbire.
13. V primeru, da interesent ne uspe na
javnem razpisu, se mu plačano jamstvo za
resnost ponudbe vrne v roku 15-ih dni od
dneva izbire najemnika. Interesentu, s katerim bo sklenjena najemna pogodba, se
jamstvo za resnost ponudbe prekvalificira
v varščino in se poravna z zadnjimi najemninami oziroma se porabi za poplačilo
morebitne škode.
14. Interesenti lahko podrobnejše informacije pridobijo po tel. 03/562-79-12.
15. Vse interesente, ki so predložili vloge
za najem poslovnih prostorov in so interesenti za najem teh poslovnih prostorov pozivamo, da vloge ustrezno dopolnijo glede na
zahtevane pogoje po tem razpisu.
Občina Trbovlje
Št. 354-80/2010
Ob-4383/10
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
s spremembami) in 19. člena Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za
opravljanje obvezne občinske gospodarske
javne službe obdelave mešanih komunalnih
odpadkov v Občini Jesenice (Uradni list RS,
št. 34/10), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju: koncedent),
objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
obvezne občinske gospodarske javne
službe obdelave mešanih komunalnih
odpadkov v Občini Jesenice
1. Naziv in naslov koncedenta: Občina
Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.
2. Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesije za opravljanje obvezne občinske

gospodarske javne službe obdelave mešanih
komunalnih odpadkov v Občini Jesenice.
3. Začetek in obdobje trajanja koncesije: izbrani prijavitelj/koncesionar bo imel na
podlagi podeljene koncesije izključno pravico opravljanja koncesionirane gospodarske
javne službe na celotnem območju Občine
Jesenice. Koncesija se podeli za obdobje
najmanj 10 let. Trajanje koncesije se določi
v upravni odločbi o podelitvi koncesije in
koncesijski pogodbi. Koncesijsko obdobje
začne teči z dnem, ko koncesionar prične
izvajati dejavnost. Koncesionar bo obvezan
izgraditi infrastrukturo, namenjeno opravljanju dejavnosti. Izbranemu koncesionarju bo
koncedent za čas trajanja koncesijskega
razmerja podelil stavbno pravico za izgradnjo objektov in naprav koncesije. Začetek
in trajanje koncesije je odvisno od dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije.
4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
razpis in pogoji za izbor koncesionarja so
navedeni v razpisni dokumentaciji.
5. Merila za ocenjevanje:
– ugodnosti, ki izražajo ekonomske prednosti za koncedenta;
– dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja dejavnosti ravnanja z odpadki;
– čas izvajanja gospodarske javne službe;
– druge ponujene ugodnosti, ki predstavljajo korist za koncedenta;
Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije.
6. Navedba finančnih zavarovanj (vzorci
v razpisni dokumentaciji)
Skupaj s ponudbo:
– finančno zavarovanje za resnost ponudbe; ponudnik mora priložiti bančno garancijo v višini 20.000,00 €.
Po podpisu pogodbe (izbrani ponudnik):
– finančno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti; nepreklicno bančno
garancijo na prvi poziv kot garancijo za do-
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bro in pravočasno izgradnjo infrastrukture
v višini 300.000 € ter nepreklicno bančno
garancijo na prvi poziv kot garancijo za dobro izvajanje koncesionirane dejavnosti,
v višini 100.000 €
7. Prijava na javni razpis mora biti predložena na predpisanih obrazcih s prilogami, v skladu z razpisno dokumentacijo.
8. Organ, ki bo opravil izbor koncesionarja: komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za izbiro koncesionarja za
opravljanje obvezne občinske gospodarske
javne službe obdelave mešanih komunalnih
odpadkov v Občini Jesenice poda predlog
izbora koncesionarja, na podlagi katerega
občinska uprava Občine Jesenice, izda
upravno odločbo o podelitvi koncesije.
9. Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z obvezno oznako na ovojnici:
»Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave
mešanih komunalnih odpadkov v Občini Jesenice, št. 354-80/2010«. Ovojnica s prijavo
mora prispeti na naslov, Občina Jesenice,
Cesta železarjev 6, Jesenice, do vključno
torka, 3. 8. 2010, do 12. ure. Nepravočasnih
in nepravilno označenih prijav, komisija za
odpiranje prijavnih vlog ne bo obravnavala
in bodo vrnjene prijaviteljem.
10. Datum odpiranja prijav: komisija bo
v torek, 3. 8. 2010, ob 13. uri, na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, odprla
vse v roku dostavljene prijave.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo obveščeni o izboru koncesionarja
v roku 60 dni od odpiranja ponudb.
12. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Jesenice
(http://www.jesenice.si).
13. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so dostopne na spletnih straneh Občine Jesenice (http://www.jesenice.si) oziroma
na tel. 04/586-93-36 (Kapus Mitja).
Občina Jesenice
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Javne dražbe
Št. 478-30/2010
Ob-4272/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 55/09 in 100/09), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje
Poslovni prostori so locirani v kleti in
pritličju poslovne zgradbe na naslovu Log
9 v Hrastniku. Neto tlorisna površina poslovnih prostorov znaša 215,60 m2, od tega
v kleti 115,40 m2 in v pritličju 100,20 m2.
Poslovni prostori so vpisani kot del stavbe št. 706.ES in sicer: št. 8.E, z.k. vložek
št. 724/8, št. 9.E, z.k. vložek št. 724/9 in
13.E, z.k. vložek št. 724/13, vse k.o. Hrastnik-mesto (šifra k.o. 1855).
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja države. Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje,
je izklicna cena 145.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR.
Davek na promet nepremičnin v višini
2% ni vključen v kupnino in ga kupec plača
poleg kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Ministrstvu za pravosodje,
Župančičeva 3, Ljubljana, v sejni sobi v 4.
nadstropju, in sicer 19. 7. 2010, z začetkom
ob 10. uri.
7. Višina varščine: višina varščine je 14.500,00 EUR in se plača na račun, št. SI56 0110-06300109972, sklic
18 20117-7200005-67312010, z navedbo
namena nakazila: Javna dražba-Log 9,
Hrastnik.
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 predmetov javne dražbe je možen
po predhodni telefonski najavi. Za dodatne
informacije v zvezi z ogledom nepremičnin, s prijavo in izvedbo javne dražbe se
obrnite na Matejo Gašperlin, Ministrstvo za
pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, tel.

01/369-55-04, faks. 01/369-55-96, e-pošta:
mateja.gasperlin@gov.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani
http://www.mp.gov.si/si/javni_razpisi/ministrstvo_za_pravosodje/
9. Opozorilo: predstojnik upravljavca lahko do sklenitve pravnega posla postopek
javne dražbe ustavi, pri čemer se povrne
dražiteljem stroške v višini izkazanih stroškov.
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
15. 7. 2010 v zaprti kuverti z napisom
»Ne odpiraj, javna dražba-Log 9, Hrastnik,
št. 478-30/2010« na naslov Ministrstvo za
pravosodje, sektor za nepremičnine in investicije v pravosodju, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana, 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
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 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 materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik;
– dokazilo o plačani varščini za nepremičnine, ki jih dražijo.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso
mogli 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, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (overitve, takse, vpis v zemljiško
knjigo in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za pravosodje
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Razpisi delovnih mest
Št. 1101-15/2010/1
Ob-4249/10
Na podlagi prvega odstavka 51.i 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 – ZViS) svet Nacionalne agencije
Republike Slovenije za kakovost v visokem
šolstvu, Trg OF 13, Ljubljana, objavlja naslednji javni natečaj za
direktorja Nacionalne agencije 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. Pogoji
Kandidati, ki se bodo prijavili na javni
natečaj za direktorja Nacionalne agencije
Republike Slovenije za kakovost v visokem
šolstvu (v nadaljevanju: agencija), morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po
študijskem programu druge stopnje v skladu
s ZViS oziroma, ki ustreza ravni izobrazbe,
pridobljene po študijskih programih druge
stopnje,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj
skladno z zakonom, ki ureja položaj javnih
uslužbencev,
– ima izkušnje na področju visokega šolstva ali zagotavljanja kakovosti v visokem
šolstvu,
– izkazuje znanje angleškega jezika na
višji ravni,
– ima vodstvene izkušnje,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, 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.
3. Okvirna vsebina dela:
– organiziranje in vodenje dela ter poslovanja agencije ter predstavljanje in zastopanje agencije,
– skrb za izvajanje sklepov sveta agencije,
– posredovanje splošnih aktov v objavo
v Uradni list RS,
– sprejemanje splošnih aktov, ki urejajo
poslovanje in delo agencije,
– priprava predloga finančnega načrta
agencije, sprejem načrt dela agencije v soglasju s svetom agencije,
– priprava poročila o delu in poslovanju
agencije v soglasju s svetom agencije,
– skrb za materialno in finančno poslovanje agencije,
– odgovornost za javnost dela agencije in
posredovanje informacij javnega značaja,
– opravljanje drugih nalog v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in ustanovitvenim
aktom.
4. Prijava mora vsebovati:
– europass življenjepis,
– izjavo kandidata 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,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– opis izkušenj na področju visokega šolstva ali zagotavljanja kakovosti v visokem
šolstvu,
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede znanja angleškega jezika na višji
ravni,
– opis vodstvenih izkušenj,
– izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– izjavo kandidata, da za ta natečajni
postopek dovoljuje Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu pridobitev podatkov iz prejšnje alineje
iz uradne evidence.
Kandidat mora predložiti tudi vizijo prednostnih nalog in razvoja organa v mandatnem obdobju, vključno z načini upravljanja
z viri v agenciji.
6. Rok in naslov za vlaganje prijav
Kandidati pošljejo prijavo v zapri ovojnici
z označbo »za javni natečaj za direktorja
agencije«, na naslov: Nacionalna agencija
Republike Slovenije za kakovost v visokem
šolstvu, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, 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.
7. Dodatne informacije o javnem natečaju
posreduje strokovna delavka agencije Barbara Zupančič-Kočar, e-pošta: barbara.zupancic-kocar@gov.si, tel. 01/400-57-76.
8. Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletnih straneh agencije.
9. Izbranemu kandidatu bo izdana odločba o imenovanju za direktorja Nacionalne
agencije Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu za dobo petih let, neizbrani kandidati pa bodo prejeli obvestilo
o neizbiri.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani
v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
svet Nacionalne agencije
Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu
Št. 49
Ob-4274/10
Na podlagi 56., 57. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02 z vsemi spremembami in dopolnitvami), Občina Šmartno ob Paki, Šmartno
ob Paki 72, 3327 Šmartno ob Paki, objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju

direktor/tajnik občinske uprave Občine Šmartno ob Paki.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma z magisterijem;
– 8 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
iz upravnega postopka in državni izpit iz
javne uprave;
– 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 katerega 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 drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto,
za katerega oseba kandidira, pri čemer se
upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktorat znanosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega
postopka, ga morajo opraviti najkasneje
v roku šestih mesecev od sklenitve delovnega razmerja. Pri kandidatih se bo preverjalo tudi, ali imajo opravljen strokovni
izpit za imenovanje v naziv (državni izpit
iz javne uprave) oziroma opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv. Kolikor
kandidati nimajo opravljenega državnega
izpita iz javne uprave oziroma usposabljanja za imenovanje v naziv, morajo najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja opraviti obvezno usposabljanje za
imenovanje v naziv, skladno z 89. členom
zakona o javnih uslužbencih.
Delovno področje:
– organiziranje in vodenje občinske uprave,
– koordinacija dela delavcev občinske
uprave, razporejanje dela med delavce in
skrb za delovno disciplino,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– skrb za razvoj organizacije,
– skrb za pravočasno, zakonito in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave,
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– koordinacija izvajanja upravnih, strokovnih idr. nalog ter zagotavljanje kontinuitete dela občinske uprave,
– vodenje in odločanje v upravnem postopku, na prvi stopnji in vodenje upravnih
postopkov na drugi stopnji,
– priprava finančnega poročila in zaključnega računa,
– opravljanje drugih najzahtevnejših
upravnih in strokovnih nalog v občinski
upravi,
– načrtovanje, organiziranje, usmerjanje
in nadzorovanje opravljanja dela občinske
uprave,
– druge naloge po navodilu in pooblastilu
župana.
Prijava mora vsebovati:
1. 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,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
4. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
5. 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,
6. izjavo, da za namene tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Šmartno ob Paki
pridobitev podatkov iz uradne evidence.
Kandidat mora k prijavi z dokazili priložiti
tudi kratek življenjepis. V prijavi lahko poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu direktor občinske uprave opravljal
v nazivu podsekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za
določen čas za dobo 5 let s polnim delovnim
časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal
v prostorih Občine Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 72, 3327 Šmartno ob Paki.
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Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto delovno mesto direktor/tajnik občinske uprave«, na naslov:
Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki
72, 3327 Šmartno ob Paki, in sicer v roku
8 dni po objavi tega natečaja v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan, na tel. 03/898-49-50.
Občina Šmartno ob Paki
Št. 38-06/2010-1
Ob-4392/10
Svet javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa
otrok in mladih na podlagi 35. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94
– odločba US, 8/96, 18/98 – odločba US,
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 12. člena
Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi
zmaji – Centra za kakovostno preživljanje
prostega časa otrok in mladih (Uradni list
RS, št. 77/09) ter 33. člena Statuta Javnega
zavoda Mladi zmaji (št. 1-12/2009), razpisuje prosto delovno mesto
direktorja Javnega zavoda Mladi zmaji
– Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor
poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje
še naslednje pogoje:
– ima sedmo raven izobrazbe, kar pomeni: najmanj specializacija po visokošolski
izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja), visokošolska
izobrazba druge stopnje,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj, od
tega vsaj tri leta na vodstvenem ali vodilnem
delovnem mestu,
– govori vsaj enega od svetovnih jezikov,
– ima državljanstvo Republike Slovenije,
– ima organizacijske sposobnosti in sposobnosti timskega dela.
Kandidat mora predložiti program dela
zavoda za mandatno obdobje.
Direktor zavoda bo po soglasju ustanovitelja imenovan za mandatno dobo pet

let. Funkcijo bo nastopil predvidoma 1. 12.
2010.
K prijavi morajo kandidati poleg opisa
dosedanjih izkušenj s kratkim življenjepisom
predložiti naslednja dokazila:
1. Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predloži fotokopijo diplome.
2. Kot dokazilo o najmanj desetih letih
delovnih izkušenj kandidat predloži fotokopijo delovne knjižice oziroma dokazilo o delovnih izkušnjah.
3. Kot dokazilo o vodstvenih izkušnjah
kandidat predloži pisno potrdilo delodajalca
oziroma dokazilo o vodstvenih izkušnjah.
4. Ustrezno dokazilo oziroma potrdilo
o znanju svetovnega jezika. Pri znanju vsaj
enega svetovnega jezika je zaželena angleščina, nemščina ali en od jezikov, ki se
uporablja v državah EU.
5. 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,
– ni bil kaznovan zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
6. Izjavo kandidata, da za namen tega
razpisa dovoljuje svetu javnega zavoda pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradne evidence.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev najpozneje v 15 dneh po
objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov:
Svet javnega zavoda Mladi zmaji, Resljeva
c. 18, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis za
direktorja javnega zavoda Mladi zmaji«.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Morebitne dodatne informacije dobite vsak dan od 10. do 11. ure na tel.
01/306-40-64.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Svet javnega zavoda Mladi zmaji –
Centra za kakovostno preživljanje
prostega časa otrok in mladih
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Druge objave
Št. 007-6/2010/16
Ob-4312/10
Ministrstvo za pravosodje na podlagi
14. člena Pravilnika o sodnih izvedencih
in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02,
75/03, 72/05, 71/07, 84/08) in 12. člena Pravilnika o sodnih tolmačih (Uradni list RS,
št. 49/02, 75/03 in 71/07), objavlja imenovanja sodnega izvedenca z dne 17. 6. 2010:
Strokovno področje Geodezija
1. Matej Plešnar, imenovan za sodnega
izvedenca za strokovno področje Geodezija,
podpodročje urejanje lastniških mej – geodetske evidence.
objavlja imenovanje sodnih tolmačev
z dne 17. 6. 2010.
Nemški jezik
2. Ana Kunze, imenovana za sodno tolmačko za nemški jezik.
3. Sebastian Cencič, imenovan za sodnega tolmača za nemški jezik.
4. Boris Korenčan, imenovan za sodnega tolmača za nemški jezik.
Bosanski jezik
5. mag. Alojzij Ferlinc, imenovan za sodnega tolmača za bosanski jezik.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-4351/10
Na podlagi poslovnika »Splošni pogoji delovanja Garancijske sheme za
Pomurje 2« in na podlagi Mnenja o skladnosti sheme državne pomoči »Garancijska shema za Pomurje 2« (št. Priglasitve:
BE03-2067064-2010) Regionalna razvojna
agencija Mura d.o.o. Murska Sobota, Garancijska shema za Pomurje 2, v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom Ribnica poziva vse poslovne banke, ki
delujejo na območju Pomurja, da ponudijo
pogoje kreditiranja v obliki povezanega posla med RRA Mura in poslovno banko, za
leto 2010.
Pogoji kreditiranja naj temeljijo na naslednji osnovi:
– Kreditni potencial: do višine 4 mio EUR,
v razmerju 1:3.
– Obrestna mera depozitov: min 0,1%
letno nominalno.
– Ročnost depozitov je enaka ročnosti
kreditov, to je 5 let oziroma maks. do 31. 12.
2015.
– Višina kredita: min. znesek 4.174 EUR,
maks. znesek 135.000 EUR.
– Nadomestilo za odobritev kredita: po
tarifi nadomestil banke.
– Zavarovanje: 50% vrednosti kredita
(brez obresti, samo glavnica) zavaruje RRA
Mura iz GSP2, ostali znesek kredita zavaruje kreditojemalec po pogojih banke.
Prosimo, da v roku 8 dni pošljete pisno
ponudbo s pogoji kreditiranja podjetij za leto
2010.
Ponudba naj vsebuje:
1. Obrestno mero za kredit podjetju.
2. Stroške odobritve kredita.
Ponudbo pošljite na naslov: Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o., Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota, kontaktna
oseba: Vesna Vitez Gomboši.
Regionalna razvojna agencija Mura
d.o.o. Murska Sobota

Št. 3523-5/2010
Ob-4250/10
Na podlagi 27. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 55. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09
in 100/09) Občina Brežice objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo gostinskega lokala v najem
a) Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
b) Predmet javnega zbiranja ponudb:
predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja
v najem gostinskega lokala v Prosvetnem
domu Brežice, Trg izgnancev 12, 8250 Brežice, v skupni izmeri 27,04 m2 (v tej izmeri
je zajeto tudi 3,50 m2 priročno skladišče),
brez opreme, z možnostjo ureditve gostinske terase na severnem delu Prosvetnega
doma Brežice. Gostinski lokal ima souporabo sanitarij v avli Prosvetnega doma Brežice, površine 14,89 m2, nima telefonskega
priključka, ima priročno skladišče (3,50 m2),
ima vodo in elektriko.
c) Vrsta pravnega posla: sklenitev najemne pogodbe za gostinski lokal za določen
čas enega leta, z možnostjo podaljševanja
z aneksi k sklenjeni najemni pogodbi.
d) Varščina: ponudbi je potrebno priložiti
potrdilo o vplačani varščini v višini 1.000,00 €,
vplačano na transakcijski račun Občine Brežice, št. 01209-0100008385, z navedbo »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb – gostinski lokal«. Znesek varščine se v nobenem
primeru ne obrestuje. Uspelemu ponudniku
se bo varščina uskladila z višino varščine
v sklenjeni najemni pogodbi, neuspelemu ponudniku pa bo vrnjena v roku 8 dni od izbire
najugodnejšega ponudnika.
e) Oblika in pogoji, pod katerimi ponudnik predloži ponudbo in elementi, ki naj jih
ponudba vsebuje:
– na razpisu lahko sodelujejo fizične ali
pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo
sedež v državi članici Evropske unije, pod
pogojem, da so registrirani za opravljanje
gostinske dejavnosti, ali se bodo ustrezno
registrirali v primeru, da bodo izbrani na javnem zbiranju ponudb za oddajo gostinskega
lokala v najem,
– izhodiščna najemnina znaša 324,48 €
mesečno. Izbrani najemnik je dolžan mesečno plačevati najemnino v roku 8 dni po
prejemu računa najemodajalca,
– najemnik je dolžan poleg najemnine tekoče plačevati vse obratovalne stroške. Vse
obveznosti najemnika začnejo teči z dnem
podpisa najemne pogodbe, ne glede na čas,
ko bo najemnik pričel z opravljanjem dejavnosti,
– najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 15 dni po prejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje,
da je od najema odstopil. V tem primeru
zapade varščina v korist najemodajalca,
– ponudniki si lahko gostinski lokal
ogledajo v sredo, 7. julija 2010, med 8. in
10. uro.

Pisno ponudbo je potrebno predložiti
z naslednjo vsebino:
– podatki o ponudniku: Ime in priimek
oziroma firmo, naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, številko transakcijskega računa, matično in davčno številko
v primeru, da je ponudnik že registriran za
opravljanje gostinske dejavnosti, drugače
pa osnovne osebne podatke kot so ime in
priimek, naslov stalnega bivališča ponudnika, EMŠO in kopijo osebne izkaznice kot
dokazilo o državljanstvu,
– ponujeno mesečno višino najemnine, ki
ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine,
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
– potrdilo o plačilu varščine,
– dokazilo o ekonomski in finančni sposobnosti ponudnika: ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa ne sme
imeti nobenega blokiranega transakcijskega
računa. Ponudnik predloži izjavo banke, da
v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa ni imel nobenega blokiranega transakcijskega računa,
– dokazilo, da ima ponudnik poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ki ga izda pristojni davčni organ in ga ponudnik predloži organizatorju javnega zbiranja
ponudb, v nasprotnem primeru mora podpisati izjavo, katere obrazec dobi na sedežu
organizatorja javnega zbiranja ponudb, ali
na spletni strani Občine Brežice, da soglaša, da lahko organizator javnega zbiranja
ponudb, Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, za namen javnega
zbiranja ponudb za oddajo gostinskega lokala v najem pridobi podatke ponudnika iz
uradnih evidenc,
– izjava ponudnika, da ponudba velja še
90 dni od dneva javnega odpiranja ponudb
in izjava o sprejemanju pogojev razpisa, katerega obrazec dobi na sedežu organizatorja javnega zbiranja ponudb, ali na spletni
strani Občine Brežice.
Ponudba je popolna, če vsebuje vse
navedene elemente. Obravnava se samo
ponudbe, ki so popolne in pravočasne. Po
prejemu ponudb se s ponudniki lahko izvedejo dodatna pogajanja, morajo pa se
izvesti v primeru, kadar je podanih več enakovrednih ponudb.
f) Merila za izbor: izbran bo ponudnik, ki
bo predlagal najvišjo mesečno najemnino.
g) Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 19. 7. 2010,
do 12. ure, na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za
najem gostinskega lokala.« Ovojnica mora
biti zapečatena in na hrbtni strani mora biti
označen polni naslov pošiljatelja. Javno odpiranje ponudb bo 20. 7. 2010, ob 10. uri,
na sedežu Občine Brežice, v pisarni št. 13.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh
od dneva odpiranja ponudb.
h) Občina Brežice si pridržuje pravico,
da lahko na podlagi tega razpisa postopek
ustavi do sklenitve pravnega posla brez
obrazložitve in odškodninske odgovornosti. Potrebne obrazce za oddajo ponudbe,
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vzorec najemne pogodbe in vsa pojasnila
v zvezi z najemom predmeta najema v času
razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na spletni strani Občine Brežice ali na
sedežu Občine Brežice, Cesta prvih borcev
18, 8250 Brežice, Oddelek za gospodarske
javne službe in gospodarske zadeve, v pisarni št. 13, od ponedeljka do petka, med 8.
in 14. uro, na tel. 07/49-91-506 – svetovalec
Roman Zakšek.
Občina Brežice
Ob-4261/10
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
Bovec, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), določil Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07), 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS,
št. 72/06) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem
I. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev
8, 5230 Bovec, mat. št. 5881498000, davčna številka SI 36828866, tel. 05/384-19-00,
faks 05/384-19-15, e-mail: obcina.tajnik@bovec.si.
II. Opis predmeta prodaje
V najem se oddaja objekt ''Hotel šola'',
Log pod Mangartom 64, s pripadajočim
funkcionalnim zemljiščem, stoječ na parc.
št. 89/5, k.o. Log pod Mangartom, v izmeri
poslovna stavba 184 m2 in dvorišče 776 m2.
Objekt ''Hotel šola'' se nahaja v naselju Log
pod Mangartom, tik ob državni cesti in ima
urejen dostop do objekta z lastnimi parkirišči. Objekt ima klet, pritličje, 2 nadstropji
in mansardo, s skupno 854,75 m2 neto površine.
Objekt ima uporabno dovoljenje
št. 351-270/2008 z dne 5. 3. 2009 za opravljanje hotelske dejavnosti.
III. Izhodiščna cena: izhodiščna najemnina znaša od 1. 8. 2010 do 1. 4. 2011 450,00
eur/mesec, od 1. 4. 2011 do 1. 8. 2015 pa
1275,00 eur/mesec + 5% od bruto prometa na mesec. Poleg najemnine je najemnik
dolžan poravnavati mesečne stroške poslovanja, (telekomunikacije, komunalne storitve, električna energija, zavarovanje in drugi
stroški povezani s poslovanjem).
IV. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je 16. 7. 2010.
Ponudbe se do tega datuma lahko oddajo neposredno v sprejemni pisarni ali pošljejo s priporočeno pošiljko s povratnico,
na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih
žrtev 8, 5230 Bovec. Pravočasne pošiljke
so tiste, ki so oddane na pošto s poštnim
žigom do vključno 16. 7. 2010. Na pošiljkah
mora biti pripis »Ponudba za Hotel šola –
ne odpiraj«.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem
roku (nepravočasne ponudbe), in nepravilno
označene ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in
o tem obvestila ponudnika.
V. Vsebina ponudbe
Popolna pisna ponudba mora vsebovati
in ji je potrebno priložiti:
A. Podatke o ponudniku:
– naziv/firma ponudnika oziroma ime in
priimek;
– sedež ponudnika oziroma naslov;
– identifikacijsko številko za DDV ponudnika;
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– matično številko oziroma EMŠO;
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma izpis iz poslovnega registra
Slovenije za samostojne podjetnike, ne starejše od treh mesecev;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe;
– pooblaščeno osebo ponudnika za podpis pogodbe;
– pooblaščeno kontaktno oseba v zvezi
s ponudbo.
B. Višino ponujene najemnine za objekt
skupaj s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, drobnim inventarjem in opremo, ki ne
sme biti nižja od izhodiščen cene.
C. Izjavo o vezanosti na ponudbo do
sklenitve pogodbe.
D. Izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje razpisa.
Drugi pogoji oddaje v najem:
– Poslovni prostori se oddajo za določen
čas pet let, pogodba se po preteku pogodbenega časa lahko podaljša.
– Najemnik nima pravice oddati prostora
v podnajem.
– Izhodiščna najemnina se polletno
usklajuje z indeksom rasti življenjskih stroškov.
– Najemnik bo dolžan plačevati najemnino do 10. v mesecu za tekoči mesec.
– Ponudnik mora ob prevzemu hotela
prevzeti vse do prevzema potrjene rezervacije gostov in drugih do takrat potrjenih
storitev v hotelu Šola.
VI. Merila, po katerih se bodo vrednotile
ponudbe: cena je edini kriterij izbire ponudnika.
VII. Posebna določila: Občina Bovec si
pridržuje pravico, da kadarkoli do sklenitve
pravnega posla ustavi začeti postopek, brez
odškodninske odgovornosti.
VIII. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika
Komisija za izvedbo in nadzor postopka
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec, imenovana s sklepom župana,
bo v roku 10 dni od poteka roka za zbiranje
ponudb odprla vse pravočasno prispele in
pravilno označene ponudbe. Prepoznih in
nepravilno označenih ponudb komisija ne
bo obravnavala (prepozno prispele ponudbe bodo zapečatene vrnjene ponudnikom).
Razpis se šteje za uspešen tudi v primeru,
če se javi le en ponudnik.
V primeru nepopolne ponudbe ali v primeru, če je prejetih več najugodnejših ponudb, lahko komisija postopa po določilih
45. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin.
IX. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: z izbranim ponudnikom se bo sklenila
pisna najemna pogodba v roku 15 dni od
sprejema sklepa o izbiri s strani župana Občine Bovec in poziva k podpisu pogodbe.
X. Kontaktna oseba
Podrobnejše informacije o javnem zbiranju ponudb lahko ponudniki dobijo na Občini
Bovec, pri tajniku ali pooblaščencu, v času
uradnih ur.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Bovec
Ob-4273/10
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
objavlja na podlagi 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – odl.
US in 100/09)

javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Mestne občine Ptuj
1. Naziv in sedež organizatorja: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
matična številka: 5883598000, ID za DDV:
SI85675237.
2. Predmet prodaje:
a) Štiri kom. – kovinski steber – vroče cinkan, višine 40 m, premera spodaj
1250 mm, zgoraj 344 mm in nosilno kovinsko, vroče cinkano konstrukcijo za montažo
kandelabrov;
b) Reflektorji Disano Tip 1156
a. Štirideset kom. – Forum FS
MAX-TS 2000, žarnica 1 × 2000 W, JMTS2000/400V, predstikalna naprava 117
JM-TS 2000,
b. Oseminštirideset kom. – Forum FM
MAX-TS 2000, žarnica 1 × 2000 W, JMTS2000/400V, predstikalna naprava 117
JM-TS 2000,
c. Osem kom. – Forum FL MAX-TS
2000, žarnica 1 × 2000 W, JM-TS2000/400V,
predstikalna naprava 117 JM-TS 2000;
c) Štiri kom. – Razdelilno krmilna omara
za napajanje reflektorjev vključno kontrolna
enota z dušilkami, kondenzatorji, varovalkami, terminali in ožičenjem.
3. Pogoji prodaje:
3.1. Premičnine bodo kot celota prodana
najugodnejšemu ponudniku.
3.2. Premičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«. Kupec kupuje stvarno premoženje v stanju, kakšno je in ne
more uveljaviti večjih pravic, kot jih je imel
lastnik.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
Ponudba mora veljati še 45 dni od roka odpiranja ponudb. Če najugodnejši ponudnik
ne sklene pogodbe v roku 15 dni, se mu
lahko rok za sklenitev pogodbe podaljša,
vendar ne več kot 15 dni. Če najugodnejši
ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, se bo štelo, da je od nakupa
odstopil in ima Mestna občina Ptuj pravico
zadržati vplačano varščino.
3.4. Plačilo kupnine se opravi v roku
30 dni od sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo kupnine
v roku je bistvena sestavina pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku
kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba
razveljavi.
3.5. Kupec premičnin, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, je dolžan poleg kupnine plačati še DDV.
4. Pogoji udeležbe v postopku:
4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% ponujene cene premičnin, ki
jo je potrebno plačati na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, številka 01296-0100016538. Plačana
varščina se izbranemu ponudniku vračuna
v kupnino, ostalim pa se brezobrestno vrne
v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega
ponudnika.
4.2. Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku: ime in priimek
fizične osebe oziroma ime pravne osebe,
naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko oziroma ID za
DDV, številko transakcijskega računa, naziv
in naslov banke, telefonsko številko,
– navedbo premičnin, na katero se ponudba nanaša,
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– ponujeno ceno,
– kopijo osebnega dokumenta (fizične
osebe),
– izpisek iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki), ne starejši
od 30 dni,
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma izpisek iz registra društev
pri upravni enoti (društvo), ne starejši od
30 dni,
– pooblastilo, če se ponudba oddaja po
pooblaščeni osebi,
– potrdilo o plačilu varščine,
– pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
4.3. Ponudniki za nakup premičnin svoje
pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali
osebno oddajo do vključno 8. julija 2010,
na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, z oznako » Ne odpiraj – ponudba
za nakup premičnin«. Osebno prinesene ponudbe je potrebno do navedenega datuma
oddati na Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
5.1. Javno odpiranje ponudb bo dne 9. julija 2010, ob 11. uri v sobi št. 28/2, na Mestni
občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj. Predstavniki
ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti
pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. Nepravočasne ponudbe, ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, komisija
izloči in o tem obvesti ponudnika.
5.2. Ponudniki, ki bodo ponudili enako visoko kupnino, bodo pozvani na pogajanja.
5.3. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ponujeno ceno, je izključena. Mestna občina
Ptuj lahko kadarkoli ustavi začeti postopek
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
ponudnikom varščina vrne.
6. Dodatne informacije: vsa pojasnila
v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo
interesenti na Mestni občini Ptuj, Mestni trg
1, 2250 Ptuj, soba št. 26, tel. 02/748-29-65
– kontaktna oseba: Robert Novak.
Mestna občina Ptuj
Št. 4781-909/2008
Ob-4309/10
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. 7/2010) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2010
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja nepremičnina:
2.1 Zazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 13/75, njiva, v izmeri 77 m2, k.o. Prule.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po
določilih dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za ob-

močje Mestne občine Ljubljana (Uradni list
SRS, št. 11/86, in Uradni list RS, št. 23/91 in
ostali), zemljišče parc. št. 13/75, k.o. Prule,
nahaja v območju urejanja CS10/7 – Prule –
Cimpermanova ulica, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti in se ureja
z določili Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88, in Uradni
list RS, št. 21/90 in drugi).
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izhodiščna cena: 23.100,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in
bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic na
št. 007-432000. 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 kavcije) 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 15 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 nepre-
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mičnine v območju urejanja CS10/7 – Prule
– Cimpermanova ulica« na naslov: Mestna
občina Ljubljana, Komisija za pridobivanje
in razpolaganje s stvarnim premoženjem
Mestne občine Ljubljana, 1000 Ljubljana,
Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani kavciji,
– 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 predmetnih
nepremičninah in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, 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
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe v torek, 13. 7. 2010, 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 v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
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. 4781-750/2010
Ob-4310/10
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. 7/2010) 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.
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2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb je poslovni prostor št. P01, v izmeri 85,84 m2, ki
se nahaja v pritličju objekta, na naslovu Tbilisijska ulica 85, 1000 Ljubljana, in je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani
vpisan z identifikacijsko št. 5.E, pri podvložku št. 5264/5, k.o. Trnovsko predmestje, kar
v naravi predstavlja vetrolov, dva servisna
prostora, tri pisarne, hodnik, čajno kuhinjo in
sanitarije. Stavba, v kateri se poslovni prostor nahaja, leži na parc. št. 500/41, k.o. Trnovsko predmestje, z ID stavbe 1248. Predmetni poslovni prostor je vpisan kot etažna
lastnina pod oznako 5.E.
Poslovni prostor je trenutno zaseden
z najemnikom ADD trgovina, inženiring,
vzdrževanje d.o.o., Tbilisijska ulica 85, Ljub
ljana, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, po najemni
pogodbi št. 35280-133/2006, z dne 24. 8.
2006.
Izhodiščna cena: 86.000 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 nepremičnina 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
št. 000-431000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
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– 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 Tbilisijska ulica 85 - P01« 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 Ljubljana,
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
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe v torek, 13. 7. 2010, ob 14.30, 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
Ob-4311/10
Občina Kidričevo na podlagi 7. člena 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 Odl. US:
U-I-13/94-65, 45/94 Odl. US: U-I-144/94-18,
57/94, 14/95, 20/95 Odl. US: U-I-285/94-105,
63/95, 73/95 Odl. US: U-I-304/94-9, 9/96
Odl. US: U-I-264/95-7, 39/96 Odl. US:
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U-I-274-95, 44/96 Odl. US: U-I-98/95, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 Odl. US: U-I-39/95,
74/98, 12/99 Skl. US: U-I-4/99, 36/99 Odl.
US: U-I-313/96, 59/99 Odl. US: U-I-4/99,
70/00, 94/00 Skl. US: U-I-305-98-14,
100/00 Skl. US: U-I-186/00-10, 28/2001
Odl. US: U-I-416/98-38, 87/01, 16/02 Skl.
US: U-I-33/02-7, 51/02, 108/03 Odl. US:
U-I-186/00-21, 77/04 Odl. US: U-I-111/04-21,
72/05, 100/05 – UPB1, 21/06 Odl. US:
U-I-2/06-22, 14/07 – ZSPDPO, 60/07, 94/07
– UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15,
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08, Odl. US:
U-I-427/06-9 in 79/09) – ZLS, 21. v zvezi z 8. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07 in 55/09), 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09
in 100/09) in Odloka o proračunu Občine
Kidričevo za leto 2010 ter programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za
leto 2010 (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 4/2010), razpisuje
2. poziv k izstavitvi ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Občine Kidričevo v letu 2010
I. Prodajalec: Občina Kidričevo, Ulica
Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, tel.
02/799-06-10, faks 02/799-06-19.
II. Predmeti prodaje in izhodiščne cene:
Nezazidana stavbna zemljišča
Št.

Št.
parcele

Površina
v m²

Vl. št.

1

577/110

946

2

577/111

3
4

Katastrska
občina

Cena po m² v €
brez 20% DDV

926

Lovrenc na Dr.
polju

15,00

799

926

Lovrenc na Dr.
polju

15,00

577/112

800

926

Lovrenc na Dr.
polju

15,00

577/113

200

926

Lovrenc na Dr.
polju

15,00

III. Pogoji sodelovanja: ponudbo za nakup nepremičnin lahko dajo fizične in pravne osebe, ki položijo varščino v višini 10%
izhodiščne cene posamezne nepremičnine
na TRR Občine Kidričevo pri Banki Slovenije, št. 01245-0100017097, s pripisom
»varščina za nakup nepremičnin 2010«.
Prodajalec plačane varščine ne bo obrestoval. Ponudnik mora ponuditi izhodiščno
ali višjo ceno.
IV. Vsebina ponudbe:
Ponudba mora vsebovati točen naziv in
naslov oziroma sedež ponudnika, navedbo
zemljišča, za katerega je ponudnik zainteresiran in ponujeno ceno. Ponudbi mora biti
priloženo:
– potrdilo o vplačilu varščine,
– fotokopija osebne izkaznice za fizične
osebe,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma za samostojne podjetnike
priglasitev pri pristojnem davčnemu uradu,
– potrdilo davčne uprave o ID za DDV
oziroma davčni številki, matično številko in
številko TRR ter enoto banke za primer vračila varščine,
– pisno izjavo o strinjanju s pogoji javnega razpisa.

Skupna
izhodiščna
cena v €
14.190,00
brez 20%
DDV
11.985,00
brez 20%
DDV
12.000,00
brez 20%
DDV
3.000,00
brez 20%
DDV
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V. Plačilni in ostali pogoji prodaje: nepremičnine se prodajajo v obstoječem stanju.
Ponudnik je vezan na ponudbo še 60 dni po
poteku roka za oddajo ponudbe. Izhodiščna
cena ne vsebuje DDV ter ostalih stroškov.
Kupec plača vse davščine v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost in stroške
overitve podpisov ter zemljiškoknjižnega
prenosa lastništva. Izbrani ponudnik mora
kupoprodajno pogodbo skleniti v roku 30 dni
po prejemu poziva prodajalca. Plačilo se
opravi v roku 8 dni po podpisu kupoprodajne pogodbe na TRR Občine Kidričevo,
št. 01245-0100017097, pri čemer se varščina všteje v kupnino. Če izbrani ponudnik
ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma
odstopi od pogodbe ali če ne plača kupnine
v predpisanem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti
že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka
za izpolnitev. V vseh primerih iz prejšnjega
stavka se varščina kupcu ne vrne. V tem primeru lahko prodajalec sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom brez
novega razpisa. Neuspelemu ponudniku se
varščina vrne brezobrestno v 8 dneh po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb. Nepremičnina preide v last in posest
kupca po plačilu celotne kupnine in vseh
ostalih stroškov. Prodajalec si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom
ne sklene pogodbe, oziroma lahko začeti
postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pogodbe, pri čemer ponudnikom ne priznava
stroškov v zvezi s pripravo ponudbe.
VI. Postopek: ponudniki svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo priporočeno po pošti ali oddajo osebno do vključno
9. julija 2010 na sedež Občine Kidričevo,
Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine« s pripisom zgoraj navedene identifikacijske ali zaporedne številke pri
posamezni vrsti nepremičnine. Osebno prinesene ponudbe je treba do navedenega
datuma do 12. ure oddati v sprejemni pisarni
Občine Kidričevo.
VII. Javno odpiranje ponudb: pravočasno
prispele in na zaprti kuverti pravilno označene ponudbe bo javno odprla in pregledala
imenovana komisija, in sicer v ponedeljek,
12. julija 2010, ob 8. uri, v sejni sobi na
sedežu Občine Kidričevo. O izidu javnega
zbiranja ponudb bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 8 dni od dneva javnega odpiranja ponudb.
VIII. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je izključno cena. V primeru enakih
ponudb se bo med ponudniki opravila javna
dražba.
IX. Dodatne informacije in ogled: kontaktna oseba je višji svetovalec župana za
pravne zadeve mag. Egon Repnik, univ.
dipl. prav., ki v času uradnih ur daje informacije na sedežu Občine Kidričevo, tel.
02/799-06-12 ali elektronski pošti: egon.repnik@kidricevo.si
Občina Kidričevo
Ob-4353/10
Občina Piran, Tartinijev trg št. 2, 6330
Piran, na podlagi 21. člena v zvezi s 14. členom Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 55/09 – odl. US, 100/09 in 49/10) in
na podlagi letnega načrta razpolaganja z ne-
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premičnim premoženjem v lasti Občine Piran (sklep Občinskega sveta 478-299/2009
z dne 15. 12. 2009) ter na podlagi posamičnih programov ravnanja s stvarnim premoženjem, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti
Občine Piran
1. Predmet prodaje so sledeče nepremičnine:
a) parc. št. 345/2, k.o. Sečovlje, njiva
602 m2, vpisana v vl. št. 2266, last Občine
Piran do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti: 111.911,80 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja v Parecagu, na grebenu ob cesti Seča–Korte.
b) parc. št. 345/3, k.o. Sečovlje, sadovnjak, 718 m2, vpisana v vl. št. 2266, last
Občine Piran do celote.
Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti: 133.476,20EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja v Parecagu, na grebenu ob cesti Seča–Korte.
c) parc. št. 1432/2, k.o. Portorož, gozd,
471 m2 in travnik, 232 m2, vpisana v vl.
št. 4574, last Občine Piran do celote in parc.
št. 1432/12, k.o. Portorož, sadovnjak,
970 m2, vpisana v vl. št. 2022, last Občine
Piran do celote.
Parceli se prodajata kot celota, po izhodiščni (najnižji) vrednosti 500.000,00 EUR.
V naravi se nepremičnini nahajata v centru Portoroža.
d) parc. št. 943/4, k.o. Portorož, njiva
761 m2, vpisna v vl. št. 2162, last Občine
Piran do celote. Parcela je obremenjena
s predkupno pravico v korist fizične osebe.
Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti 194.123,49 EUR.
V naravi se nepremičnina nahaja ob Belokriški cesti, Beli križ nad Portorožem.
e) parc. št. 1121/6, k.o. Sečovlje, sadovnjak, 478 m2, sadovnjak, 18 m2, njiva,
496 m2 – skupno 992 m2 zemljišča, vpisana
v vl. št. 2267 in parc. št. 1121/7, k.o. Sečovlje, sadovnjak, 334 m2, sadovnjak, 101 m2,
njiva, 436 m2 – skupno 871 m2 zemljišča,
vpisana v vl. št. 2267.
Parceli se prodajata kot celota, po izhodiščni (najnižji) vrednosti 346.331,70 EUR.
V naravi se nepremičnini nahajata v Parecagu, Gorgo.
f) stanovanje v mansardi večstanovanjske stavbe na naslovu Budičinova 7, v Piranu, ki stoji na parc. št. 545, k.o. Piran, označeno s 5.E, in rjavo barvo, izmere 28,95 m2,
vknjiženo v podvložek št. 1931/5, k.o. Piran;
stanovanje sodi v kategorijo neprofitnih najemnih stanovanj in je oddano v najem. Najemnik ima predkupno pravico.
Izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne nepremičnine je 49.876,83 €.
g) stanovanje v stanovanjski stavbi na
naslovu Bonifacijeva 9 v Piranu, ki stoji na
parc. št. 484, k.o. Piran, označeno z 2.E, in
modro barvo, izmere 33,47 m2, vknjiženo
v podvložek št. 1450/3, k.o. Piran; stanovanje sodi v kategorijo neprofitnih najemnih
stanovanj in je oddano v najem. Najemnik
ima predkupno pravico.
Izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne nepremičnine je 45.839,96 €.
h) poslovni prostor v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Verdijeva 16,
v Piranu, ki stoji na parc. št. 734, k.o. Piran, označen z 2.E, in zeleno barvo, izmere
26,90 m2, vknjižen v podvložek št. 1903/2,
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k.o. Piran; poslovni prostor ni samostojna
enota, ampak predstavlja del večjega poslovnega prostora v lasti fizične osebe in je
tudi v njegovi uporabi.
Izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne nepremičnine je 40.350,00 €.
i) poslovni prostor v pritličju stanovanjske
stavbe na naslovu, Savudrijska 1, v Piranu,
ki stoji na parc. št. 1095, k.o. Piran, označen z 1.E, in rjavo barvo, izmere 54,76 m2,
vknjižen v podvložek št. 1596/1, k.o. Piran,
poslovni prostor je oddan v najem za nedoločen čas.
Izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne nepremičnine je 163.700,00 €.
j) parc. št. 1461/1, k.o. Sečovlje,
pot, 87 m2, vpisana v vl. št. 765 in parc.
št. 1462/2, k.o. Sečovlje, njiva, 95 m2, vpisana v vl. št. 1043, vse last Občine Piran
do celote.
Izhodiščna (najnižja) vrednost predmetnih nepremičnin je 22.550,00 €.
V naravi nepremičnini predstavljata dostopno pot in dvorišče in tvorita funkcionalno celoto k lastniški nepremičnini s parc.
št. 1459/1 in 1459/2, k.o. Sečovlje, in sta že
v rabi lastnikov nepremičnin parc. št. 1459/1
in 1459/2, k.o. Sečovlje.
k) parc. št. 1042/10, k.o. Portorož, njiva,
110 m2, vpisana v vl. št. 2298, last Občine
Piran do celote.
Izhodiščna (najnižja) vrednost predmetnih nepremičnin je 22.306,00 €.
V naravi nepremičnina predstavlja sestavni del parkirišča na parc. št. 1041/3,
k.o. Portorož, in je že v rabi lastnika parc.
št. 1041/3, k.o. Portorož.
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.
Vse nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«.
Po predhodnem dogovoru je možen
ogled nepremičnine.
2. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali
tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem,
da so državljani Republike Slovenije ali druge
države članice Evropske unije. Državljanstvo
se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega
je razviden podatek o državljanstvu (potni list,
osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se
izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
b) Kolikor se ponudbo odda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno pooblastilo overjeno pri notarju.
c) Ponudniki morajo za resnost ponudbe
vplačati varščino (kavcijo) v višini 10% ponujene cene (brez davkov), ki se vplača na
podračun enotnega zakladniškega računa
Občine Piran, št. 01290-0100005871, odprt
pri Upravi za javna plačila, Urad Koper ter
k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine. Rok za plačilo varščine je 19. 7. 2010,
do vključno 10. ure. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku
8 dni po končanem izboru najugodnejšega
ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Znesek varščine
se v nobenem primeru ne obrestuje.
d) 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 vrednosti;
– pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca.
K ponudbi je potrebno priložiti:
I. dokazilo o državljanstvu (osebna izkaznica ali potni list) oziroma sedežu pravne
osebe (izpis iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev šteto od dneva
razpisa javnega zbiranja ponudb v Uradnem
listu RS),
II. pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
III. dokazilo o plačani varščini v višini
10% ponujene vrednosti, številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke, v primeru, da ponudnik ne uspe
s svojo ponudbo.
e) Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela v zaprti ovojnici, z oznako
»Javni razpis za prodajo nepremičnin – Ne
odpiraj!«, najkasneje do 19. 7. 2010, do
vključno 10. ure, ne glede na datum poštnega žiga, na naslov: Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran. Na ovojnici
mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Ponudba veže ponudnika 2 meseca
po oddaji ponudbe.
3. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 2. točke javnega razpisa. Nepravočasne in nepopolne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in
popolne ponudbe bo obravnavala s strani
župana občine pooblaščena komisija.
4. Odpiranje ponudb bo dne 19. 7. 2010,
ob 13. uri, v prostorih občinske uprave Občine Piran v Piranu, Tartinijev trg 2. Odpiranje
ponudb je javno.
5. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku
15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje
v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb.
6. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom, je
izključena. Župan Občine Piran lahko brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine začeti postopek prodaje, ne
da bi za to navedel razloge.
7. Če je med prejetimi ponudbami več
ponudb, lahko komisija pozove ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali opravi s ponudniki
dodatna pogajanja z namenom dosega čim
višje kupnine.
8. Izbrani najugodnejši ponudnik oziroma predkupni upravičenec mora kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje
v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri in
poziva k podpisu pogodbe oziroma v roku
15 dni po izteku roka za uveljavitev predkupne pravice. 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
Občine Piran. Kupec mora plačati kupnino
v roku, ki bo določen v pogodbi, in sicer
v roku 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma
izdaje računa. Plačilo kupnine je bistvena
sestavina pogodbe. Kolikor kupec kupnine
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ne plača v roku, se pogodba šteje za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano varščino.
Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi
zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine.
9. Prodajna pogodba vsebuje odkupno
pravico in služnostno pravico v korist Občine
Piran za potrebe izgradnje objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture.
10. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07, 100/09) in Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09 – odl.
US, 100/09 in 49/10).
11. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih
prodaje na sedežu Javnega podjetja Okolje
Piran d.o.o., Arze 1b, Piran, Miloška Raktelj,
tel. 05/61-750-33, za predmete prodaje pod
j) in k) oziroma na sedežu Občine Piran,
Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran, Tjaša Gulič
05/671-03-64, za predmete prodaje f), g),
h) in i), Martina Kukovec, 05/671-03-37, za
predmete prodaje a), b), c), d) in e).
Občina Piran
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-4332/10
Liberalna demokracija Slovenije, Slovenska cesta 29, Ljubljana, objavlja v skladu
s 24. členom Zakona o političnih strankah
Skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju
od 1. 1. do 31. 12. 2009
Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
III.
IV.
V.
VI.

Postavka
PRIHODKI
Prihodki iz državnega
proračuna
Prihodki iz proračuna lokalnih
skupnosti
Prispevki pravnih in fizičnih oseb
ter zasebnikov
Prispevki pravnih in fizičnih oseb
ter zasebnikov, ki presegajo trikratno
povprečno plačo na delavca v RS
Drugi prihodki
CELOTNI PRIHODKI
ODHODKI
Stroški volitev
Drugi stroški in izredni odhodki
CELOTNI ODHODEK
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV
NAD PRIHODKI
PRESEŽEK ODHODKO
IZ PREJŠNJIH LET
UGOTOVLJEN POSLOVNI IZID

Znesek v EUR

214.778,76
582.311,79
354.458,73
72.866,67
61.674,31
1.286.090,26
210.576,03
786.297,18
996.873,21
289.217,05
0,00
–1.288.613,86
–999.396,81

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

Postavka

Znesek V EUR

SREDSTVA
Opredmetena osnovna
sredstva
69.828,25
Dolgoročne finančne naložbe
5.000,00
Kratkoročne finančne naložbe
1.837,95
Denarna sredstva na računih
in v blagajni
33.139,47
Druga sredstva
35.340,69
SKUPAJ SREDSTVA
145.146,36
OBVEZNOSTI DO VIROV
SREDSTEV
Ustanovitveni vložek
0,00
Dolgoročne obveznosti
6.240,00
Kratkoroče obveznosti
1.138.303,17
Druge obveznosti do virov sredstev
0,00
Presežek odhodkov
nad prihodki
–999.396,81
SKUPAJ VIRI SREDSTEV
145.146,36
Liberalna demokracija Slovenije
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Evidence sindikatov
Št. 101-9/2010-3
Ob-3462/10
Pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška, se pod zaporedno številko 126, z dnem
18. 1. 2010, pravila/statut Sindikata IMP
črpalke d.d., izbrišejo iz evidence.
Št. 101-10/2010-2
Ob-3808/10
Sindikat kemične, gumarske in nekovinske industrije Slovenije, Sindikat podjetja
Swaty d.d., vpisan v evidenco sindikatov pri
Upravni enoti Maribor, dne 13. 5. 1993, pod
zaporedno številko 39/1993, je spremenil
naziv in se odslej imenuje Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije
Slovenije SWATYCOMET, skrajšan naziv:
Sindikat KNG SWATYCOMET. Sedež sindikata je na Titovi cesti 60, v Mariboru.
Sprememba je vpisana v evidenco sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 10/2010, z dne 21. 5. 2010.
Št. 101-1/2010-2
Ob-4030/10
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije OŠ Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje, s sedežem v Hrpeljah, Reška cesta 30, 6240
Kozina, ki so jih sprejeli člani na ustanovnem sestanku sindikata dne 25. 5. 2010,
se hranijo na Upravni enoti Sežana in so
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zap. št. 32, z dne 9. 6. 2010.
Sindikat uporablja skrajšano ime SVIZ
OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje.
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Objave gospodarskih družb
Ob-4344/10
Na podlagi 568. člena ZGD-1 in Pogodbe
o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ, kolektivna organizacija SAZOR – Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice
reproduciranja GIZ, Kersnikova 10a, 1000
Ljubljana objavlja, da so bile na tretji redni
letni skupščini, ki je bila dne 17. 5. 2010,
sprejete spremembe statuta, ki so objavljene na spletnih straneh AJPES-a. Celotni
zapisnik skupščine je objavljen na spletnih
straneh kolektivne organizacije SAZOR GIZ
– www. sazor.si.
SAZOR GIZ, Ljubljana
Ob-4352/10
Podpisani pomočnik notarke Romane
Gajšek, Andrej Litrop, kot pooblaščenec
družbe Gradbeno podjetje Gomboc, d.o.o.,
Murska Sobota, Noršinska ulica 31, objavlja
v smislu 638. člena v zvezi s 586. členom
ZGD-1C:
1. Dne 22. 6. 2010 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Murski Soboti predložen notarski zapis pogodbe o oddelitvi in
prevzemu SV 545/10 z dne 21. 6. 2010, sklenjen med družbo Gradbeno podjetje Gomboc, d.o.o., Murska Sobota, Noršinska ulica
31, matična številka 5457122000, kot prenosno družbo in družbo Finimo, nepremičnine
in storitve d.o.o., Murska Sobota, Noršinska
ulica 31, matična številka 3661750000, kot
prevzemno družbo.
2. Na podlagi notarskega zapisa pogodbe o oddelitvi in prevzemu bo izvedena oddelitev s prevzemom posameznih delov premoženja na prevzemno kapitalsko družbo
Finimo d.o.o.
3. Na sedežu družbe Gradbeno podjetje
Gomboc, d.o.o., Murska Sobota, Noršinska
ulica 31, je od dneva objave tega obvestila
do dneva, ko bo edini družbenik obeh družb
dal soglasje k notarskemu zapisu pogodbe o oddelitvi in prevzemu, vsak delovni
dan, v času od 8. do 12. ure, družbeniku in
upnikom na vpogled notarski zapis pogodbe
o oddelitvi in prevzemu družbe Gradbeno
podjetje Gomboc, d.o.o., in ostale listine, ki
jih zahteva ZGD-1, v zvezi z oddelitvijo in
prevzemom.
4. Pred odločanjem o soglasju k pogodbi
bo direktor obeh družb, prenosne in prevzemne družbe na zahtevo družbenikov vsake
od družb, razložil vsebino notarskega zapisa
pogodbe o oddelitvi in prevzemu, prav tako
pa bo edinega družbenika v obeh družbah
obvestil o vseh morebitnih pomembnih spremembah premoženja družbe v obdobju od
sestave notarskega zapisa pogodbe o oddelitvi in prevzemu do dneva odločanja.
Romana Gajšek
notarka
Murska Sobota
Ob-4363/10
Na podlagi določil 586. in 599. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),
družba Kompas Turistično podjetje d.d.,
Pražakova 4, Ljubljana (v nadaljevanju:
Kompas d.d.), objavlja sporočilo:

Družba Kompas d.d. je kot prevzemna
družba dne 30. 6. 2010 registrskemu sodišču v Ljubljani predložila Pogodbo o pripojitvi, sklenjeno med prevzeto družbo Kompas
Koper Turistično podjetje d.o.o., Pristaniška
ulica 17, 6000 Koper, k prevzemni družbi
Koper d.d., sklenjeno dne 17. 6. 2010. Pogodbo o pripojitvi z dne 17. 6. 2010 je pregledal tudi nadzorni svet prevzemne družbe
in sprejel Sklep o soglasju k nameravani
pripojitvi.
Vsi delničarji prevzemne družbe imajo
pravico do vpogleda listin iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1, na sedežu prevzemne družbe, vsak delovni dan, med 10.
in 12. uro. Družba bo vsakemu delničarju na
njegovo zahtevo, najkasneje naslednji delovni dan, brezplačno dala prepis teh listin.
Prevzemna družba je edini lastnik prevzete
družbe, zaradi tega in v skladu s 599. členom ZGD-1, uprava prevzemne družbe ne
zahteva, da bi o soglasju za pripojitev odločala skupščina prevzemne družbe. Delničarji prevzemne družbe, katerih deleži
dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala
prevzemne družbe, lahko v roku enega meseca od sprejema sklepa ustanovitelja prevzete družbe o soglasju za pripojitev zahtevajo, da o soglasju za pripojitev odloča na
svoji skupščini tudi skupščina prevzemne
družbe.
Navedeno obvestilo bo objavljeno v Uradnem listu RS Slovenije ter na spletni strani
družbe Kompas d.d., na naslovu: www.kompas.si, od 30. 6. 2010 dalje, vsaj 30 dni.
Uprava družbe Kompas d.d.

Sklici skupščin
Ob-4057/10
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta delniške
družbe Murka, trgovina in storitve, d.d., sklicujeta uprava in nadzorni svet
skupščino družbe
Murka, trgovina in storitve, d.d., Vnanje
Gorice, Nova pot 6, 1351 Brezovica pri
Ljubljani,
ki bo v četrtek, 5. 8. 2010, ob 10. uri,
v gostišču Kašča Mrlačnik – špagetarija in
picerija, Podpeška cesta 22a, 1351 Brezovica pri Ljubljani.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: imenuje se predsednik
skupščine in preštevalca glasov, po predlogu uprave. Seji bo prisostvoval vabljeni
notar.
2. Predložitev Letnega poročila in Poročila nadzornega sveta za leto 2009 ter poročilo uprave o prejemkih uprave in nadzornega
sveta v letu 2009.
3. Odločanje o podelitvi razrešnice.
Predlog sklepa: skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe
v letu 2009 in direktorju družbe in nadzor-

nemu svetu družbe podeljuje razrešnico za
poslovno leto 2009.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet družbe.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini upravi družbe najpozneje tri dni
pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za
udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo
družba prejme najpozneje tri dni pred dnem
zasedanja skupščine,
– 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,
to je konec dne 17. 7. 2010 (v nadaljnjem
besedilu: presečni dan).
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo
priložiti pooblastilo.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1
objavila tiste dodatne točke dnevnega reda
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– 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 članov nadzornega sveta ali
revizorja ni treba utemeljiti.
Predlog delničarja se objavi in sporoči
na način iz 296. člena tega zakona le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen
predlog.
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V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe, na naslovu Vnanje
Gorice, Nova pot 6, 1351 Brezovica pri Ljub
ljani, je vsak delovni dan, od dneva objave
skupščine do dneva skupščine, od 10. do
12. ure, dostopno gradivo za skupščino:
– Sklic skupščine, ki vsebuje predloge
sklepov z navedbo, kateri organ družbe je
dal posamezni predlog in obrazložitev vsake
točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala
uprava oziroma nadzorni svet družbe;
– Letno poročilo družbe za leto 2009;
– Poročilo nadzornega sveta družbe za
leto 2009;
– Besedilo predlaganih sprememb statuta družbe.
Podatek o skupnem številu delnic in glasovalnih pravic: skupno število vseh izdanih
delnic družbe Murka Lesce, d.d. je 278.811.
Vsaka delnica daje na skupščini en glas.
Skupno število vseh glasovalnih pravic iz
delnic Murka Lesce, d.d. je 278.811.
Murka, trgovina in storitve, d.d.
Št. 7/10
Ob-4251/10
Na podlagi 19. člena statuta družbe Varnost Ljubljana, družba za varovanje premoženja, storitve in trgovino d.d. Ljubljana, Trg
OF 13, Ljubljana sklicujem
14. skupščino
Varnost Ljubljana, d.d.,
ki bo dne 4. 8. 2010, ob 8. uri, v poslovnih prostorih družbe, na naslovu v Ljubljani,
Staničeva ul. 41.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da na podlagi
devetega odstavka 19. člena statuta zasedanje skupščine vodi predsednik nadzornega sveta Peter Volgemut, notarski zapisnik
pa sestavi vabljeni notar Jože Rožman iz
Domžal, za preštevalko glasov se izvoli Vesna Alibabić.
2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za poslovno leto 2009, seznanitev
skupščine s prejemki članov organa vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog
prejeli v poslovnem letu 2009 ter sprejem
sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček, ki je v letnem poročilu za leto 2009 izkazan v višini 7.542 EUR,
se ne razdeli.
b) Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za leto 2009.
3. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: statut družbe se spremeni in dopolni v vsebini, kakor je to navedeno
v prilogi k temu sklepu.
4. Imenovanje revizorja za leto 2010.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
za leto 2010 imenuje revizijska družba SN
revizija d.o.o., Puhova ulica 13, Ljubljana.
Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in

drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a
člena ZGD-1, je na vpogled vsem delničarjem družbe v tajništvu družbe na naslovu
Ljubljana, Staničeva ul. 41, vsak delovni dan
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine med 10. in 12. uro.
Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa,
o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda
ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega
reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica na naslov:
Varnost Ljubljana, d.d., Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in vloženi v 7 dneh po objavi tega
sklica na naslov: Varnost Ljubljana, d.d.,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, bodo objavljeni
skladno s 300. členom Zakona o gospodarskih družbah.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega
rega in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniku,
ki so vpisani v delniški knjigi konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine in, ki svojo
udeležbo pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najkasneje konec četrtega
dne pred skupščino, na naslov Varnost Ljub
ljana, d.d., Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
Varnost Ljubljana d.d.
Jure Majhenič
predsednik uprave
Ob-4262/10
Na podlagi 42. člena statuta družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d., uprava sklicuje
15. redno sejo skupščine
Komunalno podjetje Ptuj d.d., Ptuj,
Puhova ulica 10,
ki bo v sredo, 4. avgusta 2010, ob 12. uri,
na sedežu družbe v Ptuju, Puhova ulica 10,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.
– Preštevalca glasov: Igor Cebek, Angela Petek.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Šömen.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom in
konsolidiranim letnim poročilom za leto 2009
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta po 282. členu Zakona
o gospodarskih družbah.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
se seznani z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2009, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
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b) Sprejem sklepa o bilančnem dobičku
za leto 2009.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček na dan 31. 12. 2009 v višini 672.334
EUR ostane nerazporejen.
c) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2009.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno
leto 2009.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta družbe v predlaganem besedilu.
Čistopis statuta na podlagi sprejetega
sklepa skupščine potrdi notar.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2010.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2010 skupščina
imenuje družbo Auditor revizijska družba
d.o.o., Murkova ulica 4, Ptuj.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda, vključno z Letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2009
z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
in s Predlogom sprememb in dopolnitev
statuta družbe, je delničarjem na pogled
v tajništvu uprave družbe na naslovu: Puhova ulica 10, Ptuj, vsak delavnik od 9.
do 12. ure v času od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine. V skladu s četrtim odstavkom
296. člena ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09)
bo sklic skupščine z utemeljitvijo objavljen
tudi na spletni strani družbe, www.komunala-ptuj.si.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki dnevnega reda na naslov: Komunalno podjetje
Ptuj, d.d., Puhova ulica 10, Ptuj.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda v pisni obliki in s priloženim predlogom
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če
skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Komunalno podjetje Ptuj,
d.d., Puhova ulica 10, Ptuj.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo do konca četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, to je 30. 7. 2010, in
bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Puhova
ulica 10, Ptuj.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega
registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno poo-
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blastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom
zasedanja skupščine.
Komunalno podjetje Ptuj, d.d.
direktor
Jože Cvetko, univ. dipl. inž.
Ob-4267/10
Na podlagi 13. člena Statuta delniške
družbe Vodnogospodarsko podjetje d.d.,
Mirka Vadnova 5, Kranj, sklicujem
15. redno letno skupščino delničarjev,
ki bo dne 4. 8. 2010, ob 10. uri, v prostorih družbe na sedežu podjetja Mirka Vadnova 5, Kranj, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa skupščine po
predlogu uprave, ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
Obrazložitev:
Za delovanje in izvedbo skupščine, mora
skupščina izvoliti organe skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za leto 2009 in odločanje
o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe, mnenjem revizorja k letnemu poročilu in poročilom nadzornega sveta
o sprejemu revidiranega letnega poročila za
leto 2009 in odločila:
1) ustvarjeni bilančni dobiček se razdeli
na zakonske rezerve, preostali del dobička
ostane nerazporejen;
2) upravi in nadzornemu svetu podeli
razrešnica za leto 2009;
3) članom nadzornega sveta se odobri
nagrada, po predlogu.
Obrazložitev:
Nadzorni svet je letno poročilo in revidirano poročilo za leto 2009 potrdil in pripravil
poročilo za skupščino. Skupščina v takem
primeru ne sprejema poročila, se pa seznani
z letnim poročilom.
Uprava družbe v skladu z določilom
ZGD, ob potrditvi predloga na nadzornem
svetu, predlaga razporeditev ustvarjenega
bilančnega dobička.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2010.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2010 imenuje
predlagana revizijska družba.
4. Odpoklic člana nadzornega sveta in
imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina na predlog Ministrstva za okolje in prostor:
– odpokliče člana nadzornega sveta in
za mandat 4 let izvoli predlaganega člana
nadzornega sveta.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega
reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti.
Informacije, gradivo in udeležba na skupščini
Vse informacije v zvezi s sklicem skupščine, letno poročilo z mnenjem revizorja
in poročilo nadzornega sveta, popolna besedila listin in predlogov ter druga gradiva,
ki bodo obravnavana na skupščini, so delničarjem na voljo v tajništvu družbe, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure.
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Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani
v knjigo delničarjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine in svojo udeležbo
pisno prijavijo tako, da prijava in pooblastilo
prispeta na sedež družbe najkasneje konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj
pol ure pred začetkom skupščine vpisati v listo udeležencev.
Delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko predlagajo
dopolnitev dnevnega reda v roku 7 dni od
objave sklica skupščine.
Rok za vlaganje predlogov nasprotnih
sklepov, ki naj bi bili objavljeni, je 7 dni po
dnevu objave sklica skupščine.
Če skupščina družbe ob sklicanem času
ne bo sklepčna, bo seja skupščine ob 13. uri
istega dne, ko bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vodnogospodarsko podjetje d.d.
direktor družbe
Srečko Šamperl
Ob-4276/10
Na podlagi točke 7.3. Statuta družbe
uprava družbe Gorenjski tisk, grafična
dejavnost, d.d., s sedežem v Kranju, Ulica
Mirka Vadnova 6, sklicuje
18. redno skupščino delničarjev,
ki bo v Kranju, dne 16. 8. 2010, ob 12. uri,
na sedežu družbe.
I. Dnevni red in predlogi sklepov
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine ter
predstavitev notarja.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine. Na skupščini prisostvuje notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2009,
informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
1. Bilančni dobiček na dan 31. decembra 2009, v višini 3.879.650,96 EUR, se razporedi v druge rezerve iz dobička.
2. Skupščina podeljuje razrešnico
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2009.
3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi družbe za poslovno leto 2009.
3. Spremembe statuta družbe zaradi
uskladitve navedb dejavnosti z novo standardno klasifikacijo in navedbe novih dejavnosti, zaradi uskladitve z določbami ZGD-1C
o plačilih članov nadzornega sveta, o sklicu skupščine in obveščanju delničarjev ter
o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini,
ter zaradi spremembe števila članov nadzornega sveta in redakcijskih popravkov.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta zaradi uskladitve navedb
dejavnosti z novo standardno klasifikacijo
ter navedbe novih dejavnosti, zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1C, Uradni list RS, št. 42/09) o plačilih
članov nadzornega sveta družbe, o sklicu
skupščine, o prijavi ter pogojih za udeležbo
na skupščini ter zaradi spremembe števila
članov nadzornega sveta in redakcijskih popravkov, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni

del gradiva skupščine. Sprememba Statuta
začne veljati z dnem vpisa v sodni register.
4. Soglasje skupščine k sklenitvi pogodbe o zakupu poslovnega obrata
Predlog sklepa: skupščina podaja soglasje k sklenitvi Pogodbe o prenosu poslovnega obrata »Proizvodnja tiskovin«
z dne 22. 6. 2010, z družbo ADM, d.o.o.,
Grosuplje.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2010.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 2010 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta
8a, Ljubljana.
6. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Z dnem vpisa spremembe statuta
o zmanjšanju števila članov nadzornega
sveta za tri člane v sodni register, se s funkcije člana nadzornega sveta odpokličeta:
1. Matjaž Satler,
2. Tina Bačič.
Sklepe, navedene pod točkami 1. do 4.,
predlagata uprava in nadzorni svet, sklepa
pod točko 5. in 6. pa nadzorni svet.
II. Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi
sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb Statuta z obrazložitvami,
čistopisom statuta, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila, izjavo o upravljanju, pogodbo o zakupu obrata in drugimi gradivi iz drugega
odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled
delničarjem družbe na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 6, (tajništvo), vsak
delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 11. ure.
Besedilo sklica skupščine je dostopno tudi
na spletni strani družbe, http://www.gotisk.si, in spletnih straneh Ljubljanske borze (http://seonet.ljse.si). Izčrpne informacije
o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem
zahteve za dodatne točke dnevnega reda,
podajanjem nasprotnih predlogov sklepov,
volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do
obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi
odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen
ZGD-1) so prav tako objavljene na spletni
strani družbe.
Zahteve 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 predložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge
sklepov in volilne predloge. Uprava družbe
bo na enak način kot ta sklic skupščine,
objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo
poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega
sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu uprave ali nadzornega sveta in
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da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. 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.
Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog, ter avtentičnost
njegovega podpisa.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini postavlja
vprašanja in zahteva podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega
reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na
skupščini tako, da uprava prejme prijavo
najmanj tri dni pred skupščino, to je do
13. 8. 2010, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev na dan 12. 8. 2010.
Prijava se pošlje po pošti na naslov Gorenjski tisk d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, 4000
Kranj. Upoštevane in veljavne bodo samo
pisne prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov. Obrazec za prijavo
na skupščino je dostopen na spletni strani
družbe ter brezplačno na voljo na sedežu
družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 6 (tajništvo), vsak delovni dan, od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, od
9. do 11. ure.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe
na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca,
da se v njegovem imenu udeleži skupščine in
uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po
pooblaščencu je dostopen na spletni strani
družbe ter brezplačno na voljo na sedežu
družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 6, vsak
delovni dan, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 11. ure.
Družba ima pravico do preveritve identitete
delničarja oziroma pooblastitelja ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji lahko
pooblastilo na enak način, kot so ga podali,
do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega ali poslovnega registra.
Na dan sklica skupščine ima družba
963.348 navadnih imenskih kosovnih delnic.
Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.
Na dan sklica skupščine ima družba 1.149
lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.
Udeležence naprošamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na mestu zasedanja skupščine, in sicer pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in se izkazali z osebnim
dokumentom ter prevzeli gradivo, potrebno
za glasovanje.
Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d.
predsednik uprave
Andrej Krope

(prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek
300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1)
so prav tako objavljene na spletni strani
družbe.
Zahteve 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 predložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo pisne predloge
sklepov in volilne predloge. Uprava družbe
bo na enak način kot ta sklic skupščine,
objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo
poslani družbi v sedmih dneh po objavi
tega sklica skupščine, ki bodo razumno
utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega
sveta in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Predloga o volitvah delničarju skladno
s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. 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.
Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog, ter avtentičnost
njegovega podpisa.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini postavlja
vprašanja in zahteva podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega
reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na
skupščini tako, da uprava prejme prijavo
najmanj tri dni pred skupščino, to je do
14. 8. 2010, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev na dan 13. 8. 2010.
Prijava se pošlje po pošti na naslov Gorenjski tisk d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, 4000
Kranj. Upoštevane in veljavne bodo samo
pisne prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov. Obrazec za prijavo
na skupščino je dostopen na spletni strani
družbe ter brezplačno na voljo na sedežu
družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 6 (tajništvo), vsak delovni dan, od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9.
do 11. ure.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži
skupščine in uresničuje njegovo glasovalno
pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je
potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne
pravice po pooblaščencu je dostopen na
spletni strani družbe ter brezplačno na voljo

Ob-4277/10
Na podlagi 7.3. točke Statuta družbe
uprava družbe Gorenjski tisk, grafična
dejavnost, d.d., s sedežem v Kranju, Ulica
Mirka Vadnova 6, sklicuje
19. redno skupščino delničarjev,
ki bo v Kranju, dne 17. 8. 2010, ob 10. uri,
na sedežu družbe.
I. Dnevni red in predlogi sklepov
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine ter
predstavitev notarja.
Predlog sklepa:
1.1. Izvolijo se organi skupščine. Na
skupščini prisostvuje notar.
2. Soglasje skupščine k izčlenitvi dela
premoženja s prevzemom.
Predlog sklepov:
2.1. Skupščina soglaša z izčlenitvijo in
prenosom dela premoženja družbe Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., Kranj, matična številka: 5048915000, kot prenosne
družbe, ki je ki je namenjeno opravljanju dejavnosti tiskarstva ter dejavnosti proizvodnje
papirja in izdelkov iz papirja, skupaj s pravicami in obveznostmi v zvezi s tem premoženjem, na prevzemno družbo ADM, trgovina,
inženiring in proizvodnja, d.o.o., s sedežem
v Grosupljem, matična številka 5637538000,
v zvezi s katero je pred sodnim registrom
v teku postopek za registracijo spremembe firme in sedeža v Gorenjski tisk storitve, tiskarna in knjigoveznica, d.o.o., Kranj,
skladno z določili 623. do 638. člena ZGD-1
po postopku delitve z izčlenitvijo s prevzemom.
2.2. Skupščina podaja soglasje k Pogodbi o izčlenitvi in prevzemu z dne 24. 6. 2010,
sestavljene v obliki notarskega zapisa notarke mag. Nine Češarek iz Kočevja, z opr. št.
SV 408/2010, s prilogami, ki je sestavni del
tega sklepa.
2.3. Dan obračuna izčlenitve s prevzemom je 31. 12. 2009.
Vse sklepe, navedene pod točkami 1. in
2., predlagata uprava in nadzorni svet.
II. Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, pogodbo
o pripojitvi in prevzemu s prilogami, letnimi
poročili prevzemne in prenosne družbe za
zadnja tri poslovna leta, poročilom poslovodstev prevzemne in prenosne družbe
o izčlenitvi s prevzemom, poročilom o reviziji izčlenitve in poročilom nadzornega sveta o pregledu izčlenitve in drugimi gradivi
iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1,
je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova
6, (tajništvo), vsak delovni dan, od dneva
objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 11. ure. Listine bodo dane na
vpogled delničarjem tudi na samem zasedanju skupščine. Vsakemu delničarju bo
na njegovo zahtevo najpozneje naslednji
delovni dan brezplačno izročen prepis navedenih listin. Besedilo sklica skupščine
je dostopno tudi na spletni strani družbe,
http://www.go-tisk.si, in na spletnih straneh
Ljubljanske borze (http://seonet.ljse.si). Izčrpne informacije o pravicah delničarjev
v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne
točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov
ter pravicah delničarjev do obveščenosti
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na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 6, vsak delovni dan, od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9.
do 11. ure. Družba ima pravico do preveritve
identitete delničarja oziroma pooblastitelja
ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot
so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli
prekličejo.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega ali poslovnega registra.
Na dan sklica skupščine ima družba
963.348 navadnih imenskih kosovnih delnic.
Skladno z zakonom daje vsaka navadna
delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba
1.149 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih
pravic.
Udeležence naprošamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na mestu zasedanja skupščine, in sicer pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in se izkazali z osebnim
dokumentom ter prevzeli gradivo, potrebno
za glasovanje.
Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d.
predsednik uprave
Andrej Krope
Ob-4329/10
Na podlagi drugega odstavka 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter
8.3. člena Statuta Triglav Naložbe, finančna
družba, d.d., Slovenska 54, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
7. skupščino
Triglav Naložbe, finančna družba d.d.,
Slovenska 54, Ljubljana,
ki bo dne 3. 8. 2010, ob 10. uri, v konferenčni dvorani GH Union, Central hotel,
Miklošičeva 9, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Predlog sklepa št. 1:
Za predsednika skupščine se imenuje
Črt Slokan.
Za preštevalko glasov se imenuje Barbara Demšar.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Predstavitev Letnega poročila družbe
za poslovno leto 2009, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:
Predlog sklepa št. 2.1:
Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009, z revizijskim mnenjem in poročilom nadzornega
sveta, s katerim je sprejeto Letno poročilo
družbe za leto 2009.
Predlog sklepa št. 2.2:
Skupščina delničarjev podeljuje upravi
Triglav Naložbe, d.d., razrešnico za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa št. 2.3:
Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu Triglav Naložbe, d.d., razrešnico za poslovno leto 2009.
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Predlog sklepa št. 2.4:
Skupščina se seznani z informacijo
o prejemkih članov uprave in nadzornega
sveta v letu 2009.
3. Spremembe in dopolnitve statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Predlog sklepa št. 3:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
Statuta Triglav Naložbe, d.d.: v predlaganem besedilu.
4. Imenovanje revizorja za leto 2010.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Predlog sklepa št. 4:
Skupščina delničarjev za revizorja družbe Triglav Naložbe, d.d., za poslovno leto
2010 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
5. Seznanitev skupščine s Pravili o določitvi prejemkov članov uprave.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Predlog sklepa št. 5:
Skupščina delničarjev se je seznanila
s Pravili o določitvi prejemkov članov uprave.
6. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Predlog sklepa št. 6:
6.1. Skupščina se seznani, da je član
nadzornega sveta Igor Kušar podal dne
16. 6. 2010 odstopno izjavo, da odstopa
s funkcije člana nadzornega sveta z dnem
16. 6. 2010.
6.2. Skupščina se seznani, da je članica nadzornega sveta Sarah Jezernik podala dne 16. 6. 2010 odstopno izjavo, na
podlagi katere ji preneha mandat z dnem
imenovanja novega člana nadzornega sveta
družbe.
6.3. Za nova člana nadzornega sveta se
izvolita Aleksandra Vuković Kačar in Rok
Pivk z mandatom štirih let, ki prične teči naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe.
7. Nadomestila članom nadzornega sveta in njegovih komisij.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Predlog sklepa št. 7:
Članom nadzornega sveta in članom
komisij nadzornega sveta za udeležbo na
sejah oziroma za opravljanje funkcije ne pripadajo sejnine, niti druga nadomestila.
Udeležba na skupščini
Delničar se lahko udeleži seje skupščine
in na njej glasuje le, če je vpisan v delniško
knjigo in svojo udeležbo na skupščini pisno
prijavi najmanj štiri dni pred dnevom zasedanja skupščine, to je do 30. 7. 2010.
Delničar uresničuje svojo glasovalno
pravico glede na število kosovnih delnic,
ki so po evidenci v centralnem registru vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi
vpisane na njegovo ime na konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine, to je do
konca dne 30. 7. 2010.
Kolikor se skupščine udeleži pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pisno pooblastilo z navedbo osebnih podatkov pooblaščenca, ki ostane deponirano na
sedežu družbe. Ne glede na predhodni stavek, je pooblastilo lahko poslano družbi po
elektronski pošti, na naslov info@triglavfd.si, in sicer mora biti pooblastilo v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora

lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico
do preveritve identitete delničarja oziroma
pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po
elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani,
Slovenska 54, vsak delovni dan, med 10. in
12. uro. Gradivo, obrazec prijavnice in pooblastila je dostopno na spletni strani družbe,
www.triglav-fd.si.
Osnovni kapital in število glasovalnih
pravic ob sklicu skupščine.
Osnovi
kapital
družbe
znaša
31.767.629,56 EUR in je razdeljen na
13.182.366 imenskih navadnih kosovnih
delnic. Število vseh glasovalnih pravic na
dan sklica skupščine je 13.182.366. Vsaka
kosovna delnica daje delničarju en glas.
Dopolnitev dnevnega reda in predlogi
delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda z obrazložitvijo. Predlogi delničarjev so lahko le
v pisni obliki, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko nasprotne predloge in zahteve za
dodatne točke dnevnega reda pošljejo tudi
v skenirani obliki kot priponko po elektronski
pošti, na naslov: info@triglav-fd.si.
Triglav Naložbe, finančna družba, d.d.
uprava družbe
Ob-4330/10
Uprava družbe Gruda – Jurmes, d.d.,
Tržaška cesta 134, Ljubljana, v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in
v skladu s Statutom družbe sklicuje
redno letno skupščino
družbe Gruda – Jurmes d.d.,
ki se bo vršila dne 5. 8. 2010, ob 9.30,
v poslovnih prostorih Gospodarske zbornice
Slovenije, na naslovu Dimičeva ulica 13,
1000 Ljubljana, v dvorani D, z naslednjim
dnevnim redom in predlogi sklepov:
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
1.1 Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Grega Peljhan iz odvetniške
družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & Partnerji
o.p., d.o.o..
1.2 Za preštevalca glasov se imenuje
družba Ixtlan Forum d.o.o., Trdinova 4, 1000
Ljubljana.
1.3. Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev z Letnim poročilom za
leto 2009, s poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila in z mnenjem
revizorja.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2009, s poročilom nadzornega sveta v zvezi s preveritvijo letnega poročila in
z mnenjem revizorja.
3. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornem svetu.
Skupščina družbe podeli razrešnico za
leto 2009 direktorju Branku Zakrajšku, ki je
funkcijo direktorja opravljal od 1. 1. 2009 do
2. 3. 2009 in direktorici Mileni Tržan, ki je
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funkcijo direktorja opravljala od 3. 3. 2009
do 31. 12. 2009.
Skupščina podeli članom NS razrešnice
za poslovno leto 2009.
4. Predlog nadzornega sveta družbe
glede imenovanja člana nadzornega sveta
družbe.
Skupščina se seznani, da bo predsedniku NS Stanislavu Mežnerju potekel mandat člana NS dne 10. 10. 2010. V skladu
z 41. členom veljavnega statuta družbe,
z dne 10. 10. 2006 (SV 1031/2006) je lahko član NS po poteku mandata ponovno
izvoljen.
Zaradi izkušenj predlaganega kandidata
pri spremljanju finančnega poslovanja podjetij in bank ter izpolnjevanju pogojev po
255. in 273. členu ZGD-1, kar vse je razvidno iz gradiva za skupščino, ki je priloga
k vabilu, predlagamo, da ga skupščina imenuje za člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za mandatno dobo štirih
let se za člana nadzornega sveta družbe
Gruda – Jurmes d.d. ponovno izvoli Stanislav Mežner, stanujoč Grajska vas 15f,
3303 Gomilsko. Mandat mu teče od 11. 10.
2010 dalje.
5. Predlog nadzornega sveta družbe glede imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlagana revizijska družba Audit & Co.
ima ustrezno licenco za opravljanje revizijskih poslov in ima številne reference s področja revidiranja gospodarskih družb, kar
vse je razvidno iz gradiva za skupščino, ki
je priloga k vabilu.
Predlog sklepa: skupščina družbe Gruda
– Jurmes d.d. za revizorja družbe za poslovno leto 2010 imenuje revizijsko hišo Audit &
Co. iz Murske Sobote.
6. Odgovor uprave na vprašanja delničarja Kandorfer Aleša, postavljena na skupščini 2009.
Za nepremičnino družbe Gruda – Jurmes d.d. (salon Toyota) je bila v letu 2009
sklenjena pogodba o finančnem najemu.
V skladu z veljavnimi predpisi se predmetna nepremičnina vodi kot premoženje naše
družbe.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Glasovalno pravico na skupščini imajo
delničarji, ki so na dan objave sklica skupščine vpisani v delniško knjigo in so svojo
udeležbo na skupščini pisno najavili na sedežu družbe najmanj tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Delničar lahko na skupščini družbe uveljavlja glasovalno pravico
tudi po pooblaščencu, ki je lahko le delničar
ali odvetnik.
Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled od
dneva objave sklica skupščine do njenega
zasedanja, na sedežu družbe, vsak delavnik, med 10. in 12. uro.
Gruda – Jurmes d.d.
Uprava družbe – direktorica
Milena Tržan
Ob-4333/10
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in 6. člena Statuta družbe HTG
d.d. Sežana, upravni odbor družbe sklicuje
12. skupščino delničarjev družbe,
ki bo v petek, 6. avgusta 2010 ob 11. uri,
na sedežu družbe v Sežani, Partizanska cesta 1, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1: Skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine in
preštevalki glasov. Ugotovi se, da skupščini
prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2009 ter s poročilom
upravnega odbora o preveritvi in potrditvi
letnega poročila.
Predlog sklepa št. 2: Skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto
2009 in s poročilom upravnega odbora
o preveritvi in potrditvi letnega poročila za
poslovno leto 2009.
3. Sprejem sklepa o uporabi čistega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 3.1: Bilančni dobiček
na dan 31. 12. 2009 v višini 540.276,09
EUR, od katerega izvira 167.312,71 EUR iz
čistega poslovnega izida leta 2009, ostane
nerazporejen.
Predlog sklepa št. 3.2: Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe
za delo v poslovnem letu 2009.
4. Razno
Udeležbo na skupščini ali uresničevanje
glasovne pravice na njej morajo delničarji prijaviti najkasneje tri dni pred datumom
določenim za izvedbo skupščine, in sicer
s priporočenim pismom ali osebno v tajništvu družbe, sicer ne morejo biti prisotni na
skupščini, oziroma uresničevati glasovalnih
pravic.
Pravico udeležbe imajo vsi delničarji, ki
so na dan 3. 8. 2010 vpisani v KDD-ju.
Pooblaščenci za zastopanje delničarjev
se v enakem roku prijavijo s pooblastilom, ki
mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov in EMŠO pooblastitelja in vse iste podatke pooblaščenca,
kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za
pravne osebe pa poleg podatkov o pooblaščencu in števila glasov še firmo, sedež ter
podpis in žig pooblastitelja.
Materiali za skupščino, vključno s predlogom sklepa in utemeljitvijo k 4. točki (skladno s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1
v povezavi z drugim odstavkom 296. člena
ZGD-1), so na vpogled v tajništvu družbe
»HTG« Hoteli, turizem in gostinstvo, d.d.
Sežana, vsak delovni dan, od 9. do 10. ure,
od dneva objave sklica skupščine do 3. 8.
2010.
HTG d.d. Sežana
Uprava družbe
Ob-4343/10
Na podlagi 32. člena Statuta delniške
družbe Cimos d.d. Avtomobilska industrija,
Cesta Marežganskega upora 2, Koper in
v skladu z določili Zakona o gospodarskih
družbah, predsednik uprave sklicuje
14. redno skupščino družbe
Cimos d.d. Avtomobilska industrija,
Koper
Skupščina bo v četrtek, 26. avgusta 2010
ob 14. uri, v veliki sejni sobi na sedežu družbe v Kopru, Cesta Marežganskega upora 2,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za
predsednika skupščine se izvoli mag. Gregor Velkaverh, za preštevalki glasov Vida
Žerjal in Katja Bonin.
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Za sestavo notarskega zapisnika je določen notar Dravo Ferligoj iz Kopra.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega
poročila za leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina Cimos d.d.
se je seznanila z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2009 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila za
leto 2009.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto
2009 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Bilančni dobiček družbe za leto 2009
v višini 714.830,75 EUR se uporabi tako, da
se odvede v druge rezerve iz dobička.
3.2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2009.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno leto 2010 se imenuje revizijsko družbo
Renoma, družba za revizijo in svetovanje
d.o.o., Ljubljana.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Sklepe navedene pod točkama 1, 2
in 3 dnevnega reda predlagata uprava in
nadzorni svet, sklep pod točko 4 dnevnega
reda, pa nadzorni svet.
Informacije za delničarje
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij
v zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi
sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom,
poročilom nadzornega sveta in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1,
je delničarjem na vpogled od dneva objave
sklica skupščine do dneva zasedanja, vse
delovne dni v tednu, od 8. do 12. ure, v pravni službi na sedežu družbe v Kopru, cesta
Marežganskega upora 2 in na spletni strani
družbe, www.cimos.eu. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo, je objavljeno tudi na spletnih straneh
Ljubljanske borze d.d. (http://seonet.ljse.si).
Informacije iz tretjega odstavka 296. člena
ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za
dodatne točke dnevnega reda, podajanjem
nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek
300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1), so
objavljene na spletni strani družbe.
Zahteve 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 zahteve za
dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, na elektronski
naslov, skupscina@cimos.eu.
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Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja bo objavljen in sporočen
na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi tega sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen
predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali
nadzora in da bo druge delničarje pripravil
do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko navedene predloge
sklepov k točkam dnevnega reda sporočijo
družbi tudi po elektronski pošti, na elektronski naslov, skupscina@cimos.eu.
Zahteve za dodatno točko dnevnega
reda in predlogi sklepov k točkam dnevnega reda ter volilni predlogi, ki se družbi
sporočijo po elektronski pošti, morajo biti
posredovani v skenirani obliki kot priponka,
vsebovati pa morajo lastnoročni podpis delničarja fizične osebe, pri pravnih osebah pa
lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma
pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje
zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter
avtentičnosti njegovega podpisa.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do
obveščenosti v skladu s prvim odstavkom
305. člena ZGD-1.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini
tako, da se prijavijo na skupščino najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine. Prijava se pošlje po pošti na naslov, Cimos d.d., Uprava družbe – za skupščino, Cesta Marežganskega upora 2, 6000
Koper. Delničarji lahko prijavo na skupščino
pošljejo družbi tudi po elektronski pošti, na
elektronski naslov, skupscina@cimos.eu.
Če se skupščine udeleži pooblaščenec
delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za udeležbo in glasovanje
na skupščini, ki ostane deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo mora vsebovati splošne podatke pooblastitelja in pooblaščenca.
Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi udeležbe na skupščini. Delničarji lahko pooblastilo za udeležbo in glasovanje na skupščini
pošljejo družbi tudi po elektronski pošti, na
elektronski naslov, skupscina@cimos.eu.
Obrazec pooblastila je priložen h gradivu za
skupščino, ki je dostopno na sedežu družbe
ter objavljeno s sklicem skupščine na SEOnetu in na spletni strani družbe. Delničarji
lahko pooblastilo do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.
Prijava na skupščino ter pooblastilo za
udeležbo in glasovanje na skupščini, ki se
družbi pošljejo po elektronski pošti, morajo
biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis
delničarja fizične osebe, pri pravnih osebah
pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja.
Družba ima pravico do preveritve identitete
delničarja, ki posreduje prijavo na skupščino
ali pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.
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Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Na dan sklica skupščine ima družba 16.650.247 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en
glas na skupščini. Na dan sklica skupščine znaša skupno število glasovalnih pravic
14.429.058.
Udeležence naprošamo, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
prijavijo in s podpisom potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovalne lističe.
Če skupščina družbe ob sklicanem času
ne bo sklepčna, bo seja skupščine ob 15. uri
istega dne, ko bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Cimos d.d.
France Krašovec
predsednik uprave
Ob-4354/10
Na podlagi 30. člena Statuta Zenit, nepremičnine, inženiring in trženje, d.d., in
drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Uprava Zenit, nepremičnine, inženiring in trženje, d.d.,
sklicuje
12. skupščino
družbe Zenit, nepremičnine, inženiring
in trženje, d.d., Ljubljana, Verovškova
60c,
ki bo 3. 8. 2010, ob 9. uri, v poslovnih
prostorih notarke Nade Kumar v Ljubljani,
Slovenska c. 56.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in prisotnosti notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, ki bo sestavila zapisnik, ter imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Imenuje se Miha Grilec kot predsednika
skupščine ter Mitjo Križaja in Bredo Zorko
kot preštevalca glasov.
2. Seznanitev in predstavitev Letnega
poročila Zenit, nepremičnine, inženiring in
trženje, d.d., za leto 2009 s poročilom revizijske družbe in poročila nadzornega sveta
k Letnemu poročilu, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 2.1:
O uporabi bilančnega dobička, ki po stanju na dan 31. 12. 2009 znaša 559.369
EUR, ki predstavlja preneseni čisti dobiček
iz prejšnjih let in čisti dobiček poslovnega
leta 2009, bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
Predlog sklepa št. 2.2:
Skupščina delničarjev podeljuje upravi
in nadzornemu svetu družbe razrešnico za
poslovno leto 2009.
3. Seznanitev in potrditev strategije Zenit, nepremičnine, inženiring in trženje, d.d.
Predlog sklepa št. 3.1:
Skupščina delničarjev se seznani z vsebino dokumenta Strategija in naložbena politika Triglav Nepremičnine d.d., (maj 2009),
ki ga je pripravila uprava družbe.
Predlog sklepa št. 3.2:
Skupščina delničarjev potrdi vsebino
dokumenta Strategija in naložbena politika
Triglav Nepremičnine, d.d., (maj 2009) ter
upravi in nadzornemu svetu naloži izva-

janje strategije kot je opredeljena v dokumentu.
4. Sprememba firme in skrajšane firme
družbe.
Predlog sklepa št. 4:
Skupščina delničarjev sprejme spremembo imena družbe iz Zenit, nepremičnine, inženiring in trženje kot sledi:
Firma družbe glasi: Triglav nepremičnine, upravljanje in svetovanje, d.d.
Skrajšano ime firme družbe glasi: Triglav
nepremičnine, d.d.
Firma družbe v angleškem jeziku glasi:
Triglav Real Estate Management and Consulting Ltd.
Skrajšano ime firme v angleškem jeziku
glasi: Triglav Real Estate Ltd.
5. Spremembe nadzornega sveta Zenit,
nepremičnine, inženiring in trženje, d.d.
Predlog sklepa št. 5.1:
Skupščina delničarjev se seznani z odstopom Tomaža Rotarja in Ane Stradar Iglič
z mesta člana nadzornega sveta Zenit, nepremičnine, inženiring in trženje, d.d., katerima mandat poteče z nastopom nadomestnega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 5.2:
Skupščina delničarjev soglaša z imenovanjem Blaža Brodnjaka in Milene Straus
Bele za člana nadzornega sveta družbe za
mandatno obdobje od 1. 8. 2010 do 1. 8.
2014.
6. Potrditev revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa št. 6:
Skupščina delničarjev za revizorja Zenit,
nepremičnine, inženiring in trženje, d.d., za
poslovno leto 2010 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje,
d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
7. Sprememba statuta v 1. členu,
v 31. členu, 32. členu in 34. členu zaradi
spremembe firme in skrajšanega imena firme ter zaradi uskladitve z novelo ZGD 1-C,
glede sklica skupščine.
Predlog sklepa št. 7:
Zaradi spremembe firme in skrajšanega imena firme družbe ter zaradi uskladitve
statuta z določbami ZGD 1-C, glede skupščine, se sprejmejo naslednje spremembe
in dopolnitve statuta družbe:
a) Spremeni se 1. člen statuta, ki odslej
glasi:
Družba je ustanovljena v obliki delniške
družbe.
Firma družbe je: Triglav nepremičnine,
upravljanje in svetovanje, d.d.
Skrajšano ime firme družbe je: Triglav
nepremičnine, d.d.
Firma družbe v angleškem jeziku glasi:
Triglav Real Estate Management and Consulting Ltd.
Skrajšano ime firme družbe v angleškem
jeziku glasi: Triglav Real Estate Ltd.
Sedež družbe je: Ljubljana.
Poslovni naslov družbe določi uprava
s sklepom in ne predstavlja spremembe
statuta družbe.
b) Spremeni se 31. člen – statuta, tako
da pravilno glasi:
Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred sejo
z objavo v Uradnem listu RS ali s pisnim vabilom vsem delničarjem, v katerem se objavi
dnevni red, predlog sklepov, kraj in čas seje
ter ostale obvezne navedbe v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.
c) Spremeni se 32. člen statuta, tako
da se v skladu z Zakonom o gospodarskih
družbah pravilno glasi:
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Skupščina se praviloma opravi v kraju,
kjer ima družba svoj sedež, udeležijo pa
se je lahko le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralni register vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
skupščino in so vsaj konec četrtega dne
pred skupščino svojo udeležbo na skupščini
prijavili pri upravi družbe.
d) Spremeni se prvi odstavek 34. člena
statuta, tako da pravilno glasi.
Manjšinski delničarji, ki predstavljajo
vsaj dvajsetino osnovnega kapitala družbe,
lahko predlagajo razširitev dnevnega reda
v roku 7 dni po razpisu skupščine. 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.
Drugi odstavek ostane nespremenjen.
8. Seznanitev s Pravili glede drugih pravic v pogodbah o zaposlitvi predsednika in
članov Uprave Zenit, nepremičnine, inženiring in trženje, d. d.
Predlog sklepa št 8:
Skupščina delničarjev se seznani s Pravili predsedniku in članom uprave Zenit, nepremičnine, inženiring in trženje, d.d., v pogodbah o zaposlitvi poleg osnovnega plačila
in spremenljivega prejemka, ki jih je nadzorni svet družbe sprejel na 5. seji dne 23. 6.
2010 in, ki morajo biti določeni v skladu
z Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb
v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 21/10) in Uredbo o določitvi najvišjih razmerij za osnovna
plačila ter višine spremenljivih prejemkov
direktorjev (Uradni list RS, št. 34/10).
Sklep, naveden pod točko 1, predlaga
uprava, sklepe pod točkami 2, 3, 7 predlagata uprava in nadzorni svet skupaj, sklepe pod
točkami 4, 5, 6 in 8 predlaga nadzorni svet.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev konec četrtega dne
pred skupščino, to je 30. 7. 2010, ter so tri
dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo upravi družbe Zenit, nepremičnine,
inženiring in trženje, d.d., Verovškova 60c,
Ljubljana.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca in
uresničuje glasovalne pravice na skupščini. Pooblaščenci delničarjev oziroma njihovi
zakoniti zastopniki morajo pooblastilo oziroma drug ustrezen dokaz o upravičenosti za
zastopanje predložiti najkasneje do začetka
zasedanja skupščine.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu.
Uresničevanje glasovalne pravice
Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje
en glas.
Dodatna točka 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.

širitev dnevnega reda skupščine, zato razširja dnevni red z dodatnimi predlogi sklepov
št. 7 in 8:
7. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta
Predlog sklepa:
7.1 Skupščina družbe Iskra Mehanizmi
d.d. z dnem skupščine odpokliče Franca Gliho in Matjaža Rutarja iz nadzornega sveta
kot predsednika kapitala.
7.2 Skupščina družbe Iskra Mehanizmi d.d. za člana nadzornega sveta družbe
z dnem skupščine imenuje Jureta Prebila in
kandidata, ki ga za nadzorni svet predlaga
družba Zafina d.o.o.
8. Poročilo uprave o opravljeni posebni
reviziji
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s Poročilom
o opravljeni posebni reviziji družbe Iskra
Mehanizmi, d.d., ki ga je naredila Deloitte
revizija d.o.o. dne 9. 10. 2009.
Uprava družbe Iskra Mehanizmi, industrija mehanizmov, aparatov in sistemov, d.d.,
Lipnica, Lipnica 8, 4245 Kropa, hkrati objavlja, da je bil v sodnem registru pod opr. št.
Srg 2010/21102 z dne 9. 6. 2010 objavljen
delitveni načrt nameravane delitve družbe.
Delničarji družbe, upniki ter svet delavcev se imajo pravico na sedežu družbe
v prostorih uprave družbe Iskra Mehanizmi,
d.d. Lipnica, Lipnica 8, vsak delavnik, od 9.
do 11. ure, v času od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine
seznaniti z vsebino delitvenega načrta, letnega in zaključnega poročila družbe, delitvenega poročila, poročila o reviziji delitve
in poročila nadzornega sveta o pregledu
delitve, pravico pa imajo zahtevati tudi brezplačen prepis teh listin.
Od dneva objave dodatne točke dnevnega reda, ki jo predstavlja predlog sklepa
št. 6., bodo na sedežu družbe v prostorih
uprave družbe Iskra Mehanizmi, d.d. Lipnica, Lipnica 8, 4245 Kropa na vpogled tudi
predlogi navedenih pogodb, ki se nanašajo
na predlog sklepa št. 6.
Uprava družbe Iskra Mehanizmi, industrija mehanizmov, aparatov in sistemov,
d.d., Lipnica, Lipnica 8, 4245 Kropa zaradi
spoštovanja zakonskih rokov hkrati prestavlja datum skupščine na 23. 8. 2010, ob
13. uri. Kraj izvedbe skupščine ostaja nespremenjen.
Iskra Mehanizmi, d.d., Lipnica
predsednik uprave
glavni direktor dr. Marjan Pogačnik

Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Nasprotni in volilni predlogi
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz
300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni
predlog) ali predloge sklepov iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog).
Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi
in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1
le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine družbi poslal predlog za
objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom
ZGD-1.
Pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1C.
Gradivo
Gradivo za skupščino je dostopno in
brezplačno na vpogled na poslovnem naslovu družbe Zenit, nepremičnine, inženiring
in trženje, d.d., Ljubljana, Verovškova 60c,
vsak torek in četrtek, od dneva sklica skupščine, od 8. do 14. ure, do dne skupščine,
vključno s predlogi sklepov z navedbo, kateri
organ je dal posamezen predlog, z obrazložitvami točk dnevnega reda ter drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297.a
člena ZGD-1. V skladu s četrtim odstavkom
296. člena ZGD-1 se sklic objavi tudi na
spletnih straneh družbe.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine 7. 9. 2010,
ob 10. uri, v istem prostoru. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Zenit, nepremičnine, inženiring in
trženje, d.d.
predsednik uprave
Mitja Križaj

Razširitve dnevnih redov
Ob-4275/10
Uprava družbe Iskra Mehanizmi, industrija mehanizmov, aparatov in sistemov,
d.d., Lipnica, Lipnica 8, 4245 Kropa, sporoča, da je v zvezi z sklicem skupščine za dne
12. 7. 2010, ob 14. uri, na sedežu družbe,
dne 17. 6. 2010 prejela predlog delničarja
Zafina d.o.o., Nova vas 2, Zgornja Besnica, za razširitev dnevnega reda skupščine,
zato razširja dnevni red z dodatnimi predlogi
sklepov št. 6:
6. Prodaja družb
Predlog sklepa:
Dovoli se prodaja dela ali celote družb in
eventuelni vstop novih družbenikov:
– Mehanizmi Mehatronika d.o.o.
– Mehanizmi Naložbe d.o.o.
– Iskra Mehanizmi in Aparati d.o.o.
za kupnino, ki ne sme biti nižja od poštene tržne vrednosti.
Prodajna cena za vložek se določi ob
upoštevanju poštene tržne vrednosti družbe.
Uprava družbe Iskra Mehanizmi, industrija mehanizmov, aparatov in sistemov,
d.d., Lipnica, Lipnica 8, 4245 Kropa, sporoča, da je v zvezi z sklicem skupščine za dne
12. 7. 2010, ob 14. uri na sedežu družbe,
prejela dne 18. 6. 2010 predlog delničarja
Jureta Prebila, Trnovska 8, Ljubljana za raz-
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Nasprotni predlogi
Ob-4362/10
Na podlagi 300. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe Luka Koper
d.d. objavlja nasprotni predlog k 7. točki
dnevnega reda 18. seje skupščine Luka
Koper d.d., ki bo 19. julija 2010, ob 13. uri,
v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper.
Dne 24. 6. 2010 je Luka Koper d.d. prejela od delničarja Republika Slovenija, ki jo
zastopa Ministrstvo za promet, Langusova
4, Ljubljana, ki je po stanju na dan 24. 6.
2010 imetnik 51% delnic Luka Koper d.d.,
naslednji nasprotni predlog:
V skladu s 300. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09
– uradno prečiščeno besedilo, 83/09
Odl. US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14,
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Up-379/09-8) Republika Slovenija vlaga nasprotni predlog sklepa k 7. točki dnevnega
reda 18. skupščine Luka Koper d.d. »Spremembe Statuta družbe Luka Koper d.d.«.
Nasprotni predlog sklepa k 7. točki dnevnega reda se glasi: »Skupščina sprejme
spremembe statuta, ki jih predlaga delničar
Republika Slovenija«.
Obrazložitev:
Republika Slovenija je po objavi sklica
18. seje skupščine družbe Luka Koper d.d.,
za ponedeljek, 19. julija 2010, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 18. 6. 2010,
v skladu določilom 300. člena Zakona o gospodarskih družbah, podala nasprotni predlog k 7. točki dnevnega reda, to je Spremembe Statuta družbe Luka Koper d.d.
Republika Slovenija formalno nasprotuje predlaganemu besedilu v celoti, kljub
temu, da predlaga spremembo posameznih
členov statuta. Ob oblikovanju nasprotnega
predloga je Republika Slovenija povzela in
prevzela tiste spremembe in dopolnitve statuta, ki jih je predlagala uprava družbe in so
po mnenju delničarja Republike Slovenije
utemeljena. Tisti deli besedila sprememb
statuta, katerih ureditev delničar Republika
Slovenija predlaga na drugačen način, so
v besedilu spremenjena in obrazložitev drugače označena.
Za prevzem predlaganih sprememb, kakor jih je predlagala uprava družbe, se je
delničar Republika Slovenija odločil predvsem zato, da bi bilo jasno, kaj je predmet
sprememb in zaradi preglednosti celotnega
besedila statuta. Delničar Republika Slovenija predlaga drugačno ureditev od tiste, ki
jo je v sklicu in gradivu k sklicu predlagala
uprava družbe v novih predlaganih členih
Statuta delniške družbe Luka Koper, in sicer
v členih: 7, 9, 14, 16, 19, 20 in 25.
Celotno besedilo predlaganih sprememb
statuta iz nasprotnega predloga, ki obsega
več kot 3000 znakov, je delničarjem dostopno na spletnih straneh družbe, http://www.
luka-kp.si/slo/za-vlagatelje/skupscine-delnicarjev in na elektronskem mediju Ljub
ljanske borze SEOnet.
Mnenje uprave do nasprotnega pred
loga
Uprava družbe Luka Koper d.d., se do
predloga delničarja ne opredeljuje in ugotavlja, da je v nasprotnem predlogu delničarja
predlagana tudi sprememba 27. člena statuta družbe. Predlagana sprememba 27. člena statuta družbe v besedilu ni obrazložena
in v zadnjem stavku obrazložitve nasprotnega predloga ni navedena, kot predlagana
sprememba statuta.
Luka Koper d.d.
predsednik uprave
dr. Gregor Veselko
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Zavarovanja terjatev
SV 529/10, DK 37/10
Ob-4252/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 529/10, DK 37/10 z dne
16. 6. 2010, je bila nepremičnina z ident.
št. 1959-4565-13 – stanovanje številka 13,
z neto tlorisno površino 86,67 m2, in uporabno površino 69,80 m2, s pripadajočim
kletnim prostorom, v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe z id.št. stavbe 1959-4565
v Domžalah, na naslovu Miklošičeva 17,
Domžale, ki stoji na parc. št. 4165/9, k.o.
Domžale, last zastaviteljice Bajuk Gordane,
zastavljeno v korist Poštna banka Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove Kreditne
banke Maribor d.d., s sedežem 2000 Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, matična številka 5620112000, za zavarovanje terjatve
v višini 55.000,00 EUR s pp.
SV 817/10
Ob-4253/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja,
opr. št. SV 817/10 z dne 23. 6. 2010, je trisobno stanovanje št. 29 v 7. etaži večstanovanjske stavbe, z naslovom Ulica Lojzeta Hrovata 9, Kranj, z ident. št. stavbe 432, ki stoji
na parc. št. 253/3, k.o. Klanec, po opisnih
podatkih Geodetske uprave Republike Slovenije z identifikacijsko številko dela stavbe:
2121-432-29, last zastaviteljice Mateje Čotar,
Posavec 9, Podnart, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene 17. 6. 2010 s prodajalcema
Semiro Suljanović in Ferizom Suljanovićem,
oba Ulica Lojzeta Hrovata 9, Kranj, zastavljeno v korist upnika UniCredit Banka Slovenija
d.d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana,
matična št. 5446546000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 100.000,00 EUR,
z obrestno mero, ki je seštevek veljavnega
3-mesečnega Euriborja, ki se zaokroži na
osminko navzgor in obrestne marže v višini
1,04% letno, z odplačilom kredita v 300 mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade
v plačilo dne 30. 6. 2035.
SV 274/10
Ob-4346/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik iz Maribora, opravilna številka
SV 274/10 DK 08/10, z dne 23. 6. 2010, je
bila nepremičnina – stanovanje, št. 43, v 8.
nadstropju, s pripadajočo shrambo št. 43,
kar se nahaja v poslovno-stanovanjski stav-

bi, na naslovu Prešernova ulica 12, 2000
Maribor, zgrajeni na parceli številka 1005/1,
katastrska občina Maribor - grad; last dolžnikov – zastaviteljev Iztoka Smeh in Tatjane
Žnidarec, vsakega do ½; zastavljena v korist
upnice Unicredit Banke Slovenija d.d., s sedežem Šmartinska cesta 140, 1000 Ljub
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
106.400,00 EUR, s pripadki ter z zapadlostjo
najkasneje do vključno 30. 6. 2035.
SV 510/10
Ob-4347/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Edite Špitalar iz Maribora, opr.št. SV 510/10 z dne 23. 6. 2010,
je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje,
v izmeri 41,31 m2, v mansardi stanovanjske
stavbe na Praprotnikovi 10, v Mariboru, stoječi na parceli številka 393, k.o. 657 Maribor
- Grad, katerega solastnika sta Domicelj Vojteh, stanujoč na naslovu Ložane 26, 2231
Pernica in Pšajt Lea, stanujoča na naslovu
Ložane 26, 2231 Pernica, vsak do ½ od celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 6. 11.
2006, ki sta jo sklenila s prodajalcem Lazarevič Miodragom Mišom, zastavljena v korist
banke – upnice Banke Celje d.d., s sedežem
na naslovu, Vodnikova 2, 3000 Celje, matična številka 5026121000, za zavarovanje
neposredno izvršljive denarne terjatve v višini 35.000,00 EUR, z letno obrestno mero
3,85%, ki je sestavljena iz spremenljive referenčne obrestne mere Euribor 6M in fiksnega pribitka, v skladu z zakonom določenimi
zamudnimi obrestmi, z ostalimi pripadki in
stroški, z zapadlostjo prvega obroka kredita
na dan 31. 7. 2010 in zapadlostjo zadnjega
obroka na dan 30. 6. 2015, z možnostjo določitve predčasne zapadlosti kredita.
SV 818/10
Ob-4348/10
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja
iz Kranja, opr. št. SV 818/10 z dne 24. 6.
2010, je trisobno stanovanje št. 5, v 4. etaži večstanovanjske stavbe, z naslovom Župančičeva ulica 9, 4000 Kranj, z ident. št.
stavbe 202, ki stoji na parc. št. 61/3, k.o.
Huje, z identifikacijsko številko dela stavbe: 2122-202-5, last zastaviteljice Helene
Krušič, Bašelj 31, Preddvor, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 10. 6.
2010, s prodajalko Mojco Pavlič Drnovšek,
Župančičeva ulica 9, Kranj, zastavljeno

v korist upnice UniCredit Banke Slovenije
d.d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana,
matična št. 5446546000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 105.000,00 EUR,
z obrestno mero, ki je seštevek veljavnega
3-mesečnega Euriborja, ki se zaokroži na
osminko navzgor in obrestne marže v višini
1,90% letno, pri čemer obresti tečejo od
črpanja kredita dalje, z odplačilom kredita
v 357-mesečnih anuitetah, od katerih zadnja
zapade v plačilo dne 30. 6. 2040.
SV 568/2010
Ob-4349/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
Radovljice, opr. št. SV 568/2010 z dne 28. 6.
2010, je bilo stanovanje, v skupni izmeri
51.80 m2, ki se nahaja v I. nadstropju stanovanjske stavbe, z naslovom Kropa 3D, 4245
Kropa, katerega lastnik je zastavitelj Marković
Zlatko, stanujoč Kropa 3D, p. Kropa, z identifikacijsko številko stavbe 00208, ki stoji na
nepremičnini parc. št. 458/2, ki je pripisana
pri vl. št. 846, k.o. Kropa 2165, v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici, skupaj
s solastninsko pravico na skupnih prostorih,
delih in napravah in pripadajočim zemljiščem,
zastavljeno v korist Gorenjske banke d.d.,
Kranj, s sedežem Bleiweisova cesta 1, 4000
Kranj, MŠ 5103061000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 40.000,00 EUR, s pp.
z zapadlostjo 30. 6. 2030.
SV 223/10
Ob-4405/10
Na podlagi notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve po 254.
členu ZIZ opr. št. SV 223/10 z dne 29. 6.
2010 notarke Judite Stropnik Mravljak iz Velenja, je bila na stanovanju ident. št. 20.E
(964-3547-20), k.o. Velenje – stanovanje št.
20, s pripadajočo kletjo, skupne velikosti
49,85 m2, v 3. nadstropju večstanovanjske
stavbe, z ident. št. 3547, na naslovu Tomšičeva cesta 15, Velenje, ki stoji na parc. št.
2572, vpisani v zk. vl. 3231, k.o. Velenje,
last Amele Avdić, Stantetova ulica 28, Velenje, do ½ in Damirja Halilovića, Koroška
cesta 8 b, Velenje do ½, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 10. 6. 2010, ustanovljena
zastavna pravica za zavarovanje denarne
terjatve upnice NLB d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, v višini 61.000,00 EUR s pp in
dogovorjena neposredna izvršljivost notarskega zapisa.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 202568/2009
Os-3799/10
Na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št.
VL 202568/2009 z dne 5. 1. 2010 je izvršitelj Matjaž Požar, 24. 3. 2010 opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo – stanovanja št. 18 v 7. nadstropju
stanovanjskega bloka na Kardeljevi cesti 68,
Maribor, last dolžnika Draga Breclja, Kardeljeva cesta 68, Maribor, zaradi izterjave
denarne terjatve v višini 2.535,76 EUR s pp,
na predlog upnika »Kommunio d.o.o., Cesta
v Kleče 12, Ljubljana«.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 5. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 2343/2010
Os-3779/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagatelja Alojza Dolinška, Glavarjeva ulica 45, Ljubljana, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, pogodbe št. SPB-1/I-205/6 z dne
14. 4. 1986, sklenjene med prodajalcema
SGD Beton Zagorje ob Savi n.sol.o. in GIP
Ingrad Celje in kupcem Jakobom Širovnikom, Ljubljanska 80, Domžale, pogodbe št.
SPB-1/I-212-G z dne 6. 5. 1986, sklenjene
med prodajalcema SGD Beton Zagorje ob
Savi n.sol.o., in GIP Ingrad Celje in kupcem
Marjanom Jerantom, Jevnica 42, Kresnice,
kupoprodajne pogodbe z dne 4. 2. 1990,
sklenjene med prodajalcem Marjanom Jerantom, Jevnica 42, Kresnice in kupcem
Alojzom Dolinškom, Glavarjeva ulica 42,
Ljubljana, skupaj z zemljiškoknjižnim dovolilom Marjana Jeranta, izdanega neznanega
dne, po 4. 2. 1990, na podlagi predmetne
kupoprodajne pogodbe z dne 4. 2. 1990.
Predmet pogodb, katerih izvirniki so se
izgubili, je bila nepremičnina, ki je označena
v zemljiški knjigi z identifikacijsko številko
51.E, v vložku 5728/52, k.o. Domžale, gre
za poslovni prostor na naslovu Ljubljanska
cesta 72, Domžale, sestavljen iz dveh delov,
in sicer iz gostinskega prostora, v izmeri
109,20 m2 in skladišče, v izmeri 46,80 m2, ki
je bil prvotno kletni prostor.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka do celote, na
podlagi pogodbe št. 15/90-K z dne 16. 11.
1990 ter menjalne pogodbe, sklenjene med
Širovnik Jakobom, Ljubljanska 80, Domžale
in Dolinšek Alojzom, Glavarjeva 45, Ljub
ljana z dne 2. 4. 1990.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 31. 5. 2010

Dn 3072/2009
Os-8702/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Janji Žejn
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Žibert Antona, Pot na breje 5, Ljubljana, ki
ga zastopa SPL d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 8, v 1. nad.,
na naslovu Clevelandska ulica 27, Ljubljana,
z ident. št. 63.E, vpisano v podvl. št. 357/64,
k.o. Nove Jarše, dne 13. 11. 2009, pod opr.
št. Dn 3072/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o prodaji iz leta 1979, sklenjene med Občino Ljubljana Moste Polje (kot
prodajalcem) in Gradbenim industrijskim
podjetjem Gradis TOZD GE Celje (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 63.E, vpisano v podvl. št. 357/64, k.o.
Nove Jarše,
– prodajne pogodbe št. MS 12/2 114/80B z dne 14. 4. 1981, sklenjene med Gradbenim industrijskim podjetjem »Gradis« TOZD
GE Celje, XIV. divizije 8, Celje, katerega
zastopa Staninvest Ljubljana, TOZD Inženiring, Kersnikova 6, Ljubljana (kot prodajalec) in Huzjak Zvonimir ter Huzjak (Neglič)
Zlata, oba stanujoča Kolarjeva 19, Ljubljana
(kot kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 63.E, vpisano v podvl. št. 357/64,
k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2010
Dn 6341/2009
Os-3182/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Klemen Ravnikar, Potrčeva 4, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnik Peter Kos iz Kopra, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine na nepremičnini, garaži št. 47, z ident. št. 47.E, vpisani
v podvl. št. 361/47, k.o. Šentpeter, dne
5. 1. 2010, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne
pogodbe z dne 20. 5. 1985, sklenjene med
Štefanijo Jančar, Njegoševa 6, Ljubljana,
kot prodajalcem in Rudijem Kastelicem,
Potrčeva 12, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino garažo, št. 47, z ident.
št. 47.E, vpisani v podvl. št. 361/47, k.o.
Šentpeter;
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne, 29. 4. 2010

Dn 6083/2009
Os-3183/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Josipa Juričeva, Jadranska 2, Ljubljana, ki ga
zastopa Ataurus-Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine na nepremičnini, z ident. št. 6.E, v podvl.
št. 4340/6, k.o. Vič, dne 26. 2. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim skladom Mestne občine Ljubljana
in kupcema Piskar Stanko, Jadranska 2,
Ljubljana, in sicer za dvosobno stanovanje,
zdaj z ident. št. 6.E, v podvl. št. 4340/6,
k.o. Vič;
– kupoprodajne pogodbe z dne 12. 3.
1976, sklenjena med prodajalcem Piskar
Stanko, Jadranska 2, Ljubljana in kupcem
Turk Zoro, Zagreb in sicer za dvosobno
stanovanje, zdaj z ident. št. 6.E v podvl.
št. 4340/6, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne, 29. 4. 2010
Dn 6343/2009
Os-3185/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dejana Štublja, Ulica bratov Učakar 36, Ljub
ljana, ki ga zastopa notarka Eva Simona
Tomšič, Kolezijska ulica 7, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine na nepremičnini garaži, št. 1b, na naslovu Ulica bratov Učakar 56, Ljubljana, z ident. št. 24.E, v podvl.
št. 4497/51, k.o. Zgornja Šiška, dne 24. 11.
2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže, št. G –
2129, z dne 29. 6. 1981, sklenjene med prodajalcem GIP Ingrad Celje, Ljubljanska 16,
Celje, in kupcema Borisom Petanom in
Judito Petan, oba Ulica bratov Učakar 52,
Ljubljana, in sicer za nepremičnino garažo,
št. 1b, na naslovu Ulica bratov Učakar 56,
Ljubljana, zdaj z ident. št. 24.E, v podvl.
št. 4497/51, k.o. Zgornja Šiška;
– pogodbe o nakupu garaže, z dne 9. 9.
1985, sklenjena med prodajalcema Borisom
Petanom in Judito Petan, oba Ulica bratov
Učakar 52, Ljubljana, in kupcem Dejanom
Štubljem, Ulica bratov Učakar 36, Ljubljana,
in sicer za nepremičnino garažo št. 1b, na
naslovu Ulica bratov Učakar 56, Ljubljana,
zdaj z ident. št. 24.E, v podvl. št. 4497/51,
k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne, 29. 4. 2010
Dn 7547/2009
Os-3570/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mojmirja Slačka, Brodarjev trg 3, Ljubljana, ki
ga zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini z ident. št. 102.E, garaža, št. 109, v pritličju, vpisana v podvl.
št. 2195/102, k.o. Slape, na naslovu Osenjakova ulica, Ljubljana, dne 2. 3. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, aneksa št. 1, h kupoprodajni pogodbi z dne 21. 5. 1990, sklenjene med prodajalcem Gradis, gradbeno
podjetje p.o., Ljubljana, in kupcem Glogovac
Lidijo in Glogovac Branislavom, oba Bratov Učakar 138, Ljubljana, in sicer z ident.
št. 102.E, garaža št. 109, v pritličju, vpisana
v podvl. št. 2195/102, k.o. Slape, na naslovu
Osenjakova ulica, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2010
Dn 7226/2009
Os-3571/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marte Šubic, Rusjanov trg 8, ki ga zastopa
Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, z ident. št. 129.E, vpisani v podvl.
št. 2021/129, k.o. Slape, na naslovu Rusjanov trg, Ljubljana, dne 3. 3. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe,
št. 60, z dne 12. 8. 1992, sklenjene med
prodajalcem Lek d.d., Verovškova 57, Ljub
ljana, in kupcem Novak Jožico, Marinkov
trg 12, Ljubljana, in sicer glede nepremičnine, z ident. št. 129.E, vpisani v podvl.
št. 2021/129, k.o. Slape, na naslovu Rusjanov trg, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2010
Dn 10340/2009
Os-3615/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pavlič Marka, Merčnikova ulica 9, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini – parc. št. 1668/7, k.o. Vič, dne

30. 3. 2010, pod opr. št. Dn 10340/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 11/67, z dne 8. 1. 1967, sklenjene med GP Tehnograd Ljubljana, in Valenčič
Minko, Jamova ul. 60, Ljubljana, za garažo,
ob Jamovi ul., boks št. 59, v k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2010
Dn 1286/2009
Os-3616/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice King
Jane, 909 W. Fairmount Ave. State College,
Pennsylvania, PA 16801, ZDA, ki jo zastopa
odvetnik Tomaž Mihelčič iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah
vpisanih v vl. št. 4904/3 – kletna shramba,
v 1. etaži, z ident. št. 1723-5523-003, k.o.
Vič, in v vl. št. 4904/8 – stanovanje, št. 2, v 2.
etaži, z ident. št. 1723-5523-009, k.o. Vič,
oboje v stavbi Vrhovnikova ul. 9, Ljubljana,
dne 30. 3. 2010, pod opr. št. Dn 1286/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
z dne 12. 12. 1968, in pogodbe z dne 12. 12.
1968, sklenjeni med Stanovanjsko enoto
Nuklearnega instituta Jožef Stefan v Ljub
ljani, in Pisanski Cirilom, Vrhovnikova 9, za
stanovanje, št. 2, in klet, št. 2, v Ljubljani,
Vrhovnikova 9, v bloku B-2, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2010
Dn 23742/2006
Os-3619/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Vladimirja Ćetkovića, Bilečanska ulica 5,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Barbara Štraus-Kunaver, Komenskega 12, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri
nepremičnin, z ident. št. 21.E, stanovanje,
št. 21, v 2. nadstropju, vpisano v podvl.
št. 1371/21, k.o. Štepanja vas, na naslovu Bilečanska ulica 5, Ljubljana, dne 2. 3.
2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 231/78, z dne 31. 8. 1978,
sklenjene med prodajalcem Imos p.o., Ljub
ljana, Trg VII. Kongresa ZKJ in kupcem Gaši
Almiro, Povšetova 104 c, Ljubljana, in sicer
glede nepremičnine, stanovanje, št. 21, v 2.
nadstropju, vpisano v podvl. št. 1371/21,
k.o. Štepanja vas, na naslovu Bilečanska
ulica 5, Ljubljana,
– prodajne pogodbe z dne 18. 3. 1981,
sklenjene med prodajalko Gaši Almiro, Povšetova 104c, Ljubljana, in kupcema Smerajc Jadranko in Smerajc Markom, oba

Št.

53 / 2. 7. 2010 /

Stran

1759

Kvedrova 12, Ljubljana, in sicer glede nepremičnine, stanovanje, št. 21, v 2. nadstropju, vpisano v podvl. št. 1371/21, k.o. Štepanja vas, na naslovu Bilečanska ulica 5,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2010
Dn 9679/2009
Os-3620/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Janeza Zajca, Nanoška ulica 22, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini,
parc. št. 1039/4, vpisani v vložku št. 2387,
v k.o. Vič, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne
pogodbe z dne 23. 12. 1971, sklenjene med
Gradbenim podjetjem Grosuplje kot prodajalcem, ter Petrom Lartom in Alenko Levart,
oba Sattnerjeva 15 č, kot kupcema, in sicer
za nepremičnino, garažo, parc. št. 1039/4,
vpisani v vložku št. 2387, v k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2010
Dn 4064/2007
Os-3621/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Darka
Deniše, Glinškova ploščad 11, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini,
stanovanje, št. 47, zdaj z ident. št. 93.E
in 94.E, vpisani v podvložku št. 1864/47,
v k.o. Ježica, dne 2. 4. 2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe, namesto razlastitve
št. SS-131/87, z dne 18. 8. 1987, sklenjene med Skupnostjo za ceste Ljubljana, Bethovnova 4, kot prvopogodbeno stranko in
Bojanom Stražišarjem ter Ireno Stražišar,
oba Gregorinova 2, Ljubljana, in sicer za
stanovanje št. 47, v VIII. nadstropju, zdaj
z ident. št. 93.E in 94.E, vpisani v podvložku
št. 1864/47, v k.o. Ježica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2010
Dn 14254/2008
Os-3622/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Majde Vrh, Nanoška ulica 26, Ljubljana, ki
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jo zastopa odvetnica Maja Ramšak iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, garaža, parc. št. 1039/11, vpisani v vl. št. 2378, k.o. Vič, dne 9. 3. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 595-71 02/5, z dne 24. 12.
1971, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Grosuplje iz Grosupljega in
kupcem Marjanom Vuga, Sattnerjeva 15 c,
Ljubljana, in sicer glede nepremičnine, garaže, parc. št. 1039/11, vpisano v vl. št. 2387,
k.o. Vič;
– kupne pogodbe z dne 13. 2. 1975,
sklenjene med prodajalcem Marjanom
Vuga, Sattnerjeva 15 c, Ljubljana, ter kupcem Andrejem Brufachom, Satnerjeva S-9,
Ljubljana, in sicer glede nepremičnine, garaže parc. št. 1039/11, vpisano v vl. št. 2387,
k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2010
Dn 3845/2007
Os-3623/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine in vknjižbe lastninske pravice, za
nepremičnine parc. št. 97/9, 97/10, 97/11,
97/12, 101/2, 97/6, 97/8, 97/18, 97/19,
97/20, 101/3 in 101/7, v vl. št. 1893, k.o.
Spodnja Šiška, dne 22. 4. 2010, pod opr.
št. Dn 3845/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, notarskega zapisa prodajne pogodbe, opr. št. SV 2423/02 z dne 22. 10. 2002,
sklenjenega med Rdečim križem Slovenije
– Zveze združenj, Mirje 19, Ljubljana (kot
prodajalcem), in Mestno občino Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnine, parc. št. 97/9, 97/10, 97/11,
97/12, 101/2, 97/6, 97/8, 97/18, 97/19,
97/20, 101/3 in 101/7, v vl. št. 1893, k.o.
Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2010
Dn 23399/2006
Os-3624/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dragomirja Prolića, Moškričeva ulica 34, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini z ident. št. 7.E, stanovanje št. 7,
v 2. nadstropju, vpisano v podvl. št. 1264/7,
k.o. Štepanja vas, na naslovu Moškričeva
ulica 34, Ljubljana, dne 2. 3. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne po-
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godbe št. 465-118/63-5/1 z dne 24. 10. 1963,
sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim
skladom za zidanje stanovanjskih hiš, Proletarska c. 1, Ljubljana in kupcem Marjanom
Sirnikom, Poljanski nasip 14/III, Ljubljana,
in sicer glede nepremičnine z ident. št. 7.E,
stanovanje št. 7, v 2. nadstropju, vpisano
v podvl. št. 1264/7, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2010
Dn 1358/2006
Os-3625/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Zdenke Pernarčič, Ul. Molniške čete 7, Ljub
ljana, ki jo zastopa Otium d.o.o. iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 7 v 2. nadstropju, na naslovu
Molniške čete 7, Ljubljana, z ident. št. 20.E,
v podvl. št. 1721/20, k.o. Moste, dne 12. 8.
2008, pod opr. št. Dn 1358/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. MS 4/5702/81 z dne 30. 3. 1982, sklenjene med prodajlcem Staninvest Ljubljana
TOZD Inženiring, Kersnikova 6, Ljubljana,
in kupcema Jožetom in Zdenko Pernarčič,
Glinškova ploščad 1, Ljubljana, za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 20.E, v podvl.
št. 1721/20, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 5. 2010
Dn 27037/2008
Os-3628/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Turšič Karoline, Rašiška 5, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini stanovanje št. 3 v pritličju, na naslovu Rašiška
ulica 5, Ljubljana, z ident. št. 3.E, vpisano
v podvl. št. 4251/4, k.o. Zgornja Šiška, dne
26. 1. 2010, pod opr. št. Dn 27037/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe
z dne 14. 1. 1994, sklenjene med Habijan
Krešimirjem (kot darovalcem) in Habijan Goranko (kot obdarjenko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 3.E, vpisano v podvl.
št. 4251/4, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 5. 2010

Dn 7374/2009
Os-3629/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Matilde Fikfak, Celovška cesta 263, ki jo
zastopa Mejnik d.o.o., Letališka cesta 32j,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri
nepremičnini z ident. št. 2.E, vpisani v podvl. št. 3385/2, k.o. Dravlje, na naslovu Celovška cesta 263, Ljubljana, dne 3. 3. 2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 74-4849 z dne 23. 1. 1974, sklenjene
med prodajalcem Giposs, Ljubljana ter kupcema Svetec Slavkom in Jožico, oba Šalovci, Murska Sobota, in sicer glede nepremičnine, stanovanja št. 2, zdaj z ident. št. 2.E,
vpisani v podvl. št. 3385/2, k.o. Dravlje, na
naslovu Celovška cesta 263, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2010
Dn 25853/2008
Os-3630/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Pompe Klemena, Žeje
16, Dob, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini – parc. št. 1667/22, k.o. Vič,
dne 30. 3. 2010, pod opr. št. Dn 25853/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 76/65
z dne 4. 10. 1965, sklenjene med GP Tehnograd Ljubljana in Saje Alojzom, Jamova ul.
60, Ljubljana, za garažo ob Jamovi ul., boks
št. 18 v k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2010
Dn 1274/08
Os-4314/10
Okrajno sodišče na Jesenicah, je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ane Brandenberger, Ewiges Wegli 29,
Kloten, Švica, ki jo zastopa Marjan Potočnik, zastopnik Dominvest d.o.o., Titova 18,
Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice
na nepremičnini ident. št. 2169-431-12, vl.
št. 1515/12, k.o. Kranjska Gora, s sklepom
opr. št. Dn 1274/08 z dne 21. 6. 2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, št. 20/91, z dne 16. 3. 1992, ki je
bila sklenjena med podjetjem HTP Gorenjka, Borovška cesta 867, Kranjska Gora, kot
prodajalcem in Avduljem Bajramijem, Brezje 9, Kranjska Gora, kot kupcem, s katero
je prodajalec prodal »stanovanje št. 12, 4.
nadstropje, v stanovanjski hiši v Kranjski
Gori, Brezje 9, sedaj stanovanje z oznako
12.E, pri podvložku št. 1515/12, k.o. Kranjska Gora (prvi odstavek 236. člena Zakona
o zemljiški knjigi, ZZK-1).
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Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice v vrsti večkratnih zaporednih prenosov pravice na stanovanju z ident. št. 2169-431-12 pri podvl.
1515/12, k.o. Kranjska Gora, v korist predlagateljice Ane Brandenberger, Ewiges Wegli
29, Kloten, Švica, do celote, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo 237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 21. 6. 2010
Dn 1273/08
Os-4315/10
Okrajno sodišče na Jesenicah, je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Andreje Malenšek, Borovška cesta 11,
Kranjska Gora, ki jo zastopa Marjan Potočnik, zastopnik Dominvest d.o.o., Titova 18,
Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice
na nepremičnini ident. št. 2169-895-2, vl.
št. 1511/2, k.o. Kranjska Gora, s sklepom
opr. št. Dn 1273/08, z dne 21. 6. 2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 362-74/93, z dne
15. 1. 1993, ki je bila sklenjena med Republiko Slovenijo kot prodajalcem in Josipom
Malenškom, Borovška cesta 11, Kranjska
Gora, kot kupcem, s katero je prodajalec
prodal 3-sobno stanovanje št. 2, v pritličju
stanovanjskega bloka v Kranjski Gori, Borovška 11, sedaj stanovanje z oznako 2.E,
pri podvložku št. 1511/2, k.o. Kranjska Gora
(prvi odstavek 236. člena Zakona o zemljiški
knjigi, ZZK-1).
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice v vrsti
večkratnih zaporednih prenosov pravice
na stanovanju z ident. št. 2169-895-2, pri
podvl. 1511/12, k.o. Kranjska Gora, v korist
predlagateljice Andreje Malenšek, Borovška
cesta 11, Kranjska Gora, predložena listina
pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo 237. člena Zakona o zemljiški knjigi 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 na Jesenicah
dne 21. 6. 2010
Dn 720/08
Os-4316/10
Okrajno sodišče na Jesenicah, je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Tanje Novinšek Petrovčič in Primoža Petrovčiča, oba Grilcev grič 19, Vrhnika, ki ju
zastopa Marjan Potočnik, zastopnik Dominvest d.o.o., Titova 18, Jesenice, zaradi vpisa
lastninske pravice na nepremičnini, ident.
št. 2169-430-5, vl. št. 1514/5, k.o. Kranjska
Gora, s sklepom opr. št. Dn 720/08, z dne
21. 6. 2010, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 13/91, z dne
18. 11. 1991, ki je bila sklenjena med HTP
Gorenjka, Borovška cesta 86, Kranjska
Gora, kot prodajalcem in Benjaminom Arnežem, Bezje 8, Kranjska Gora, kot kupcem,
s katero je prodajalec prodal stanovanje,

v stanovanjski hiši v Kranjski Gori, Bezje
8, stanovanje, št. 5, 1. nadstropje, sedaj
stanovanje, z oznako 5.E, pri podvložku
št. 1514/5, k.o. Kranjska Gora (prvi odstavek 236. člena Zakona o zemljiški knjigi,
ZZK-1).
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice v vrsti
večkratnih zaporednih prenosov pravice
na stanovanju z ident. št. 2169-430-5, pri
podvl. 1514/5, k.o. Kranjska Gora, v korist
predlagateljev Tanje Novinšek Petrovčič in
Primoža Petrovčiča, v deležu vsak do 1/2,
predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo 237. člena Zakona o zemljiški knjigi 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 predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 21. 6. 2010
Dn 663/08
Os-4317/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Senada Suljanovića in Jasne Suljanović, oba
Cesta revolucije 2b, Jesenice, zaradi vpisa
lastninske pravice na nepremičnini ident.
št. 2175-405-45.E, vl. št. 2152/45, k.o. Jesenice, s sklepom opr. št. Dn 663/08 z dne
21. 6. 2010, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, to je pogodbe št.
ISP 1086/93-O z dne 15. 10. 1993, ki je bila
sklenjena med Železarno Jesenice, d.o.o.,
Jesenice, Cesta železarjev št. 8, kot prodajalcem in pravnima prednikoma Hasanom
Fajovićem ter Šemsijo Fajković, oba C. revolucije 2b, kot kupcema, s katero je prodajalec prodal stanovanje v stanovanjski hiši
C. revolucije 2b, Jesenice, vl. št. 961, k.o.
Jesenice, parc. št. 518/4, stanovanje, št. 42,
nadstropje 10, sedaj stanovanje z oznako
45.E, pri podvložku št. 2152/45, k.o. Jesenice (prvi odstavek 236. člena Zakona o zemljiški knjigi, ZZK-1).
Na podlagi navedenih pogodb se predlaga prenos lastninske pravice v vrsti večkratnih zaporednih prenosov pravice na stanovanju z ident. št. 2175-405-45 pri podvl.
2152/45, k.o. Jesenice, v korist predlagateljev Senada Suljanovića in Jasne Suljanović, v deležu vsak do 1/2, predložena listina
pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo 237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 21. 6. 2010
Dn 533/08
Os-4318/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Emirja Fajkovića, Cesta Toneta Tomšiča 70b, Jesenice, ki ga zastopa Marjan Potočnik, zastopnik Dominvest d.o.o., Cesta maršala Tita
18, Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice na nepremičnini ident. št. 2175-2266-4,
vl. št. 2203/4, k.o. Jesenice, s sklepom opr.
št. Dn 533/08 z dne 18. 6. 2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
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to je pogodbe št. ISP 073-94-G o prodaji
stanovanja, z dne 15. 11. 1994, sklenjene
med Železarno Jesenice, d.o.o., Jesenice,
Cesta železarjev 8, kot prodajalcem, in Štefanom Hrovatom, Cesta Toneta Tomšiča
70b, Jesenice, ter Jožico Mahkovic, Breznica 13a, Žirovnica, kot kupcema, s katero je
prodajalec prodal stanovanje v stanovanjski
hiši Cesta Toneta Tomšiča 70b, Jesenice,
vl. št. 1010, k.o. Jesenice, parc. št. 1321/7,
stanovanje, št. 4, pritličje, sedaj stanovanje
z oznako 4.E, pri podvložku št. 2203/4, k.o.
Jesenice (prvi odstavek 236. člena Zakona
o zemljiški knjigi, ZZK-1).
Na podlagi navedenih pogodb se predlaga prenos lastninske pravice v vrsti večkratnih zaporednih prenosov pravice na stanovanju z ident. št. 2175-2266-4E pri podvl.
2203/4, k.o. Jesenice, v korist predlagatelja Emirja Fajkovića, Cesta Toneta Tomšiča
70b, Jesenice, do celote, predložena listina
pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo 237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 18. 6. 2010
Dn 3291/2008
Os-4319/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Roberta Svetine, Cesta Borisa Kidriča 17,
Slovenski Javornik, Jesenice, zaradi vpisa
lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju, z identifikacijsko št. 2175-397-84.E, pri
podvl. št. 2228/84, k.o. Jesenice, s sklepom
opr. št. Dn 3921/2008 z dne 21. 6. 2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, to je prodajne pogodbe z dne 3. 9.
1992, sklenjene med Vatrostalno Jesenice
p.o. ter Slobodanko Dabižljević in prodajne
pogodbe sklenjene med Dabižlević Aleksandro in Mirc Petrom.
Na podlagi navedene pogodbe se v vrsti večkratnih zaporednih prenosov pravice
predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju, pripisanem pri podvl. št. 2228/84,
k.o. Jesenice, v korist predlagatelja Roberta
Svetine, Cesta Borisa Kidriča 17, Slovenski
Javornik, Jesenice, do celote, predloženi listini pa nista izvirnik.
S tem oklicem se poziva morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo 237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 21. 6. 2010
Dn 3317/2008
Os-4320/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ivana Bernika, Bezje 5, Kranjska Gora, ki ga
zastopa Marjan Potočnik, zastopnik podjetja
Dominvest d.o.o., Cesta maršala Tita 18,
Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice
na nepremičnini, stanovanju, z identifikacijsko št. 2169-425-2, pri podvl. št. 1601/2,
k.o. Kranjska Gora, s sklepom opr. št.
Dn 3317/2008 z dne 21. 6. 2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
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to je kupoprodajne pogodbe št. 19/74-II/275,
ki je bila sklenjena med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Sava Jesenice,
Cesta maršala Tita 16, Jesenice, in Ivanom
Bernikom, takrat Celovška cesta 106, Ljub
ljana, in Milanom Bernikom, Prijateljeva ulica 2, Ljubljana, kot kupcema.
Na podlagi navedene pogodbe se v vrsti večkratnih zaporednih prenosov pravice
predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju, pripisanem pri podvl. št. 1601/2,
k.o. Kranjska Gora, v korist predlagatelja
Ivana Bernika, Bezje 5, Kranjska Gora, do
celote, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 21. 6. 2010
Dn 3765/08
Os-4321/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dragomira Vladušića, Cesta maršala Tita 53b,
Jesenice, ki ga zastopa Marjan Potočnik, zastopnik Dominvest d.o.o., Cesta maršala Tita
18, Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice
na nepremičnini ident. št. 2175-474-38, vl.
št. 2345/38, k.o. Jesenice, s sklepom opr. št.
Dn 3765/08 z dne 17. 6. 2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to
je kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 2020/1-06/93, ki je bila sklenjena med
Slovenskimi železnicami Ljubljana, p.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana, kot prodajalcem
in Dragomirjem Vladušićem, Cesta maršala
Tita 53b, Jesenice, kot kupcem, s katero je
prodajalec prodal 3-sobno stanovanje, locirano v 10. nadstropju, označeno s št. 38,
v stanovanjski hiši, na naslovu Jesenice, Titova 53b, sedaj stanovanje z oznako 38.E, pri
podvložku št. 2345/38, k.o. Jesenice.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2175-474-38.E pri podvl.
2345/38, k.o. Jesenice v korist Dragomirja
Vladušića, Cesta maršala 53b, Jesenice,
predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo 237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 17. 6. 2010
Dn 630/08
Os-4322/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Senade Požegić, Cesta revolucije 1a, Jesenice, ki jo zastopa Marjan Potočnik zastopnik
Dominvest d.o.o., Cesta maršala Tita 18, Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice na
nepremičnini ident. št. 2175-407-21.E, vl.
št. 2195/21, k.o. Jesenice, s sklepom opr. št.
Dn 630/08 z dne 18. 6. 2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je
kupoprodajne pogodbe št. 12/75-ČS-II/II-296
z dne 27. 12. 1975, sklenjene med Splošnim
gradbenim podjetjem Sava Jesenice, n.sol.o.,
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Jesenice, Titova 16, kot prodajalcem in Ljub
ljansko banko Ljubljana, Podružnico Kranj,
Enoto Jesenice, kot kupcem in kupoprodajne
pogodbe št. 99-004-950 za nakup stanovanja na Jesenicah, C. revolucije 1a, sklenjene
med Gorenjsko banko d.d., Kranj, Bleiweisova 1, Kranj, kot prodajalcem in Senado Požegić, Mlakarjeva 2, Kranj, kot kupcem, s katero sta prodajalca prodala stanovanje št. 21
v četrtem nadstropju večstanovanjske hiše
na Jesenicah, Cesta revolucije 1a (stolpnica
ČS-II Plavž I na Jesenicah), sedaj stanovanje
z oznako 21.E, pri podvložku št. 2195/21, k.o.
Jesenice (prvi odstavek 236. člena Zakona
o zemljiški knjigi, ZZK-1).
Na podlagi navedenih pogodb se predlaga prenos lastninske pravice v vrsti večkratnih zaporednih prenosov pravice na stanovanju z ident. št. 2175-407-21 pri podvl.
št. 2195/21, k.o. Jesenice, v korist predlagateljice Senade Požegić, Cesta revolucije
1a, Jesenice, do celote, predloženi listini pa
nista izvirnik.
S tem oklicem se poziva morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo 237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 18. 6. 2010
Dn 3822/08
Os-4323/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Marijana in Cecilije Oblak, oba Cesta maršala Tita 94, Jesenice, ki ju zastopa Marjan
Potočnik, zastopnik Dominvest d.o.o., Cesta maršala Tita 18, Jesenice, zaradi vpisa
lastninske pravice na nepremičnini ident.
št. 2175-235-10, vl. št. 2187/10, k.o. Jesenice, s sklepom opr. št. Dn 3822/08 z dne
18. 6. 2010, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, to je pogodbe št.
ISP 317/93-G o prodaji stanovanja z dne
7. 5. 1993, sklenjene med Železarno Jesenice, d.o.o., Jesenice, Cesta železarjev 8,
kot prodajalcem, in Marijanom ter Cecilijo
Oblak, oba Cesta maršala Tita 94, Jesenice,
kot kupcema, s katero je prodajalec prodal
stanovanje v stanovanjski hiši Titova 94,
Jesenice, vl. št. 469, k.o. Jesenice, parc.
št. 184/4, stanovanje št. 10, nadstropje 1,
sedaj stanovanje z oznako 10.E, pri podvložku št. 2187/10, k.o. Jesenice.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju z ident. št. 2175-235-10.E pri podvl.
št. 2187/10, k.o. Jesenice, v korist Marijana
Oblaka in Cecilije Oblak, Cesta maršala Tita
94, Jesenice, v deležu vsak do 1/2, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo 237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 18. 6. 2010
Dn 769/08
Os-4324/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Samirja Sule in Inge Wolte, oba Cesta Vik-

torja Svetina 2, Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice na nepremičnini, ident.
št. 2178-681-1.E, vl. št. 931/1, k.o. Koroška
Bela, s sklepom opr. št. Dn 769/08 z dne
21. 6. 2010, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, prodajne pogodbe št. 006/93 z dne 15. 9. 1993, ki je bila
sklenjena med prodajalcem Železarno Jesenice d.o.o. Jesenice in Anito Valant, Zagoriška 2, Bled, kot kupcem ter prodajne
pogodbe z dne 11. 3. 1998, ki je bila sklenjena med prodajalko Anito Valant, Viktorja
Svetina 2, Jesenice, ki jo zastopa družba
GS 5 Stanič k.d. nepremičnine, gostinstvo
in turizem iz Kamne Gorice, ki jo zastopa
direktor Stanič Rade in Samirjem Sula ter
Inge Wolte, stanujoča Franca Benedičiča
2/b, Jesenice, kot kupcema, predmet prodaje je bilo stanovanje št. 4, v pritličju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta
Viktorja Svetina 2, stoječe na parc. št. 271/3,
k.o. Koroška Bela, sedaj stanovanje z oznako 1.E, pri podvložku št. 931/1, k.o. Koroška
Bela (prvi odstavek 236. člena Zakona o zemljiški knjigi, ZZK-1).
Na podlagi navedenih pogodb se predlaga prenos lastninske pravice v vrsti
večkratnih zaporednih prenosov pravice
na stanovanju z ident. št. 2178-681-1, pri
podvl. št. 931/1, k.o. Koroška Bela, v korist
predlagateljev Samirja Sule in Inge Wolte,
v deležu vsak do 1/2, predloženi listini pa
nista izvirnik.
S tem oklicem se poziva morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo 237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 21. 6. 2010
Dn 2719/2008
Os-4368/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Frančiške Benet, Delavska ulica 22, Mojstrana, ki
jo zastopa Marjan Potočnik, zastopnik podjetja Dominvest d.o.o., Cesta maršala Tita
18, Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice
na nepremičnini, stanovanju z identifikacijsko št. 2171-369-7, pri podvl. št. 1726/7, k.o.
Dovje, s sklepom opr. št. Dn 2719/2008 z dne
23. 6. 2010, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, to je kupoprodajne
pogodbe št. 43/93 z dne 15. 10. 1993, ki je
bila sklenjena med Kovinskim podjetjem Mojstrana, d.o.o. – v stečaju, kot prodajalcem,
in Vladimirjem Benetom, Delavska ulica 22,
Mojstrana, kot kupcem.
Na podlagi navedene pogodbe se v vrsti večkratnih zaporednih prenosov pravice
predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju, pripisanem pri podvl. št. 1726/7,
k.o. Dovje, v korist predlagateljice Frančiške
Benet, Delavska ulica 22, Mojstrana, do celote, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 23. 6. 2010
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Dn 3218/2008
Os-4369/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Meleća Smajića, Ulica Staneta Bokala 18,
Jesenice, ki ga zastopa Marjan Potočnik,
zastopnik podjetja Dominvest d.o.o., Csta
maršala Tita 18, Jesenice, zaradi vpisa
lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju z identifikacijsko št. 2175-227-13
pri podvl. št. 2319/13, k.o. Jesenice,
s sklepom opr. št. Dn 3218/2008 z dne
22. 6. 2010, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, to je kupno pogodbo št. 166/29-66, ki je bila sklenjena med
Gorenjsko banko Kranj – Podružnico Jesenice, kot prodajalko, in Pavlo Vilman,
takrat stan. Prešernova cesta 47, Jesenice,
kot kupovalko, kupno pogodbo, ki je bila
sklenjena med Francem Vilmanom, Planina
pod Golico 32a, Jesenice in Jeleno Šumi,
Alpska cesta 52, Lesce, kot prodajalcema in Draganom Dušanićem, takrat Pod
Grančiščem 5, Mojstrana, kot kupcem in
menjalne pogodbe, ki je bila sklenjena med
Draganom Dušanićem, takrat stanujoč pod
Grančiščem 5, Mojstrana in Mihaelom Jensterlom, takrat stanujočem Cesta Toneta
Tomšiča 8a, Jesenice.
Na podlagi navedenih pogodb se
v vrsti večkratnih zaporednih prenosov
pravice predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju z identifikacijsko številko 2175-227-13, pripisanem pri podvl. š t.
2319/13, k.o. Jesenice v korist predlagatelja Meleća Smajić, Ulica Staneta Bokala 18,
Jesenice, do celote, predložene listine pa
niso v izvirniku.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 22. 6. 2010
Dn 2833/2008
Os-4370/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Antona Medveda, Smokuč 96, Žirovnica, ki ga
zastopa Marjan Potočnik, zastopnik podjetja
Dominvest d.o.o., Cesta maršala Tita 18,
Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice
na nepremičnini, stanovanju z identifikacijsko št. 2169-896-4, pri podvl. št. 11587/4,
k.o. Kranjska Gora, s sklepom opr. št.
Dn 2833/2008 z dne 23. 6. 2010, začelo
postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je prodajne pogodbe št. 2-3/811-91,
z dne 13. 8. 1992, ki je bila sklenjena med
Kompas hoteli Kranjska Gora, p.o. Kranjska
Gora, Borovška cesta 100, kot prodajalcem,
in Antonom Medvedom, Borovška cesta 9,
Kranjska Gora, kot kupcem.
Na podlagi navedene pogodbe se v vrsti večkratnih zaporednih prenosov pravice,
predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju, pripisanem pri podvl. št. 11587/4,
k.o. Kranjska Gora v korist predlagatelja Antona Medveda, Smokuč 96, Žirovnica, do
celote, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost po-

datkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 23. 6. 2010
Dn 2579/2008
Os-4371/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Stanke Simonič, Cesta maršala Tita 74, Jesenice,
ki jo zastopa Marjan Potočnik, zastopnik podjetja Dominvest d.o.o., Cesta maršala Tita
18, Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice
na nepremičnini, stanovanju z identifikacijsko št. 2175-305-1, pri podvl. št. 2317/1, k.o.
Jesenice, s sklepom opr. št. Dn 2579/2008
z dne 23. 6. 2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne
19. 11. 1993, ki je bila sklenjena med Planiko
Kranj, p.o. Savska loka 21, Kranj, kot prodajalko in Stanko Simonič, Cesta maršala Tita
74, Jesenice, kot kupovalko.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju, pripisanem pri podvl. št. 2317/1, k.o.
Jesenice, v korist predlagateljice Stanke Simonič, Cesta maršala Tita 74, Jesenice, do
celote, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 23. 6. 2010
Dn 3288/2008
Os-4372/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ivane Novak, Cesta Cirila Tavčarja 10, Jesenice,
ki jo zastopa Marjan Potočnik, zastopnik podjetja Dominvest d.o.o., Cesta maršala Tita
18, Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice
na nepremičnini, stanovanju z identifikacijsko
št. 2175-244-63, pri podvl. št. 2190/63, k.o.
Jesenice, s sklepom opr. št. Dn 3288/2008
z dne 23. 6. 2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je prodajne
pogodbe št. 113/63, ki je bila sklenjena med
Metingom – Železarno Jesenice, kot prodajalcem in Ivano Novak, Cesta Cirila Tavčarja
10, Jesenice, kot kupovalko.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju, pripisanem pri podvl. št. 2190/63, k.o.
Jesenice, v korist predlagateljice Ivane Novak, Cesta Cirila Tavčarja 10, Jesenice, do
celote, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 23. 6. 2010
Dn 2910/2008
Os-4373/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lidi-
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je Pirjevec, Brkinčeva ulica 14, Sežana, ki jo
zastopa Marjan Potočnik, zastopnik podjetja
Dominvest d.o.o., Cesta maršala Tita 18,
Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice na
nepremičnini, stanovanju z identifikacijsko
št. 2169-425-13, vl. št. 1601/13, k.o. Kranjska Gora, s sklepom opr. št. Dn 2910/2008
z dne 22. 6. 2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je kupoprodajne pogodbe z dne 27. 10. 1998, ki je bila
sklenjena med Dominvestom Jesenice, p.o.,
Cesta maršala Tita 18, Jesenice, kot prodajalcem in Lidijo Pirjevec, Brkinčeva ulica 14,
Sežana, kot kupovalko.
Na podlagi navedene pogodbe se v vrsti večkratnih zaporednih prenosov pravice,
predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju z identifikacijsko številko 2169-425-13,
pripisanem pri podvl. št. 1601/13, k.o. Kranjska Gora, v korist predlagateljice Lidije Pirjevec, Brkinčeva ulica 14, Sežana, do celote,
predložena listina pa ni v izvirniku.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 22. 6. 2010
Dn 1343/2010
Os-4325/10
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožeta Ramuta, Bojanja vas 36, Metlika, ki ga
zastopa odvetnica Judita Učakar Rženičnik,
Steletova c. 8/a, Kamnik, zaradi vknjižbe
lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju z ident. št. 4.E, na naslovu Kranjska c.
3 a,b, Kamnik, vpisanem v podvl. št. 2803/4,
k.o. Kamnik, izdalo sklep Dn 1343/2010
z dne 10. 6. 2010, za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, pogodbe o nakupu stanovanja št. 592/72 z dne 12. 12. 1972, sklenjene
med SGP Graditelj Kamnik, Maistrova 7,
Kamnik, kot prodajalcu in Mohorič Evgeniji,
Kidričeva 30, Mengeš, kot kupcu, za enosobno stanovanje 2b/I. nadstropju – južno
stopnišče v stanovanjskem objektu TSB-4,
ki se nahaja na parc. št. 318/2 in 318/5, k.o.
Kamnik, katero obsega spalnico, v izmeri
16,93 m2, kuhinjo, v izmeri 9,64 m2, kopalnico + WC, v izmeri 3,78 m2, predsobo, v izmeri 2,98 m2 in ozimnico, v izmeri
5,98 m2, skupaj 39,31 m2, za kupnino v znesku 130.000,00 din.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Jožeta Ramuta, Bojanja vas
36, Metlika.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja Jožeta Ramuta.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 22. 6. 2010
Dn 47/2008
Os-4364/10
V postopku vzpostavljanja etažne lastnine za večstanovanjski objekt, na naslovu
Kebetova ulica 20, Kranj, ki se vodi pred
Okrajnim sodiščem v Kranju pod opr. št.
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N 47/2008, Okrajno sodišče v Kranju na
podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi
izdaja oglas:
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog Jožice Sedej, Kebetova ulica 20, Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe z dne
28. 10. 1963, sklenjene med Stanovanjsko
zadrugo Iskra Kranj, kot prodajalcem, in Petrom Šimencem iz Kranja, kot kupcem, za
stanovanje št. 8, v 3. etaži, s kletjo v 1. etaži,
večstanovanjskega objekta Kebetova ulica
20, Kranj, v izmeri 66,84 m2, označenem
z ident. št. 8.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Jožice Sedej, roj. 13. 4. 1939, Kebetova ulica 20, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 21. 6. 2010
Dn 22274/2009
Os-4263/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Germek Frančiške, Dolenjska cesta 54,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Milena
Pavšič, Pražakova 12, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje, na naslovu Dolenjska c. 54,
Ljubljana, z ident. št. 20.E, vpisano v podvl.
št. 4898/20, k.o. Karlovško predmestje, dne
1. 6. 2010, pod opr. št. Dn 22274/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 362-908/91 z dne 11. 11. 1991, sklenjene
med Republiko Slovenijo (kot prodajalcem)
in Germek Frančiško, Dolenjska 54, Ljub
ljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 20.E, vpisano v podvl.
št. 4898/20, k.o. Karlovško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2010
Dn 14047/2010
Os-4326/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ilić
Uroša, Dalmatinova 11, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnine
parc. št. 2476, 2477, 2478 in 2479, v vl.
št. 2198, k.o. Tabor, dne 10. 6. 2010, pod
opr. št. Dn 14047/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 3. 2.
1993, sklenjene med Ljubljansko banko
d.d., Ljubljana (kot prodajalcem) ter Klemenčič Vlasto in Klemenčič Matijo, oba Dalmatinova 11, Ljubljana (kot kupcema), za
nepremičnine parc. št. 2476, 2477, 2478 in
2479, v vl. št. 2198, k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
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pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 2010
Dn 33740/2009
Os-4365/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zabukovec Karola, Ilirska 28, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
garažo št. 313, v 3. etaži B ob Kajuhovi ulici
v Ljubljani, z ident. št. 313.E, vpisani v podvl. št. 1639/103, k.o. Moste, dne 28. 5. 2010,
pod opr. št. Dn 33740/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o prenosu lastninske pravice, neznanega datuma, sklenjene
med Kajzer Ano in Zorko Jurajem (kot prodajalcema) in Zorko Veroniko (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 313.E, vpisano v podvl. št. 1639/103,
k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2010
Dn 16198/2009
Os-4366/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Klopčič Vide, Ulica Ane
Ziherlove 10, Ljubljana, ki jo zastopa notarka
Lokošek Majda, Kolodvorska 6, Domžale, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
garažo, v izmeri 14,00 m2, s parc. št. 2152,
vpisano v vl. št. 2663, k.o. Zgornja Šiška,
dne 31. 5. 2010, pod opr. št. Dn 16198/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. VD/Gr-793/68 z dne 24. 9. 1968,
sklenjene med Jugotekstil impex, Titova 3,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Šolar Rožo, Ul.
Martina Krpana št. 6, Ljubljana (kot kupcem),
za nepremičnino, ki ima sedaj parc. št. 2152,
vpisano v vl. št. 2663, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2010
Dn 5634/2010
Os-4367/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marjetice Potokar Krajnik, Puhova ulica
13, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Irena
Polak Remškar, Dunajska cesta 160, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini, stanovanje št. 2, v I. nadstropju s shrambo, na naslovu Neubergerjeva

ulica 17, Ljubljana, z ident. št. 2.E, vpisano v podvl. št. 3989/2 in parkirno mesto
št. 95, v 1. kleti, na naslovu Štihova ulica
20, Ljubljana, z ident. št. 126.E, vpisano
v podvl. št. 3791/126, obe k.o. Bežigrad,
dne 11. 6. 2010, pod opr. št. Dn 5634/2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Slovenija ceste Tehnika
obnova d.d., Slovenska cesta 56, Ljubljana
(kot prodajalcem) in SCT, n.sol.o., Ljub
ljana, TOZD Inženiring, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 2.E, vpisano v podvl. št. 3989/2 in ident.
št. 126.E, vpisano v podvl. št. 3791/126, obe
k.o. Bežigrad,
– prodajne pogodbe št. BS 2/1-109/89,
sklenjeno med SCT n.sol.o., Ljubljana,
TOZD Inženiring, Ljubljana (kot prodajalcem) in Potokar Krajnik Marjeto, 29. Hercegovske divizije 15, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 2.E, vpisano v podvl. št. 3989/2 in ident.
št. 126.E, vpisano v podvl. št. 3791/126, 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 22. 6. 2010
Dn 20257/2009
Os-4380/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vojteha Volka, Cesta na Laze 18, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 4645/27 – nestanovanjska raba
z ident. št. 1723-3191-027, v poslovni stavbi
v Ljubljani, Tržaška cesta 118, k.o. Vič, dne
31. 5. 2010, pod opr. št. Dn 20257/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. CDG-046-90 z dne 8. 2. 1990,
sklenjene med GIP Stavbenik Koper in S.P
Galeb Izola Inženiring, ter Volk Vojteh-om,
Cesta na Laze 18, Ljubljana, za poslovni
prostor v 1. nadstropju CDG Vič št. 20.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2010
Dn 21722/2009
Os-4381/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jaksetič Nadje, Jadranska ul. 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 4340/29 – stanovanje št. 44
z ident. št. 1723-2484-029, v Ljubljani, Jadranska ulica 2, k.o. Vič, dne 24. 5. 2010,
pod opr. št. Dn 21722/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
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– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 10.
1962 št. 695/62, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana Vič Rudnik in Grunt Anastazijo, Pod Turnom 4,
Ljubljana, za stanovanje v IV. nadstropju,
v zgradbi B-6 v stanovanjski zgradbi B-6 na
parceli št. 127/28 in 127/36, k.o. Gradiško
predmestje,
– kupoprodajne pogodbe z dne 20. 4.
1975, sklenjene med Kovačič Jožico in Kovačič Rudijem, Jadranska ul. 2, Ljubljana ter
Šavor Ljubom, Kajuhova 30, Ljubljana,
– prodajne pogodbe z dne 28. 1. 1983,
sklenjene med Maglica Ivanom, Jadranska 2/3, Ljubljana in Grošelj Lenartom, Černetova 14, Ljubljana, za enosobno stanovanje v Ljubljani, Jadranska 2/3, IV. nadstropje,
tretje stopnišče v stanovanjski zgradbi B-6,
stoječi na parc. št. 749, vpisani v vl. št. 2174,
k.o. Vič.
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 18. 6. 2010
Dn 14919/2010
Os-4382/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ive
Zver, Kamniška 38, Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška družba Kotlušek & Pavčič
v Ljubljani, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnini parc. št. 749/1 in 749/4,
vl. št. 206, k.o. Bežigrad, dne 21. 5. 2010,
pod opr. št. Dn 14919/2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
16. 1. 2002, sklenjene med Mihaelo Čopič,
Pleteršnikova 15, Ljubljana (kot prodajalko)
in Ivo Zver, Primožičeva 5, Ljubljana (kot
kupovalko), za nepremičnini parc. št. 749/1
in 749/4, vl. št. 206, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 2010
Dn 1110/2010
Os-4374/10
Okrajno sodišče v Ljutomeru je po
zemljiškoknjižnem sodniku Otonu Nemcu, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Vogrinec Boštjana, Ormoška cesta 11/a,
Ljutomer, zaradi vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini, vpisani pri podvložku
št. 2423/5, k.o. Ljutomer, pod Dn 1110/2010,
dne 23. 6. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
notarskega zapisa prodajne pogodbe z dne
11. 7. 2003, opr. št. SV 325/03 notarja Šoemen Franca iz Ljutomera, sklenjene med
Franov Josipom, Aškerčeva ulica 19, Ljutomer, kot prodajalcem in Vogrinec Boštjanom,
Vuzmetinci 1, kot kupcem, na nepremičnini
– stanovanju, z identifikacijsko številko 5.E,
v stavbi na naslovu Ormoška cesta 11/a,
Ljutomer, stoječi na parceli z identifikacijsko

številko 2348/2 in 2348/4, vpisani v podvložku št. 2423/5, k.o. Ljutomer.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 24. 6. 2010
Dn 4896/2010
Os-4327/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Belšak, stanujoče Ješenca 23 d, Rače,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 1182/3, pripisani vl. št. 412,
k.o. Ješenca, pod opr. št. Dn 4896/2010,
izdalo 7. 6. 2010 sklep o začetku postopka
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe opr. št. SV 183/97 z dne 25. 3.
1997, sklenjene med darovalcema Janezom
Belšakom, roj. 7. 1. 1930 in Dorotejo Belšak,
roj. 12. 1. 1930, stanujočima Ješenca 30,
Rače in obdarjenko Marijo Belšak, roj. 8. 9.
1962, stanujočo Ješenca 30, Rače, s katero
sta darovalca obdarjenki podarila nepremičnino parc. št. 1182/3, k.o. Ješenca in na njej
dovolila vknjižbo lastninske pravice v korist
obdarjenke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 6. 2010
Dn 6652/2010
Os-4328/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Marije in Antona Rudolfa, stanujočih Ulica bratov Greifov 6, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl.
št. 3415/56, k.o. Pobrežje, v korist vsakega
do 1/2 celote, pod opr. št. Dn 6652/2010,
7. 6. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 156/387/93 z dne
21. 9. 1993, sklenjene na osnovi določil Stanovanjskega zakona – SZ med prodajalko
Republiko Slovenijo, ki jo je po pooblastilu
zastopala Skupščine RS zastopala Splošna
bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5 in
direktor dr. Rudi Turk in kupcema Marijo in
Antonom Rudolfom, stanujočima Ulica bratov Greifov 6, Maribor, s katero je prodajalka kupcema prodala stanovanje št. 12/III.
v stanovanjski hiši Ulica bratov Greifov 6,
Maribor in na tem dovolila vknjižbo etažne
lastninske pravice v korist kupcev, vsakega
do 1/2 celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 6. 2010
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Amortizacije
N 89/2009
Os-7626/09
Na predlog Jožeta Bregar, Grajena 71,
Ptuj, se uvaja amortizacija zemljiškega pisma, ki ga je izdal predlagatelj Jože Bregar, z dne 9. 9. 2005, na podlagi notarskega zapisa notarja Alojza Slavka Keček
o ustanovitvi zemljiškoknjižnega dolga,
opr. št. SV 136/2005, z dne 17. 5. 2005,
s katerim se je obremenila nepremičnina,
parc. št. 15.E, pripisana k vložku 1328/16,
k.o. Krčevina pri Ptuju in v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča na Ptuju, opr. št.
Dn 2685/2005, z dne 9. 9. 2005.
Imetnika pisma sodišče poziva, da ga
v priglasitvenem roku predloži sodišču.
Predložitveni rok znaša 60 dni.
Če listina ne bo predložena sodišču
v priglasitvenem roku jo bo sodišče razveljavilo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 9. 11. 2009
N 88/2009
Os-7627/09
Na predlog Jožeta Bregar, Grajena 71,
Ptuj, se uvaja amortizacija zemljiškega pisma, ki ga je izdal predlagatelj Jože Bregar, z dne 9. 9. 2005, na podlagi notarskega zapisa notarja Alojza Slavka Keček
o ustanovitvi zemljiškoknjižnega dolga,
opr. št. SV 137/2005, z dne 17. 5. 2005,
s katerim se je obremenila nepremičnina,
parc. št. 16.E, pripisana k vložku 1328/17,
k.o. Krčevina pri Ptuju in v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča na Ptuju, opr. št.
Dn 2683/2005, z dne 9. 9. 2005.
Imetnika pisma sodišče poziva, da ga
v priglasitvenem roku predloži sodišču.
Predložitveni rok znaša 60 dni.
Če listina ne bo predložena sodišču
v priglasitvenem roku jo bo sodišče razveljavilo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 9. 11. 2009
N 90/2009
Os-7628/09
Na predlog Jožeta Bregar, Grajena 71,
Ptuj, se uvaja amortizacija zemljiškega pisma, ki ga je izdal predlagatelj Jože Bregar,
z dne 9. 9. 2005, na podlagi notarskega
zapisa notarja Alojza Slavka Keček o ustanovitvi zemljiškoknjižnega dolga, opr. št.
SV 133/2005, z dne 17. 5. 2005, s katerim se
je obremenila nepremičnina, parc. št. 009.E,
pripisana k vložku 1328/10, k.o. Krčevina pri
Ptuju in v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča na Ptuju, opr. št. Dn 2682/2005, z dne
9. 9. 2005.
Imetnika pisma sodišče poziva, da ga
v priglasitvenem roku predloži sodišču.
Predložitveni rok znaša 60 dni.
Če listina ne bo predložena sodišču
v priglasitvenem roku jo bo sodišče razveljavilo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 9. 11. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 52/2010
Os-3780/10
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni
sodnici Darinki Plevnik v pravdni zadevi tožeče stranke Jožeta Tomažina, Griblje 84a,
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p. Gradac, ki ga zastopa pooblaščenec Alojz
Poljšak, odvetnik v Črnomlju, proti toženi
stranki neznanim dedičem neznanega bivališča po pokojni Molc Margareti, nazadnje stanujoči Kot ob Kolpi 5, p. Stari trg
ob Kolpi, zaradi ugotovitve lastninske pravice in izstavitve zemljiškoknjižne listine,
pcto 1.000,00 €, v smislu 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, dne 25. 5. 2010 postavlja začasnega zastopnika neznanim dedičem neznanega bivališča po pokojni Molc
Margareti, nazadnje stanujoči Kot ob Kolpi
5, p. Stari trg ob Kolpi.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Dušan Bricelj, Kolodvorska 26,
Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal
toženo stranko neznane dediče neznanega
bivališča po pokojni Molc Margareti, nazadnje stanujoči Kot ob Kolpi 5, p. Stari trg ob
Kolpi, vse do takrat, dokler le-ta ali njegov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 25. 5. 2010

VL 200022/2009
Os-3998/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11a, Trbovlje,
ki ga zastopa odv. Sašo Ostrožnik, Kešetovo 4, Trbovlje, proti dolžniku Branku Špoljarić, Opekarna 27, Trbovlje, zaradi izterjave
148,24 EUR, sklenilo:
dolžniku Branku Špoljarić, Opekarna 27,
Trbovlje, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odv. Bertoncelj Danijel, Kešetovo 1, 1420
Trbovlje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2010

VL 11066/2010
Os-3803/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria,
proti dolžnici Magdaleni Gorolova, Dolga
Reber 38, Koper, zaradi izterjave 111,68
EUR, sklenilo:
dolžnici Magdaleni Gorolova, Dolga Reber 38, Koper, 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
Svanjak Mihael, Trg brolo 6, Koper.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 5. 2010

I P 1219/2009
Os-4025/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Martini Colnar v pravdni zadevi tožeče
stranke Lesnina d.d., Cesta na Bokalce 40,
Ljubljana, ki jo zastopa Majda Kmet, odvetnica v Ljubljani, proti toženi stranki Alisi
Adrovič, neznan naslov, prej Krtina 50 A,
Domžale, zaradi plačila 56,29 EUR s pp,
dne 8. 6. 2010 sklenilo:
Odvetnika Marjana Jesenka, Kolodvorska 14 a, Ljubljana, se razreši dolžnosti začasnega zastopnika tožene stranke v tej
pravdni zadevi.
Toženi stranki Alisi Adrovič, neznanega
prebivališča se postavlja začasni zastopnik,
odvetnik Vinko Kastelic, Rakovniška ulica
23, Ljubljana, ki bo zastopal toženo stranko
v tem postopku zaradi plačila 56,29 EUR
s pripadki.
Začasni zastopnik ima v postopku za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika, toženo stranko pa
bo zastopal od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2010

VL 38589/2010
Os-3891/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper
- Capodistria, proti dolžniku Johannesu Vlad
Wortingen, Zagorica pri Velikem Gabru 62,
Veliki Gaber, ki ga zastopa odv. Nace Štamcar, Novi trg, Kompleks B, Novo mesto, zaradi izterjave 404,33 EUR, sklenilo:
dolžniku Johannesu Vlad Wortingen,
Zagorica pri Velikem Gabru 62, Veliki Gaber, 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
Štamcar Nace, Novi trg, Kompleks B, Novo
mesto.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov po
oblaščenec 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 3. 6. 2010

I P 1033/2009
Os-3698/10
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici Martini Kaše, v pravdni zadevi
tožeče stranke Jožice Šabeder, stanujoča
Zavrh 35, 2232 Voličina, ki jo zastopa Drago
Berden, odvetnik v Mariboru, zoper toženo
stranko Jože Šabeder ml., neznanega prebivališča, zaradi razveze zakonske zveze,
o postavitvi začasnega zastopnika toženi
stranki, na podlagi določil četrte točke drugega odstavka 82 člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP), dne 26. 5. 2010 sklenilo:
toženi stranki se kot začasni zastopnik
postavi odvetnica Andreja Dajčman, Partizanska cesta 16, 2000 Maribor.
II Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopila pred sodiščem, oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 5. 2010

I 90/2010
Os-4119/10
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnice Lesnina d.o.o., Cesta na
Bokalce 40, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa odv. Majda Kmet, Cesta v Gorice
36, Ljubljana, proti dolžnici Lilijani Lončar,
Senčna pot 2, Portorož – Portorose, ki jo
zastopa zak. zast. odv. Igor Cek, Vojkovo
nabrežje 23, Koper, zaradi izterjave 262,26
ERU s pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju sklenilo:
dolžnici se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. I 90/2010 postavi odvetnik Igor Cek iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
v postopku vse do takrat, dokler dolžnica
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 8. 6. 2010
I 1340/2007
Os-3802/10
Okrajno sodišče v Radovljici je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.
(R 12983), Ljubljanska c. 3a, Koper, proti
dolžniku Amerju Dolenc, Sebenje 28, Križe,
zaradi izterjave 457,37 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Amerju Dolenc, ki je neznanega
prebivališča, se postavi začasna zastopnica
Darja Bele, odvetnica iz Radovljice, ki ga bo
zastopala v tej izvršilni zadevi.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 2. 6. 2010

Oklici dedičem
III D 2176/2007
Os-1291/10
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Novak Tomislavu, sinu Novak Alfonza, rojenem 7. 6.
1954, umrlem 21. 7. 2007, nazadnje stanujočem v Ljubljani, Jakčeva ulica 40 (začasno
bivališče Zavod Hrastovec Trate, Lenart pri
Slovenskih Goricah), državljanu Republike
Slovenije.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato je
nastopilo zakonito dedovanje. Kot zakoniti
dedič po zapustniku pride v poštev bratranec po mamini liniji pokojnega Tomislava
Novaka, sodišču pa niso znani morebitni
dediči po očetovi liniji pokojnega Tomislava
Novaka.
Glede na navedeno, sodišče na podlagi
206. člena Zakona o dedovanju poziva morebitne dediče po očetovi liniji pokojnega ter
vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica
na sodni deski. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2008
I D 512/2006
Os-4122/10
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani, je
v teku zapuščinski postopek po pok. Kristini
Erčulj, roj. 17. 12. 1919, umrli 1. 6. 2006
v Ljubljani, nazadnje stanujoči v Ljubljani,
Črtomirova ulica 24, državljanki Republike
Slovenije.
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Zapustnica je bila ob smrti samska. Otrok
ali posvojencev ni imela, njena starša pa
sta umrla pred njo. Napravila je lastnoročno
oporoko z dne 24. 10. 2005, v kateri je za
dediča določila Branka Erčulja, Neubergerjeva 24, Ljubljana.
Zaradi izvedbe zapuščinskega postopka
sodišče potrebuje podatke o potomcih zapustničine pokojne sestre Anice Žagar, ki je
zapustila sinova Viktorja Žagarja in Bojana
Žagarja. Viktor Žagar je že umrl, za Bojana
Žagarja pa se ne ve, ali še živi, po podatkih,
s katerimi razpolaga sodišče, pa naj bi imel
dva otroka. Tako Viktor Žagar kot Bojan Žagar sta živela v Avstraliji, njuno prebivališče
pa je neznano.
Sodišče zato na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (Uradni list SRS,
št. 15/76, z nadaljnjimi spremembami in
dopolnitvami) poziva morebitne potomce
Viktorja Žagarja, Bojana Žagarja oziroma
njegove potomce ter vse ostale, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine na podlagi
zakona, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica v Uradnem listu
RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2010

Oklici pogrešanih
N 14/2009
Os-3958/10
Albin Brezar, rojen 30. 10. 1918, nazadnje stanujoč na naslovu Kanižarica, pošta
Črnomelj, umrl neznano kdaj, je nedvomno
že pokojni, ni pa mogoče dobiti dokazila
o njegovi smrti.
Poziva se vse, ki kaj vedo o Albinu
Brezarju, zlasti o tem, kdaj in kje je umrl,
da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Črnomlju, najkasneje v treh mesecih po objavi
tega oklica, ker bo sodišče sicer po preteku tega roka, imenovanega razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 7. 6. 2010
N 11/2010
Os-3652/10
Pri tukajšnjem sodišču teče postopek za
proglasitev pogrešanega Meglen Stanislava, roj. 31. 3. 1923 v Čatežu pri Strugah,
nazadnje stanujočega v Čatežu 5 pri Strugah, za mrtvega.
Pogrešani se poziva, da se oglasi sodišču, prav tako pa se poziva tudi vse, ki kaj
vedo o njegovem življenju, da to sporočijo
sodišču. Rok za oboje je tri mesece od
objave tega oklica v Uradnem listu RS. Po
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preteku tega roka bo sodišče pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 14. 5. 2010
N 21/2009
Os-2507/10
Pogrešan Ivan Butul se je rodil 26. 3.
1851 v kraju Kred, očetu Valentinu Butulu in
materi Tereziji Butul, roj. Cencič. Po pripovedovanju tistih, ki so ga poznali, je odšel
v Ameriko že pred letom 1911. Od takrat
naprej se svojcem nikoli ni oglasil, tako da
so za njim izginile vse sledi.
Pogrešanemu je bil za skrbnika za poseben primer postavljen Center za socialno
delo Tolmin, Cankarjeva 6, Tolmin.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi smrti, naj to sporoči sodišču
v treh mesecih od objave tega oklica, sicer
bo sodišče po poteku tega roka razglasilo
pogrešanega za mrtvega v skladu z določili
Zakona o nepravdnem postopku – ZNP.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 19. 3. 2010

Kolektivni delovni spori
Kd 2/2010
Os-4313/10
Delovno sodišče v Kopru na podlagi določb 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju: ZDSS-1), obvešča zainteresirane
stranke, da je pri tem sodišču pod gornjo
opravilno številko uveden kolektivni delovni
spor predlagatelja Sindikat delavcev Adriatic
Slovenice d.d., Ljubljanska cesta 3a, 6000
Koper, ki ga zastopa odvetniška pisarna Mirko Bandelj d.o.o. iz Ljubljane, zoper nasprotnega udeleženca Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a,
6000 Koper, ki ga zastopa Marko Globevnik,
odvetnik iz Kopra, zaradi kršitve pravic delavcev iz kolektivne pogodbe ter izplačila
dela plače (vsp. 150.000,00 EUR).
Vse osebe, organi ali organizacije, ki
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju,
o katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v treh dneh od te objave, lahko
pa tudi ves čas postopka na naroku s pisno
vlogo.
Poravnalni narok in narok za glavno
obravnavo je razpisan za 27. 9. 2010, ob
10. uri, v sobi 133/I Delovnega sodišča v Kopru, Ferrarska ulica 9, Koper.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešen na oglasni deski in objavljeno tudi na
spletni strani tega sodišča od dne 23. 6.
2010 dalje.
Delovno sodišče v Kopru
dne 22. 6. 2010
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Božič David, Žadovinek 13/a, Leskovec
pri Krškem, zavarovalno polico, št.
50500041301, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnv-312975
Eder Manja, Lackova cesta 35, Maribor,
zavarovalno polico, št. 50500038149, izdala
zavarovalnica KD - fondpolica. gnd-312968
Guček Marija, Gimnazijska 10, Ruše,
zavarovalno polico, št. 50500053912, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gny-313022
Humar Mitja, Izletniška pot 70, Koper
- Capodistria, zavarovalno polico, št.
50500002964, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnr-313029
Morgan Ana, Izletniška pot 56, Koper
- Capodistria, zavarovalno polico, št.
50500003616, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnq-313030
Perčič Zoran, Kozje 25a, Kozje,
zavarovalno polico, št. 50500037286, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gni-313038
Vicar Renato, Zoisova pot 13, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 50500049211, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnl-313010

Spričevala preklicujejo
Adorjan Gregor, Muratova 23, Maribor,
indeks, št. 22048740, izdala Fakulteta za
šport v Ljubljani. gnr-312979
Ahmetović Feđa, Beblerjev trg 10,
Ljubljana, spričevalo 1. in 3. letnika
Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano leta 1998
in 2000. gny-313047
Čanković Dragana, Ul. Juleta Gabrovška
23, Kranj, spričevalo 5. letnika Srednje
ekonomsko upravno administrativne šole
v Kranju, št. 3/1998, izdano leta 1998.
gnn-313058
Dolenc Davor, Želimeljska cesta 14,
Škofljica, spričevalo 2. letnika Srednje šole
tehniških strok Šiška v Ljubljani, izdano leta
2009. gnr-313004
Dolinar Alenka, Hrastje 127/a, Kranj,
indeks, št. 71060548, izdala Biotehnična
fakulteta Ljubljana. gnu-313001
Erjavec Jerneja, Ulica 9. februarja 4,
Senovo, indeks, št. 18070415, izdala FF v
Ljubljani. gnk-312961
Feguš Goran, Kidričeva 48, Ljutomer,
indeks, št. 81670578, izdala Ekonomska
poslovna fakulteta Maribor. gng-312994
Gerzić Admir, Škerjančeva ulica 8,
Ljubljana, spričevalo 9. razreda OŠ Božidarja
Jakca, izdano leta 2007. gnz-313046
Gojič Tilen, Vrtnarija 10 b, Vrhnika,
spričevalo 7. razreda OŠ Antona Martina
Slomška Vrhnika. gnt-313002
Gorenšek Stanislav, Cesta talcev 8/d,
Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevala od 1. do 3. letnika Šolskega
centra v Škofji Loki, izdano leta 1980, 1981
in 1982. gnt-312977
Grošelj Bojan, Ograje 1/a, Vrhnika,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za

živinorejske in veterinarske tehnike, izdano
leta 1980. gnt-313052
Grošelj Neja, Vožarski pot 10, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta
2010. gnl-313060
Jančar Maja, Studenec pri Krtini 14,
Domžale, maturitetno spričevalo Gimnazije
Ledina, izdano leta 2005. gnx-313048
Ječnik Adela, Knezova ulica 26, Ljubljana,
spričevalo 9. razreda OŠ Prežihov Voranc
Ljubljana, izdano leta 2009. gnu-313026
Jug Jerneja, Čargova 17, Kanal,
spričevalo 2. letnika TŠC Nova Gorica,
izdano leta 2002. gni-313013
Kampuš Matic, Na zelenici 9, Celje,
spričevalo Gimnazije Lava, izdano leta
2007. gni-312963
Kampuš Matic, Na zelenici 9, Celje,
spričevalo Gimnazije Lava, izdano leta
2009. gnh-312964
Korać Jasmin, Preglov trg 3, Ljubljana,
spričevalo 9. razreda OŠ Nove Fužine,
izdano leta 2009. gnj-313037
Kovačič Jakob, Kopališka ulica 7, Kranj,
indeks, št. 18080409, izdala Filozofska
fakulteta. gnc-313044
Ladinek Anita, Brezno 16, Podvelka,
spričevalo 9. razreda OŠ Brezno, izdano
leta 2009. gnx-312973
Leskovec Amathea, Maistrova 8, Brežice,
spričevalo 9. razreda OŠ Artiče, št. 5376/06, izdano leta 2006. gnm-313034
Lipovšek Tia, Gorenjska cesta 4 a,
Mengeš, spričevalo 2. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2008.
gnw-312999
Menard Vojko, Breg 4, Središče ob Dravi,
obvestilo o uspehu 4. letnika Gimnazije
Ormož, izdano leta 2005. gnz-312971
Mihelj Rudi, Gregorčičeva 6, Ajdovščina,
spričevalo o poklicni maturi Kmetijske šole
Grm Novo mesto, št. 31, izdano leta 2002.
gno-313057
Molnar Bojan, Ulica Marije Drakslerjeve
29, Ljubljana, spričevalo ŽG-ŽŠC-TOZD
Železniška srednja šola v Ljubljani, Aljaževa
32, izdano leta 1987 in 1988. gnb-312995
Molnar Bojan, Ulica Marije Drakslerjeve
29, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Jožeta Moškriča v Ljubljani, izdano leta
1985. gnd-312993
Moškon Marko, Pot na Zali Rovt 4, Tržič,
spričevalo 3. letnika Srednje gostinske šole
v Radovljici. gny-312997
Novački Andreja, Ulica Pohorski bataljon
14, Slovenj Gradec, spričevalo Srednje
šole Črnomelj - poslovni tajnik posredniško
poslovanje, izdano leta 1995. gnt-313027
Osredkar Marjetka, Pot na Breje 5,
Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. letnika Srednje
upravno administrativne šole, izdano leta
1988, 1989, 1990, izdano na ime Žibret
Marjetka. gnn-313033
Paščinski Mateja, Škarnice 10, Dobje
pri Planini, indeks, št. 30015600, izdala
Fakulteta za kemijo in kemijsko tenologijo.
gnh-313039
Pečenko Jani, Gorenja Kanomlja 39,
Idrija, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Jurija Vege v Idriji, izdano leta 1999.
gng-312990

Petrič Nataša, Kotlje 5, Kotlje, maturitetno
spričevalo in spričevala 3. in 4. letnika
Gimnazije Ravne na Koroškem, izdano leta
1994 in 1995. gne-312967
Pilko Ines, Čopova 25, Celje, spričevalo
1. letnika Srednje tehnične šole v Celju, št.
III-S/209, izdano leta 1991. gnk-313036
Potrebuješ David, Stara Vrnika 85,
Vrhnika, spričevalo 8. razreda OŠ Antona
Martina Slomška Vrhnika, izdano leta 2010.
gnm-313059
Pruš Areh Bernarda, Sejmišče 47,
Mislinja, diplomo Srednje tekstilne šole
Maribor, št. 347/90-109. gnp-313056
Pukšič Luka, Barislovci 14, Lovrenc
na Dravskem polju, indeks, št. 18090852,
izdala Univerza v Ljubljani. gns-312978
Rovšnik Tinkara, Kočevska cesta 152,
Škofljica, spričevalo 8. razreda OŠ Trnovo,
izdano leta 2009. gnu-313051
Sabotin Miha, Bratonci 126b, Beltinci,
spričevalo 2. letnika Dvojezične srednje šole
Lendava, izdano leta 2008. gnd-313018
Snoj David, Celovška cesta 287,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra za permanentno izobraževanje
Cene Štupar v Ljubljani, izdano leta 1995.
gnh-313014
Snoj Luka, Gradišče nad Pijavo Gorico
222, Škofljica, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2009. gnu-312980
Snoj Luka, Gradišče nad Pijavo Gorico
222, Škofljica, indeks, št. 20090522, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gno-312982
Stos Daniela, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano
leta 2007. gnh-312989
Svetičič Branko, Cesta na Brdo 61,
Ljubljana, maturitetno spričevalo izdala
Gimnazija Tolmin, izdano leta 1981.
gnj-312987
Tadina Jure, Petrušnja vas 20, Šentvid
pri Stični, obvestilo o uspehu pri maturi
Srednje šole Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici,
izdano 2006. gnz-312996
Teržan Gorazd, Pucova ulica 4, Celje,
maturitetno spričevalo Srednje tehnične
šole, št. 125887, izdano leta 1981.
gnw-312974
Tišler Henrik, Dolina 26, Tržič, spričevalo
2. letnika Srednje elektro in strojne šole
Kranj, izdano leta 1990. gny-312972
Urbanija Urša, Zoisova ulica 33,
Domžale, spričevalo 4. letnika in maturitetno
spričevalo, izdal ŠCRM Kamnik, izdano leta
2008. gnj-313012
Valenko Klemen, Stojnci 133, Ptuj,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano
leta 2009. gnk-312986
Veljković Goja, Moškričeva ulica 46,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste Ljubljana, izdano leta 1995, izdano
na ime Majstorović Goja. gnw-313024
Vodeb Matej, Cesta 6. maja 9, Vrhnika,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika SPSŠ
Krško, izdano leta 2007, 2008 in 2009.
gnx-313023
Vodopivec Urška, Žigoni 51, Renče,
spričevalo 1., 3. in 4. letnika Zdravstvene
šole Nova Gorica. gnv-313000
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Vukič Veronika, Fazanska 4, Portorož Portorose, maturitetno spričevalo Srednje
ekonomsko poslovne šole Koper, izdano
leta 2008. gns-313053
Zibelnik Nina, Dolenja vas pri Polhovem
Gradcu 11, Polhov Gradec, spričevalo 3.
letnika Gimnazije Ljubljana - Šiška, izdano
leta 2007. gnw-313049
Zver Bunderla Cecilija, Kuzma 34/b,
Kuzma, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra za blagovni promet Murska
Sobota, št. 60, izdano leta 1967, izdano na
ime Zver Cecilija. gnm-312984
Žižić Natalija, Omersova ulica 32,
Ljubljana, indeks, št. 18960790, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnk-313011

Drugo preklicujejo
Aber Jordan Natalija, Otiški vrh 45/a,
Šentjanž pri Dravogradu, potrdilo o
opravljenem strokovnem izpitu, izdanem pri
Ministrstvu za šolstvo in šport, št. 2/259, leta
1998. gnp-313031
Alen Turnšek, Preserje 12, Preserje,
spričevala 1., 2., 3., 4. in 5. letnika, o
zaključnih izpitih, potrdilo o uspehu
zaključnih izpitov, potrdilo o končani poklicni
maturi in potrdilo o uspehu poklicne mature,
izdala Srednja šola tehniških strok Šiška v
Ljubljani od 2003 do 2009. gnq-312992
ALIANSA PLUS d.o.o., Dunajska cesta
156, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike
z napisom ALIANSA PLUS d.o.o. Proletarska
4, Ljubljana IB:SI46566864. gnp-313006
Cani Mirela, Ulica Dragi Popovic 14,
Gnjilane, delovno dovoljenje št. 9834714,
izdal Zavod za zaposlovanje RS, dne 29. 5.
2009. gnl-312985
Dimnik Aleš, Kvedrova cesta 6, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 31000540, izdala
Fakulteta za farmacijo. gnj-313062
Drčar Rok, Pot na Labar 39, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnb-313045
Drmota Peter, Petkovec 6/bO, Logatec,
študentsko izkaznico, št. 27004697, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana.
gnv-313025
Đorđević Ana, Razgled 33, Piran - Pirano,
dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonomska
poslovna šola Koper. gns-313003
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki
Gaber, digitalno tahografsko kartico,
št. digitalno tahografsko kartico, št.

1070500002796000, izdana na ime Selšek
Bojan. gnr-313054
Favento Perkovič Lea, Cesta na
Markovec 53, Koper - Capodistria, dijaško
izkaznico, izdala Srednja ekonomska
poslovna šola v Kopru. gnf-312966
Filipič Marko s.p.-Transport, Prešernova
ulica 25, Ljutomer, dovolilnico za mednarodni
prevoz v cestnem prometu za Hrvaško tretjo državo, št. 0001457. gnn-312983
Goljar Miha, Ulica bratov Škofov 9,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal Šolski
center Ljubljana, Srednja strojna in
kemijska šola v Ljubljani, izdana leta 2009.
gnx-312998
Gomzi Martina, Murska ulica 3, Radenci,
študentsko izkaznico, št. 20070079, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gni-313063
Gorkič Nina, Klemenova 93, Ljubljana Polje, študentsko izkaznico, št. 19502621,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnj-312962
Grandič
Igor,
Gregorčičeva
43,
Radovljica, študentsko izkaznico, št.
32070075, izdala Naravoslovno tehniška
Fakulteta v Ljubljani. gnf-313041
Jerman Anže, Dvorje 50A, Cerklje na
Gorenjskem, študentsko izkaznico, št.
41090103, izdala Medicinska fakulteta.
gne-313042
Jusufoski Denis, Vrhovci, cesta XXXII/5,
Ljubljana,
dijaško
izkaznico,
izdala
Ekonomska šola Ljubljana. gnk-313040
Klavžer Anton, Reštanj 72, Senovo,
potrdilo o opravljenem vozniškem dovoljenju
za traktorja, kat. F, izdano pri Kmetijski
šoli Šentjur, šolsko leto 1992/1993.
gnq-313055
LID d.o.o., Lava 42, Celje, dovoljenje za
zaposlitev, št. 01289858469, izdano dne 21.
1. 2010 s strani ZRSZ Ljubljana. gnl-313035
MAB Transport, d.o.o., Kidričeva ulica
052A, Rogaška Slatina, dovolilnico za
Ukrajino z oznako 804/03, št. 661642.
gnu-312976
Makuc Tomaž, Dimnikarska 19, Koper Capodistria, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500024756000, izdajatelj Cetis
Celje. gnn-313008
Miodragović Željko, Cesta na Vrtače 1,
Velenje, nacionalno poklicno kvalifikacijo.
gng-312965
Mirjanić Aco, Dajnkova ulica 16,
Ljubljana, licenco št. 011899, izdana pri
OZS dne 29. 4. 2008, z veljavnostjo do
29. 4. 2013 in izvod licence za vozilo št.
011899/001, izdan pri OZS dne 29. 4. 2008,
z veljavnostjo do 29. 4. 2013. gnc-312969
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Plamen d. o. d., Pameče 181, Slovenj
Gradec, licenco za avtobus mercedes, št.
G0004402/00394/652, z reg. št. SG N1 434. gnf-313016
Prah Martina, Pangrč Grm 9, Brusnice,
študentsko izkaznico, št. 27004906, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani.
gnb-312970
Rihtar Kevin, Dobojska 5, Celje,
študentsko izkaznico, št. 20090342, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gno-313007
Rogan Karel s.p., Gorenje 104, Stara
Cerkev, potrdilo za voznika, št. 007867/BGD
26-2-47-55-2009, izdano na ime Islamović
Nedžad, pri Obrtni zbornici Slovenije, leta
2009. gnp-312981
Rous Ruti, Maroltova ulica 9, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20040341, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnc-313019
Silič Martin, Dolenjska cesta 58, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21060561, izdala
FDV v Ljubljani. gnv-313050
Simović Uroš, Ulica Janeza Puharja 4,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 64080459,
izdala Fakulteta za elektrotehniko, Univerza
v Ljubljani. gng-313015
Slukan Barbara, Vrhpolje 48/a, Vipava,
dijaško izkaznico, izdala Škofijska gimnazija
Vipava. gnq-313005
Slukan Barbara, Vrhpolje 48/a, Vipava,
dijaško izkaznico, izdala Škofijska klasična
gimnazija Vipava. gno-313032
Stokin Gorazd Bernard, Menardova
16, Ljubljana, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu-dopolnilni za zdravnike
št. 166-205/94-95, izdano pri Ministrstvu za
zdravstvu. gnz-313021
Tarlanović Igor, Kržišnikova ulica
2/a, Medvode, študentsko izkaznico, št.
19404217, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnf-312991
Tedeško Mateja, Cikuti 3, Pobegi, dijaško
izkaznico, izdala Škofijska gimnazija Vipava.
gns-313028
Topčagić Ademir, Bilečanska ulica 4,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
poklicna in strokovna šola Bežigrad.
gnk-313061
Urbančič Maruška, Donja Košana 6,
Košana, dijaško izkaznico, izdala Škofijska
gimnazija Vipava. gne-313017
Valić Anej, Črniče 25, Črniče, dijaško
izkaznico, izdala Škofijska gimnazija Vipava.
gnm-313009
Živec Uroš, Podbrdo 56A, Podbrdo,
študentsko izkaznico, št. 19325725,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnb-313020
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