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Občina Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma, zaradi porabe sredstev, objavlja zaprtje
javnega »razpisa za dodelitev državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kuzma za leto 2010« (objava
v Uradnem listu RS, št. 19/10 z dne 12. 3.
2010, Ob-1970/10).
Občina Kuzma
Št. 430-90/2010/8

Ob-5073/10

Javni razpis
za razvoj kompetenčnih centrov v
obdobju 2010–2013
Javni razpis je sofinanciran iz: Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013.
1. Razvojna prioriteta: Konkurenčnost
podjetij in raziskovalna odličnost
Prednostna usmeritev 1.1.: Izboljšanje
konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost
1. Pravna podlaga
Javni razpis se izvede na podlagi Resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu (Uradni list RS, št. 3/06),
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1 in
112/07, v nadaljevanju: ZRRD), Zakona
o javnih financah (Uradni list št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08, 49/09), Rebalansa Proračuna Republike Slovenije za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 56/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010
in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09, 29/10
in 56/10 – ZIPRS1011), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08
in 99/09), Odločbe Evropske Komisije Državna pomoč N 472/2006 – Slovenija št. K
(2006) 5658 z dne 17. 11. 2006, Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7.
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, L 348/19 z dne
14. 12. 2008, L 94/10 z dne 8. 4. 2009 in
L 158/1 z dne 24. 6. 2010; v nadaljevanju: Uredba (ES) št. 1083/2006), Uredbe
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta

in Sveta z dne 5. 7. 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (Uradni list Evropske
unije L 210/1 z dne 31. 7. 2006, v nadaljevanju: Uredba (ES) št. 1080/2006), 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 (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), Uredbe o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list
RS, št. 41/07, 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, v nadaljevanju: Navodila), Navodila Organa upravljanja za izvajanje predplačil za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013, Uredbe Komisije
(ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008
o splošnih skupinskih izjemah, Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013 št. CCI
2007SI161PO001 z dne 27. 8. 2007, Sklepa
Vlade RS o spremembi Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 ter Operativnega programa
razvoja okoljske in prometne infrastrukture
2007–2013 št. 54402-2/2010/6 z dne 3. junija 2010 in sklepa Organa upravljanja o potrditvi instrumenta št. OP RR/1/1/003-0-MVZT
z dne 5. avgusta 2010.
2. Naročnik in izvajalec javnega razpisa:
naročnik in izvajalec javnega razpisa je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 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
razpisa.
3. Predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilji javnega razpisa
Kompetenčni centri so opredeljeni kot
razvojno-raziskovalni centri, ki jih vodijo industrijski partnerji, povezujejo pa partnerje
iz gospodarstva in javnega raziskovalnega
sektorja, ter so usmerjeni v krepitev sposobnosti razvoja in uporabe novih tehnologij za

razvoj novih konkurenčnih proizvodov, storitev in procesov na prednostnih področjih
tehnološkega razvoja.
Z razvojem kompetenčnih centrov se
spodbuja povezovanje znanja in kompetenc podjetij in raziskovalnih organizacij na
določenih tehnoloških področjih, ki izkazujejo kritično maso znanja in sposobnosti za
razvoj in uporabo novih tehnologij. Rezultat
tovrstnega povezovanja so novi produkti,
storitve in procesi z višjo dodano vrednostjo ter s tem povečevanje konkurenčnosti.
V okviru znanstveno-tehnološke politike
Republike Slovenije so kompetenčni centri
ukrep, namenjen spodbujanju koncentracije znanja na prioritetnih tehnoloških področjih in horizontalnemu povezovanju v
celotni verigi razvoja znanja, ki se izvaja na
temelju strateškega partnerstva med gospodarstvom in akademsko sfero. Gre za
celosten razvojno-raziskovalni program, s
poudarjenim horizontalnim ciljem pospeševanja prehoda v energijsko učinkovito
gospodarstvo in nizkoogljično družbo, na
prednostnih področjih tehnološkega razvoja, ki so:
1. uporabniške platforme in vmesniki
(informacijske in komunikacijske tehnologije);
2. omrežni sistemi in storitve (informacijske in komunikacijske tehnologije);
3. hrana in zdravje (zdravje in znanost
o življenju);
4. biomedicinska tehnika (zdravje in
znanost o življenju);
5. procesne tehnologije (kompleksni
sistemi in inovativne tehnologije);
6. trajnostno gradbeništvo (tehnologije za trajnostno gospodarstvo);
7. učinkovita raba energije (tehnologije za trajnostno gospodarstvo).
Cilj javnega razpisa je podpora programom na definiranih ožjih tehnoloških področjih, ki izkazujejo združitev kritične mase
inovativne industrije in odlične znanosti na
nacionalni ravni in strategijo za dolgoročen
razvoj mednarodno primerljivih kompetenčnih centrov. Javni razpis za razvoj kompetenčnih centrov v obdobju 2010–2013 je
komplementaren z instrumentom centrov
odličnosti in skupaj tvorita zaključeno celoto na področju razvojno-raziskovalne dejavnosti.
3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja celovitih programov kompetenčnih centrov, ki vključujejo:
– upravljanje in razvoj kompetenčnega
centra ter
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– izvajanje skupnih razvojno-raziskovalnih projektov, industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja, usmerjenih v razvoj
novih tehnoloških rešitev ter novih produktov, storitev in procesov.
Programi razvoja kompetenčnih centrov,
izbrani na tem javnem razpisu, bodo sofinancirani iz sredstev evropskih strukturnih
skladov in sredstev nacionalnega proračuna kot dovoljena državna pomoč v skladu z
Odločbo Evropske Komisije Državna pomoč
N 472/2006 – Slovenija št. K (2006) 5658 z
dne 17. 11. 2006.
Ministrstvo bo sofinanciralo izvajanje
programov v dveh sklopih, in sicer:
Delovni sklop A: Razvoj in upravljanje
programa kompetenčnega centra, kamor
sodijo stroški dela, stroški storitev, posredni
(operativni) stroški delovanja, stroški informiranja in obveščanja javnosti;
Delovni sklop B: Izvajanje razvojno-raziskovalnih projektov, ki zajema stroške dela,
amortizacijo raziskovalne opreme in instrumentov, stroške storitev ter ostale stroške
povezane z izvajanjem projektov.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
so naslednji:
1. pravočasnost prispetja vloge, pravilno označena ovojnica in popolnost vloge
(podrobneje opredeljeno v 5. in 17. točki),
2. ustreznost partnerjev v skladu s
pogoji razpisa,
3. zaprta finančna konstrukcija celotnega programa,
4. skladnost finančnega načrta s pravili državnih pomoči.
Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev za
kandidiranje na javnem razpisu iz 1. točke
prejšnjega odstavka, bo s sklepom zavržena
(kot navedeno v točki 18 razpisa). Vloga, ki
ne bo izpolnjevala pogojev za kandidiranje
na javnem razpisu iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka, bo s sklepom zavrnjena in
ne bo ocenjevana. Ministrstvo bo preverilo
skladnost finančnega načrta s pravili državnih pomoči (4. točka prejšnjega odstavka) in
bo v primeru nepravilnosti prijavitelja pozvalo k dopolnitvam.
Način preverjanja vstopnih pogojev je
podrobneje predstavljen v Navodilih prijaviteljem, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
K 2. Pogoji za partnerje
Konzorcij: Na razpisu lahko sodelujejo
konzorciji, ki so za ureditev medsebojnih
obveznosti in razmerij sklenili konzorcijsko
pogodbo in so sestavljeni iz najmanj naslednjih partnerjev:
– štirih lastniško nepovezanih podjetij,
– dveh javnih raziskovalnih organizacij
oziroma pravnih oseb javnega ali zasebnega prava s koncesijo za izvajanje javne
službe na področju raziskovalne in razvojne
dejavnosti, ki sta vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v
nadaljevanju: raziskovalna organizacija). V
primeru, da je v konzorcij vključena univerza, je številčno pogoj izpolnjen, če sodeluje
univerza z najmanj dvema svojima članicama, ki sta v evidencah Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(v nadaljevanju: ARRS) vodeni kot samostojni raziskovalni organizaciji.
in
ene neprofitne razvojne organizacije, ki
je ustanovljena kot zavod po 8. in 9. členu
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Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91
in spremembe) in deluje kot posrednik za
povezovanje in skupen razvoj na določenem področju ter so jo partnerji izbrali za
vodenje programa razvoja kompetenčnega
centra, kar mora biti razvidno iz konzorcijske
pogodbe (v nadaljevanju: zavod).
Dodatni sodelujoči partnerji, ki so lahko
podjetja ali raziskovalne organizacije, morajo izpolnjevati pogoje iz te točke razpisa.
Konzorcij partnerjev se lahko prijavi na
razpis samo z eno vlogo. Vzorec konzorcijske pogodbe je v razpisni dokumentaciji.
Partnerji v konzorciju bodo v primeru izbora prejemniki sredstev državnih pomoči
za izvajanje programa in raziskovalno razvojnih projektov.
Prijavitelj: V imenu konzorcija se na razpis prijavi zavod, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima status pravne osebe zasebnega
prava in ne izvaja javne službe,
– je neprofitna organizacija,
– deluje kot posrednik, povezovalec in/ali
koordinator skupnih razvojnih aktivnosti različnih partnerjev,
– je registrirana za izvajanje razvojne ali
raziskovalne dejavnosti, povezane s programom razvoja kompetenčnega centra.
Izpolnjevanje pogojev za zavod morajo
biti razvidno iz ustanovitvenega akta razvojne organizacije, ki je obvezna priloga k podpisani konzorcijski pogodbi.
Zavod bo v primeru izbora v imenu konzorcija nastopal kot pogodbeni partner ministrstvu in bo kot tak upravičenec do sredstev
sofinanciranja.
Podjetja, ki sodelujejo v konzorciju, morajo biti organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki po
zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
Lastniška povezanost podjetij se presoja
v skladu s Priporočili Komisije 2003/361/ES
z dne 6. 5. 2003, o opredelitvi mikro, majhnih in srednje velikih podjetij.
Podjetja morajo posamično izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– dodano vrednost na zaposlenega v
letih 2007, 2008 in 2009 enako ali višjo od
povprečja panoge dejavnosti v Sloveniji,
– delež izvoza v odstotku od prihodkov
v letih 2007, 2008 in 2009 enak ali višji od
povprečja panoge dejavnosti v Sloveniji.
Pogoj iz prve in druge alineje prejšnjega
odstavka je izpolnjen, če podjetje dosega
ali presega povprečno vrednost za vsak
kriterij posebej vsaj v enem primerjalnem
letu.
Omejitve za partnerje oziroma podjetja
v konzorciju:
V konzorciju, ki se prijavi na razpis, ne
morejo sodelovati partnerji, ki:
– so za iste namene pridobili oziroma
so v postopku pridobivanja sofinanciranja iz
drugih sredstev lokalnega, nacionalnega ali
EU proračuna;
– imajo neporavnane obveznosti do Republike Slovenije;
– so v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji;
– so bili na dan 31. 12. v letu pred objavo tega razpisa v stanju insolventnosti po
14. členu Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07);
– so podjetja v težavah po Smernicah
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C
244/02);

– so navedena v seznamu podjetij na
podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb
Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni
list RS, št. 43/07, 68/07, 29/08 in 55/08, v
nadaljevanju: ZPKor) ne smejo poslovati subjekti iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor., ali na seznamu subjektov, za katere veljajo omejitve po 35. členu
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10).
K 3. in 4. Finančna konstrukcija programa in skladnost finančnega načrta s pravili
državnih pomoči
Iz vloge (prijavni obrazec) mora biti razvidno, da ima prijavitelj v celoti zagotovljena
sredstva za zaprtje finančne konstrukcije,
upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa. Finančni načrt in višina
sofinanciranja morata biti skladna s pravili
državnih pomoči, kot jih opredeljuje Program za spodbujanje tehnološkega razvoja
in informacijske družbe za obdobje 20072012 (N 472/06 z dne 17. 11. 2006).
5. Vsebina in priprava vloge
Vloga se šteje za popolno, če vsebuje
naslednje izpolnjene obrazce:
– I. Prijavni obrazec
– II. Obrazec za predstavitev programa –
opis programa in dodatni obrazci:
– Obrazec 3.1.: Pričakovani rezultati in
učinki,
– Obrazec 3.2.: Delovni sklop A: Razvoj
in upravljanje KC,
– Obrazec 3.3.: Delovni sklop B; Razvojno-raziskovalni projekti (posamičen
projekt),
– Obrazec 4.1.: Finančni načrt programa
kompetenčnega centra po letih in delovnih
sklopih ter virih financiranja,
– Obrazec 4.2.: Finančni načrt programa kompetenčnega centra po letih in vrstah
stroškov (Delovni sklop A),
– Obrazec 4.3.: Finančni načrt programa kompetenčnega centra po letih in vrstah
stroškov (Delovni sklop B),
– Obrazec 5.1.: Seznam obstoječe opreme,
– Obrazec 5.2.: Ocena ekonomske in
družbene upravičenosti
– Obrazec 5.3.: Spodbujevalni učinek.
– III. Dodatna dokazila
– Podpisana konzorcijska pogodba med
partnerji s priloženim ustanovitvenim aktom
razvojne organizacije (zavoda),
– Podpisana izjava o sprejemanju razpisnih pogojev,
– Parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju operacije.
Prijavni obrazec (točka I.) in dodatna dokazila (točka III.) je potrebno oddati samo
v slovenskem jeziku, medtem ko mora biti
zaradi mednarodne evalvacije predstavitev
programa (točka II.) oddana v slovenskem
in angleškem jeziku.
Navedeni obrazci so del razpisne dokumentacije. Sestavni del razpisne dokumentacije predstavljajo še:
– Ocenjevalni list,
– Navodila prijaviteljem,
– Vzorec konzorcijske pogodbe,
– Vzorec pogodbe o sofinanciranju operacije,
– Podatki o dodani vrednosti na zaposlenega in deležu izvoza v prihodkih po panogah dejavnosti v Sloveniji.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno
obrazce iz razpisne dokumentacije. Prijavni
obrazec, predstavitev programa in ostale
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obrazce naj prijavitelji skrbno in v celoti izpolnijo.
6. Skupna okvirna višina razpisanih sredstev in obdobje za porabo sredstev
Javni razpis delno financira Evropska
unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Skupna okvirna višina
nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo za
obdobje 2010–2014 namenilo za izvedbo
javnega razpisa, je do največ 45.284.676,55
EUR.
Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih je 85,00%.
Delež sredstev slovenske udeležbe je
15,00%.
Sredstva bremenijo proračunski postavki
ministrstva:
– 9583 Kompetenčni centri – ESRR-0713-EU,
– 9584 Kompetenčni centri – ESRR-0713-slovenska udeležba.
Maksimalna višina sofinanciranja posamezne operacije je 6.400.000,00 EUR.
Dinamika sofinanciranja operacije bo
določena s pogodbo med ministrstvom in
izbranimi upravičenci, v odvisnosti od načrta izvajanja programa in od razpoložljivosti
proračunskih sredstev.
7. Upravičeni stroški in izdatki
Upravičeni so stroški in izdatki, ki so povezani z izvedbo operacije in so nastali ter
bili plačani od datuma podpisa pogodbe o
sofinanciranju do najkasneje 31. 3. 2014
(obdobje upravičenosti). Za sofinanciranje
se upoštevajo upravičeni stroški nastali do
31. 12. 2013 in izdatki (plačila) za te stroške
nastali do datuma izstavitve zadnjega zahtevka za sofinanciranje, ki je 31. 3. 2014.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so v skladu s cilji operacije in so neposredno povezani z njeno izvedbo;
– so v skladu s pogoji in omejitvami za
posamezne vrste stroškov, opredeljenih v
navodilih za prijavitelje v razpisni dokumentaciji, in pravnih podlagah, navedenih v naslednji točki;
– so nastali in bili plačani v okviru obdobja upravičenosti in bili pripoznani v skladu
s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– oprema, za katero se obračunavajo
stroški amortizacije, ni bila kupljena iz javnih virov;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah;
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili
Skupnosti in nacionalnimi predpisi.
7.1. Vrste upravičenih stroškov
Upravičeni stroški so skladni s shemo
državnih pomoči Programa za spodbujanje
tehnološkega razvoja in informacijske družbe za obdobje 2007–2012 (N 472/06 z dne
17. 11. 2006) in Navodili organa upravljanja
o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike za programsko obdobje
2007–2013.
Davek na dodano vrednost ni upravičen
strošek.
Vrste upravičenih stroškov v okviru Delovnega sklopa A – Razvoj in upravljanje
programa kompetenčnega centra:
– plače in drugi stroški dela zaposlenih v
zavodu za vodenje in upravljanje programa
kompetenčnega centra,
– posredni (operativni) stroški delovanja
zavoda, povezani z izvajanjem programa
kompetenčnega centra,
– stroški informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju programa kompetenčnega
centra,

7.2. Dokazila za uveljavljanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov
Za dokazovanje upravičenih stroškov in
izdatkov morajo upravičenci (zavodi) voditi
ločeno knjigovodstvo po področnem odseku
(Navodila organa upravljanja za izvajanje
upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe
1828/2006/ES1) ter ločena stroškovna mesta po dveh delovnih sklopih.
Izkazovanje in metode za izračun upravičenih stroškov in izdatkov ter obdobje upravičenosti podrobneje določa vsakokratno
veljavna verzija Navodil organa upravljanja
o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike za programsko obdobje
2007–2013 (http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007–2013/), ki jo izda Služba
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki na področju
kohezijske politike nastopa v vlogi organa
upravljanja.
7.3. Delež sofinanciranja in intenzivnost
pomoči
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja v okviru Delovnega sklopa A, lahko dosežejo do največ 10% vseh upravičenih stroškov programa. Delež sofinanciranja
v okviru Delovnega sklopa A je možen do
100% upravičenih stroškov.
V okviru Delovnega sklopa B bosta sofinancirani dve raziskovalni stopnji, industrijske raziskave in eksperimentalni razvoj, in
sicer po naslednjih intenzivnostih pomoči:

– stroški storitev, povezani z izvajanjem
programa kompetenčnega centra.
Upravičenec do povračila stroškov v Delovnem sklopu A je izključno zavod, ki so
ga partnerji izbrali za upravljanje in razvoj
kompetenčnega centra.
Vrste upravičenih stroškov v okviru Delovnega sklopa B – Izvajanje razvojno-raziskovalnih projektov:
– stroški osebja, raziskovalcev, tehnikov
in ostalega podpornega osebja, ki izvajajo
RR projekt – vključeni so stroški plač in
drugi stroški dela zaposlenih v partnerskih
organizacijah,
– stroški amortizacije opreme in instrumentov v deležu, ki se uporablja za izvajanje RR projektov v partnerskih organizacijah in ki se izračunajo po stopnjah
za obdobje trajanja projekta, v skladu z
zakonodajo,
– ostali stroški delovanja (npr. stroški
materiala, goriva, vode, telefona, mobilnih
telefonov itd.), ki so nastali neposredno kot
posledica izvajanja RR projektov v partnerskih organizacijah,
– stroški svetovanja in drugih storitev,
povezanih z izvajanjem programa, vključno
z raziskavami in tehničnim znanjem, ki so
kupljeni iz zunanjih virov.
Do povračil stroškov v Delovnem sklopu
B so upravičeni vsi partnerji konzorcija, razen zavoda, ki izvaja izključno aktivnosti v
Delovnem sklopu A.

Stran

Mikro ali malo
podjetje

Srednje podjetje

Veliko podjetje

Industrijske raziskave (osnovna
višina sofinanciranja)

70%

60%

50%

Industrijske raziskave – največje
možno sofinanciranje ob izpolnjevanju pogoja (i) ali (ii)

80%

75%

65%

Mikro ali malo
podjetje

Srednje podjetje

Veliko podjetje

Eksperimentalni razvoj (osnovna
višina sofinanciranja)

45%

35%

25%

Eksperimentalni razvoj – največje
možno sofinanciranje ob izpolnjevanju pogoja (i) ali (ii)

60%

50%

40%

Velikost podjetij je določena v skladu s
Priporočili Komisije 2003/361/ES z dne 6. 5.
2003, o opredelitvi mikro, malih in srednje
velikih podjetij, kar je dodatno predstavljeno
v Navodilih prijaviteljem.
Raziskovalne organizacije se po 13.
točki sheme državnih pomoči Programa za
spodbujanje tehnološkega razvoja in informacijske družbe za obdobje 2007–2012 (N
472/06 z dne 17. 11. 2006) obravnavajo kot
mala podjetja.
Do največje intenzivnost v posamezni
raziskovalni stopnji se lahko doda bonus do
višine 15 odstotnih točk, če je izpolnjen vsaj
eden od naslednjih pogojev:
(i) projekt vključuje učinkovito sodelovanje med vsaj dvema medsebojno neodvis

nima podjetjema in so izpolnjeni naslednji
pogoji:
a) nobeno posamezno podjetje ne sme
nositi več kot 70% upravičenih stroškov sodelovalnega projekta,
b) rojekt mora vključevati sodelovanje
z vsaj enim malim ali srednje velikim podjetjem.
(ii) projekt vključuje učinkovito sodelovanje med podjetjem in raziskovalno organizacijo, zlasti v smislu usklajevanja nacionalnih politik R&R in so izpolnjeni naslednji
pogoji:
1
http://www.euskladi.si/publikacije/navodila /download/navodila%2013cl.PDF
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a) nosi raziskovalna organizacija vsaj
10% upravičenih stroškov,
b) raziskovalna organizacija ima pravico
objaviti rezultate raziskovalnih projektov, če
izhajajo iz raziskave, ki jo izvaja ta organizacija.
Za namene točk (i) in (ii) se šteje samo
sodelovanje med partnerji v konzorciju, ne
pa tudi pogodbe s podizvajalci. V primeru
sodelovanja med podjetjem in raziskovalno
organizacijo se največje intenzivnosti pomoči in bonusi, opredeljeni v tem okviru, ne
uporabljajo za raziskovalno organizacijo.
7.4. Predplačila
V skladu s pravili evropske kohezijske
politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje programov izvaja po
principu povračil stroškov. Upravičenci bodo
prejeli sredstva sofinanciranja na osnovi
pravilno izdanih zahtevkov za izplačila za
že nastale in plačane stroške izvajanja programa.
Za izvajanje programov so možna tudi
predplačila, in sicer do višine 30% javnih
upravičenih izdatkov, v skladu z 22.a členom Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v
Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2007–2013.
8. Merila za izbor programov in način
izbire
8.1. Merila za ocenjevanje vlog
Prijavljeni programi bodo vrednoteni po
naslednjih merilih:
Relevanca – prispevek k doseganju ciljev Strategije razvoja Slovenije, Resolucije
o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem
programu za obdobje 2006–2010, Strategije
Evropa 2020, Izhodne strategije Slovenije
2010–2013 in Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007–2013 (OP RR; 1. razvojna
prioriteta OP RR »Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost«; prednostna
usmeritev 1.1. Izboljšanje konkurenčnih
sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost) in ostalih relevantnih strateških dokumentov na ravni EU in Slovenije), zlasti
h konkurenčnemu gospodarstvu in hitrejši
gospodarski rasti, učinkovitemu ustvarjanju
znanja, dvosmernemu pretoku in uporabi
znanja za gospodarski razvoj in kakovostna
delovna mesta ter uveljavljanju horizontalnih
ciljev; upoštevanje načel trajnostnega razvoja (zlasti prispevek k intenzivnemu spodbujanju prehoda v nizkoogljično družbo) ter
načel enakih možnosti.
Tehnološka odličnost in razvojna perspektivnost, ki vključuje umestitev programa kompetenčnega centra v definirano
prednostno tehnološko področje, utemeljitev perspektivnosti tehnološkega področja
v strategiji razvoja kompetenčnega centra
in posameznih partnerjev, mednarodno primerljivost, dosežke partnerjev, mednarodno
povezovanje in vključenost v mreže, dosedanje oblike povezovanja na tehnološkem
področju, RR potencial partnerjev, patente
in inovacije na ožjem tehnološkem področju
(ter pričakovane rezultate programa, predvsem celovitost projektov ter prenos znanja
v prakso).
Kakovost partnerstva, ki zajema poslovno in tehnološko oceno podjetij (dodana
vrednost na zaposlenega, delež prodaje na
tujih trgih, vlaganje v RR dejavnost), dosedanje sodelovanje in dosežke (skupen
razvoj in vlaganje partnerjev, sodelovanje
podjetji in RR sfere) ter lastno udeležbo
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podjetij (višina financiranja, načrtovanje investicij podjetij v razvoj).
Kakovost predlagane operacije/projekta, ki vključuje natančen opis strategije in
vsebine programa kompetenčnega centra,
načrt dela kompetenčnega centra, kakovost
in realnost načrta izvedbe, predvideno organizacijsko strukturo, prispevek posameznih
partnerjev in načrt upravljanja pravic intelektualne lastnine.
Finančna izvedljivost in ekonomska upravičenost, ki vključuje skladnost finančnega
načrta, razpoložljivost in način uporabe RR
opreme, pričakovane rezultate in učinke,
razširjanje in uporabnost znanja ter oceno
pričakovanih poslovnih (razvojnih) učinkov v
partnerskih organizacijah ter širšem okolju.
8.2. Postopek izbora
V postopek ocenjevanja bodo sprejete
samo vloge, ki bodo po postopku dopolnjevanja, določenem v 18. točki, izpolnjevale
pogoje, določene v 4. točki.
Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija za vodenje postopka javnega
razpisa, ki jo je s sklepom imenoval minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v
nadaljevanju: strokovna komisija).
Ocenjevanje bo izvedla komisija za ocenjevanje vlog, ki jo bo s sklepom imenoval
minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in bo sestavljena iz domačih strokovnjakov in tujih strokovno/znanstvenih
recenzentov, ki bodo, glede na reference,
izbrani izmed mednarodnih strokovnjakov
za vsako prednostno področje posebej (v
nadaljevanju: ocenjevalna komisija).
Ocenjevalni postopek in postopek izbora bo temeljil na merilih za ocenjevanje, ki
so opredeljena v točki 8.1. in so kot priloga
(ocenjevalni list) sestavni del razpisne dokumentacije.
Ocenjevalna komisija, v sestavi treh
domačih ocenjevalcev, bo najprej ocenila
relevanco – prispevek programa k doseganju strateških ciljev. Vloge, ki bodo pri tem
merilu dosegle najmanj 60% točk (3 točke,
pred ponderiranjem), bodo nadalje ocenili mednarodni in domači eksperti, in sicer
vsako od teh vlog štirje ocenjevalci, od tega
dva mednarodna in dva domača eksperta. Kakovost predlagane operacije/projekta
ocenijo samo tuji ocenjevalci, tehnološko
odličnost in razvojno perspektivnost, kakovost partnerstva, ter finančno izvedljivost in
ekonomsko upravičenost pa tuji in domači
ocenjevalci. Ocenjevalci za posamezno vlogo podajo eno skupno oceno, obrazloženo
po merilih iz 8.1. točke razpisa, kot je to
določeno v ocenjevalnem listu.
Vsako izmed meril je točkovano z največ
5 točkami (pred ponderiranjem), kar skupno znaša največ 25 točk. Najmanjša enota
ocenjevanja je pol točke. V okviru skupne
ocene predstavlja merilo tehnološka odličnost in razvojna perspektivnost 40% maksimalne skupne ocene, ostala merila pa
vsako 15%.
Vloga je pozitivno ocenjena, če pri vsakem posameznem merilu pred ponderiranjem doseže najmanj tri (3) točke. Vloge, ki
ne bodo ocenjene pozitivno, niso upravičene do sredstev razpisa.
Na podlagi tako izvedenega postopka
ocenjevalna komisija ocene posameznih
programov (ocenjevalne liste) predloži strokovni komisiji.
8.3. Določitev izbranih prijaviteljev
Strokovna komisija med pozitivno ocenjenimi vlogami za sofinanciranje predlaga

vloge po vrstnem redu števila dobljenih točk
in glede na prednostna področja na naslednji način:
1. V postopku izbora med pozitivno ocenjenimi vlogami strokovna komisija najprej
izbere za sofinanciranje po eno vlogo iz vsakega od sedmih prednostnih področij tehnološkega razvoja, določenih v 3. točki, in sicer vlogo, ki je znotraj prijav za posamezno
prednostno področje dosegla najvišje število točk. V primeru, da je na posameznem
prednostnem področju več vlog ocenjenih
z najvišjim številom točk, se izmed teh vlog
izbere tisto, ki bo imela več točk pri merilu
»tehnološka odličnost in razvojna perspektivnost«. Kolikor so tudi po tem merilu enako
točkovane vloge, se kot odločujoč kriterij
vzame število točk pri naslednjih merilih –
upoštevaje vrstni red: kakovost predlagane
operacije/projekta, kakovost partnerstva,
relevanca – prispevek k doseganju ciljev,
finančna izvedljivost in ekonomska upravičenost.
Enak postopek izbora se uporabi tudi v
primeru, če katere izmed najvišje točkovanih
vlog po posameznih prednostnih področjih
dosežejo enako število točk in bi izbira vseh
vlog presegla razpoložljiva sredstva.
2. Do višine preostanka razpoložljivih
sredstev strokovna komisija izbere za sofinanciranje vloge, ki so dosegle najvišje
število točk ne glede na področje prijave.
Vloge z enakim številom točk se obravnava kot enakovredne, razen v primeru, ko bi
izbira vseh vlog presegla omejitev glede
sredstev. V teh primerih se uporabi izbirni
postopek, kakršen je določen v prejšnjih
odstavkih.
Kolikor bo zaprošena višina sofinanciranja pozitivno ocenjenih vlog višja, kot je
razpoložljivih sredstev, bodo vloge izbrane
do porabe sredstev, upoštevaje zahtevano
zaprto finančno konstrukcije.
O izboru odloči na predlog strokovne komisije minister za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo v skladu z 19. točko razpisa.
9. Informiranje in obveščanje javnosti
Upravičenec in vsi prejemniki državnih
pomoči bodo morali pri svojem delu upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti v skladu z 8. in 9. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 (Uradni list EU
L št. 371, 27. 12. 2006) in Navodila organa
upravljanja za informiranje in obveščanje
javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013, ki jih je
izdala Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko,
ki na področju kohezijske politike nastopa v
vlogi organa upravljanja.
Sprejem financiranja pomeni sprejem
dejstva, da bo upravičenec vključen v seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo
upravičenca ter vseh prejemnikov sredstev
državnih pomoči in občine, naziv operacije, regijo upravičenca ter vseh prejemnikov
sredstev državnih pomoči in znesek javnih
virov financiranja.
10. Dopolnilno financiranje: ni relevantno.
11. Hranjenje in dostopnost do dokumentacije o operaciji: upravičenec in prejemniki
sredstev državnih pomoči morajo zagotoviti
hrambo in dostop do celotne dokumentacije v zvezi z operacijo vsem organom, ki
so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa
ob smiselnem upoštevanju določil 90. člena
Uredbe ES št. 1083/2006.
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12. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja
Z vidika vplivov izvedbe plana na okolje,
človeka, kulturno dediščino so določeni horizontalni omilitveni ukrepi za posamezne
operacije, sofinancirane iz OP RR, ki jih
morajo upravičenci in prejemniki sredstev
smiselno upoštevati:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj,
zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),
– trajnostna dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza),
– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege,
kjer je to potrebno).
13. Zahteve glede spremljanja prihodkov: ni relevantno.
14. Omejitve glede sprememb programa
v skladu s 57. členom Uredbe št. 1083/2006:
program je upravičen do sofinanciranja iz
sredstev evropske kohezijske politike, če
v roku 5 let po zaključku ne bo prišlo do
bistvenih sprememb v skladu s 57. členom
Uredbe (ES) št. 1083/2006.
15. 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 »zaupno«. Poslovna skrivnost se lahko
nanaša na posamezen podatek ali na del
vloge, ne more pa se nanašati na celotno
vlogo. Oznako »zaupno« ne morejo imeti deli prijave, ki zajemajo podatke o prijaviteljih, osnovne podatke o programu in
predlagani višini sofinanciranja programa.
Člani strokovne in ocenjevalne komisije, ki
bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo predhodno podpisali izjavo
o zaupnosti.
16. Posledice v primeru ugotovitve dvojnega financiranja posamezne operacije
V primeru, če se ugotovi, da so upravičenec in prejemniki sredstev za stroške,
ki so predmet sofinanciranja, že dobili tudi
druga sredstva iz državnega, lokalnega ali
EU proračuna, ali pa so mu bila odobrena,
ne da bi o tem do sklenitve te pogodbe pisno
obvestil ministrstvo, ministrstvo odstopi od
te pogodbe ter zahteva vračilo neupravičeno
prejetih sredstev s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na
TRR do dneva vračila v Proračun Republike
Slovenije. Upravičenec mora sredstva vrniti
v roku 5 dni po prejemu poziva s strani ministrstva.
V primeru, da se kadar koli izkaže, da je
upravičenec posredoval napačne podatke
v zvezi z namenom programa ali izpolnjevanjem pogojev, ali pa se ugotovi, da je zamolčal take podatke, ki bi kakor koli vplivali
na oceno in potek programa, je ministrstvo
upravičeno odstopiti od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti vsa prejeta sredstva
skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v
Proračun Republike Slovenije.
17. Način prijave in razpisni rok
Vloge morajo prijavitelji dostaviti v enem
pisnem in enem elektronskem izvodu v word

Ob-5026/10
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo
po pooblastilu Vlade Republike Slovenije
zastopa dr. Igor Lukšič, minister za šolstvo
in šport (v nadaljevanju: Republika Slovenija), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 12/07 in 55/09, v nadaljevanju:
ZSPDPO) objavlja

datoteki na CD ali drugem nosilcu podatkov,
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis KC-10« ter z navedbo
polnega naziva in naslova pošiljatelja. Vloga, ki nima tako pisnega kot elektronskega
izvoda, šteje za nepopolno.
Rok za oddajo vlog je ne glede na vrsto
prenosa pošiljke ponedeljek, 20. september
2010, do 12. ure v Glavno pisarno Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
Kot pravočasna se šteje vloga, ki je – ne
glede na način dostave – v originalu in na
CD (ali drugem nosilcu podatkov) dostavljena na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo do izteka roka iz prejšnjega
odstavka.
18. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo v prostorih ministrstva v roku treh
delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in
ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene in vrnjene prijaviteljem.
Pregled prispelih vlog in pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno najkasneje v roku
8 dni od odpiranja vlog. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnili v roku 5 dni od prejema
poziva za dopolnitev vloge. Vloga, ki je prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za
dopolnitev vloge, se bo s sklepom zavrgla.
19. 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 neupravičeno ni bil izbran, lahko v 8 dneh od
prejema sklepa oziroma obvestila o izboru
vloži pritožbo. O pritožbi v 15 dneh s sklepom odloči ministrstvo. Predmet pritožbe
ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Ministrstvo bo za izbrane programe sklenilo pogodbe z zavodom, ki so ga s konzorcijsko pogodbo določili partnerji kot izvajalca
programa v skladu s 4. točko razpisa.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb.
20. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija bo z dnem objave razpisa v
Uradnem listu RS dostopna na spletni strani ministrstva, www.mvzt.gov.si, pod rubriko
Javni razpisi.
21. Dodatne informacije in obveščanje
Informacije in celotna razpisna dokumentacija so na voljo na spletnem naslovu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, pod razdelkom Javni razpisi. Dodatne informacije oziroma vprašanja
se posredujejo po elektronski pošti (infokc.
mvzt@gov.si). Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na omenjenih
spletnih straneh.
Kontaktni osebi za javni razpis: Nina Jakše (tel. 01/478-46-35) in Mateja Vitman (tel.
01/478-47-44)
Ministrstvo bo po potrebi organiziralo
informativne dneve. Datumi informativnih
dni in druge informacije bodo objavljene na
omenjenih spletnih straneh.
Ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
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javni razpis
za prodajo nepremičnin po metodi javne
dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16,
1000 Ljubljana.
2. Predmet prodaje: parc. št. 912/4 – poslovna stavba, v izmeri 1014 m² in 912/8 –
dvorišče, v izmeri 2352 m², obe k.o. Gorenja
Straža, ki v naravi predstavljata šolski objekt
(učne delavnice, skladišča in skupni deli v
pritličju in nadstropju) in gospodarski objekt
(garaža in skladišče v pritličju).
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena: 562.802,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejemu
podpisane pogodbe na račun prodajalca.
Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh
od poziva k podpisu pogodbe.
Lastništvo preide na kupca ob plačilu
celotne kupnine in davka na promet nepremičnin.
Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v Šolskem centru Novo mesto,
Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto, pritličje, sejna soba, petek, dne 27. 8. 2010, z
začetkom ob 11. uri.
7. Drugi pogoji:
a) na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin;
b) dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme
biti starejše od 30 dni;
c) dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani 10% varščini od izklicne cene za nepremičnino, za
katero dražijo. Varščina se plača na račun, št. 01100-6300109972, sklic na št.:
18 33111-7141998-20100000. Dražitelj
mora na dražbi predložiti dokazilo o plačilu
varščine s priloženo celotno številko računa
za primer vračila varščine. Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, ostalim
se vrne brezobrestno v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Kolikor uspeli dražitelj ne
podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali
ne plača kupnine v roku 8 dni po prejemu
pogodbe, se vplačana varščina zadrži, ter
se nepremičnina ponudi v nakup drugemu
najugodnejšemu ponudniku;
d) dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 7. točke,
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka;
e) vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško
knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet
nepremičnin, plača kupec;
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f) dražitelj pred nastopom na javni dražbi
podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim
in dejanskim stanjem nepremičnine;
g) nepremičnine so na prodaj po načelu
videno – kupljeno, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
8. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla.
9. Informacije: za dodatne informacije v
zvezi s prijavo in ogledom nepremičnine se
obrnite na Aleša Rajliča, Ministrstvo za šolstvo
in šport, Masarykova ulica 16, Ljubljana, tel.
01/400-52-69, e-pošta: ales.rajlic@gov.si.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 48/2010
Ob-5068/10
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
(OJ L 210/2006) z vsemi spremembami;
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 (OJ L
210/2006) z vsemi spremembami; 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
(OJ L 210/2006) z vsemi spremembami;
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 (OJ L 371/2006) z vsemi spremembami; Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis
(OJ L 379/2006) z vsemi spremembami;
Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "de minimis" (Uradni list
RS, št. 61/04 in 22/07); 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,
v nadaljevanju: Uredba); 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, 49/09 in 38/10 –
ZUKN); Proračuna Republike Slovenije za
leto 2010 (Uradni list RS, št. 99/09); Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto
2010 (Uradni list RS, št. 56/10-Rb2010);
Proračuna Republike Slovenije za leto 2011
(Uradni list RS, št. 99/09); Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09,
29/10 in 56/10); Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08); Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni
list RS, št. 37/04); Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08
– ZJN-2A in 19/10 – ZJN-2B); Zakona o
reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB5 in 32/09
Odl. US: U-I-238/07-52); Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list
RS, št. 45/10); Zakona o delovnih razmerjih
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(Uradni list RS, št. 42/02, 79/06 – ZZZPB-F,
46/07 Odl. US: U-I-45/07, Up-249/06-22,
103/07, 45/08-ZArbit in 83/09 Odl. US: U-I284/06-26); Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3 in
83/09 Odl. US: U-I-165/08-10, Up-1772/0814, Up-379/09-8); Obligacijskega zakonika
(Uradni list RS, št. 97/07 – OZ-UPB1); Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list
RS, št. 94/07 – UPB-1); Zakona o dostopu
do informacij javnega značaja (Uradni list
RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZDavP-2);
Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list
RS, št. 30/06); Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013
(potrjen s strani Evropske Komisije z dne
21. 11. 2007, št. potrditve CCI 2007 SI
051 PO 001); drugega odstavka 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); Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike
zaposlovanja (Uradni list RS, št. 5/07, 85/08
in 25/09); Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007–2013, ki
ga je sprejela Vlada Republike Slovenije s
sklepom, št. 11002-2/2006/4 (sprejet na 98.
redni seji, 23. 11. 2006); Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja
za leti 2010 in 2011, ki ga je sprejela Vlada
Republike Slovenije s sklepom št. 110023/2009/3 (sprejet na 60. redni seji, 24. 12.
2009); Kataloga ukrepov aktivne politike
zaposlovanja (objavljenega na: http://www.
ess.gov.si/slo/Dejavnost/Programi/programi.htm); Poslovnega in finančnega načrta
2010 Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, ki ga je
sprejela Vlada RS na 82. redni seji s sklepom št. 47602-14/2010/3 dne 13. 5. 2010;
Priglašene sheme pomoči po pravilu »de
minimis« »Kompetenčni centri za razvoj kadrov«, št. priglasitve: M003-5022860-2009
z dne 27. 7. 2009; Sporazuma o prenosu
nalog organa upravljanja na posredniško
telo, št. 303-17/2010-33, z dne 1. 6. 2010;
Pogodbe o prenosu nalog posredniškega
telesa na Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije za izvajanje instrumenta javni razpis
za izbor operacij, z naslovom »Vzpostavitev
in delovanje kompetenčnih centrov za razvoj
kadrov za obdobje od 2010–2013« v okviru
Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013, z dne 21. 7.
2010 (v nadaljevanju: pogodba o prenosu
nalog) in Sklepa organa upravljanja o potrditvi instrumenta Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od
2010 do 2013 št. OP RČV 1/2/06-0-MDDSZ, z dne 5. 8. 2010 (v nadaljevanju: sklep);
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje vzpostavitve in
delovanja kompetenčnih centrov za
razvoj kadrov za obdobje od 2010 do
2013
v okviru 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in
prednostne usmeritve 1.2. »Usposabljanje
in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost« Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007–2013.

1. Posredniško telo: Republika Slovenija,
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: posredniško telo).
2. Naročnik javnega razpisa: Javni sklad
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Sklad), ki bo izvedel vse postopke za dodelitev sredstev.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve in delovanja
kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, ki
jih izvajajo partnerstva in bodo delovali za
potrebe podjetij v partnerstvu.
Sofinancirane bodo naslednje aktivnosti
po vsebinskih področjih (upravičene aktivnosti):
1. vzpostavitev in delovanje projektne
pisarne ter ustrezne organizacijske strukture
kompetenčnih centrov za potrebe podjetij
v partnerstvih na področju razvoja kadrov
ter za zagotavljanje kakovostne tehnične in
vsebinske izvedbe projekta;
2. razvoj modela kompetenc, v katerem bodo definirani panožni kompetenčni
profili za določene poklice oziroma delovna
mesta, ugotovljeni primanjkljaji kompetenc
zaposlenih v podjetjih partnerstva glede na
panožni kompetenčni profil in izdelan načrt
kadrovskega razvoja za zmanjševanje ugotovljenih primanjkljajev kompetenc za določene poklice oziroma delovna mesta;
3. priprava in izvedba usposabljanj zaposlenih v podjetjih partnerstva za pridobitev
manjkajočih kompetenc za delo na podlagi
izdelanega načrta kadrovskega razvoja za
zmanjševanje primanjkljaja kompetenc;
4. aktivno sodelovanje podjetij v partnerstvu na področju razvoja kadrov (npr.
povezovanje in sodelovanje strokovnjakov v
delovnih skupinah, skupna priprava načrtov
usposabljanj, organizacija posvetov, mednarodnih aktivnosti, ter drugih aktivnosti, ki
omogočajo in spodbujajo sodelovanje razvoj
kadrov v podjetjih partnerstva);
5. promocija, informiranje in obveščanje strokovne in ostale javnosti o delovanju
kompetenčnih centrov za razvoj kadrov in
možnostih zaposlovanja v panogi, promocija vključevanja v izobraževanje ali usposabljanje za opredeljene panožne poklice
oziroma delovna mesta, kjer so primanjkljaji
kompetenc.
4. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je podpreti vzpostavitev in delovanje največ 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, pri čemer so
kompetenčni centri opredeljeni kot partnerstva med podjetji in drugimi organizacijami v
okviru posamezne gospodarske panoge, ki
bo zviševala usposobljenost kadra, že zaposlenega v panogi in omogočala pridobivanje
novih kompetenc za večjo konkurenčnost
zaposlenih, podjetij in panoge na trgu. V
projektih, ki bodo sofinancirani po tem javnem razpisu, bo predvidoma izvedenih 1500
vključitev zaposlenih v usposabljanja.
Cilji javnega razpisa so:
– doseganje večje konkurenčnosti posameznih podjetij in panožnih gospodarskih
dejavnosti prek izmenjave znanj in veščin
med partnerji in z višjo usposobljenostjo zaposlenih;
– združevanje panožnega interesa na
področju kompetenčnega razvoja kadrov;
– zagotavljanje enotnih pristopov k razvoju kadrov, razvoj in kroženje znanja in
kompetenc, prenos dobrih praks;
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– definiranje kompetenčnih profilov za
poklice in delovna mesta v panogi;
– razvoj in usklajeno izvajanje panožnega kompetenčnega modela;
– pridobivanje specifičnih znanj, veščin
in kompetenc zaposlenih v posamezni panožni gospodarski dejavnosti in zmanjševanja primanjkljajev kompetenc zaposlenih
v posameznih panožnih gospodarskih dejavnostih;
– spodbujanje izvedbe usposabljanj,
predvsem notranjih usposabljanj, za panožno specifična znanja ter posledično zmanjševanje strukturnega neskladja potrebnih
kompetenc in znanj za definirane deficitarne
kompetenčne profile panoge.
Ciljna skupina so podjetja v partnerstvih,
ki delujejo na področju izbrane gospodarske
panoge in njihovi zaposleni.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidira le
partnerstvo, ki na dan oddaje vloge izpolnjuje naslednje pogoje:
– partnerstvo vključuje najmanj 5 mikro,
malih in/ali srednjih podjetij, pri čemer se
za določitev velikosti uporabljajo merila, ki
jih določa 55. člen Zakona o gospodarskih
družbah;
– podjetja, ki so vključena v partnerstvo,
ne nastopajo v drugih partnerstvih, ki kandidirajo na tem javnem razpisu;
– vrednost prijavljenega projekta mora
biti najmanj 100.000 EUR in največ 500.000
EUR.
Partnerstvo mora sodelovati v okviru panoge, ki jo določi v prijavi in sicer na drugi ravni Standardne klasifikacije dejavnosti
2009 (SKD, na primer: C.30). Podjetja, ki se
povežejo v partnerstvo, morajo imeti skupno
področje dela ali področje skupnega interesa v okviru panoge.
V partnerstvu lahko poleg podjetij sodelujejo tudi drugi partnerji, ne glede na
njihov status oziroma pravno obliko (npr.
združenja, interesna združenja, zbornice,
organizacije na trgu dela ipd.), razen tistih,
za katere je v splošnih pogojih tega javnega
razpisa navedeno, da v projektu kot partnerji
ne morejo sodelovati. V partnerstvu lahko
sodelujejo tudi velika podjetja.
Eden izmed partnerjev je nosilni partner
oziroma vlagatelj, ki v imenu celotnega partnerstva vloži vlogo na ta javni razpis. Nosilni partner oziroma vlagatelj je lahko samo
fizična ali pravna oseba zasebnega prava,
ki lahko kot nosilni partner na javni razpis
predloži samo eno vlogo za sofinanciranje.
Osebe javnega prava tj. javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski
zavodi ter druge osebe javnega prava, ki so
posredni uporabniki državnega proračuna
ali proračuna lokalne skupnosti ne morejo
sodelovati kot nosilni partner ali vlagatelj.
Posamezno podjetje lahko sodeluje samo
v enem partnerstvu, ki kandidira na javnem
razpisu. Drugi partnerji v projektu, ki niso
podjetja, ne morejo uveljavljati stroškov za
usposabljanje zaposlenih, lahko pa kot partnerji sodelujejo v več projektih.
Partner, ki sodeluje v partnerstvu, mora
na dan oddaje vloge izpolnjevati naslednje
pogoje:
– je pravna ali fizična oseba, registrirana
za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki kontinuirano opravlja svojo dejavnost
najmanj 2 koledarski leti;
– opravlja svojo dejavnost v Republiki
Sloveniji;

za uveljavljanje stroškov usposabljanja oziroma drugih projektnih aktivnosti);
– vnaprej sporočati termine in lokacije
usposabljanj Skladu (v vsaj polletnih intervalih in vsaj en teden pred izvedbo), ki lahko
kadarkoli nenapovedano opravi kontrolo pri
kateremkoli od partnerjev za namene preverjanja dejanskega izvajanja programov usposabljanj in pridobivanja povratnih informacij s
strani partnerjev glede izvajanja projekta;
– obveščati posredniško telo (v nadaljevanju: PT) in Sklad o spremembah projekta in jamčiti, da v roku 5 let po zaključku ne bo prišlo do bistvenih sprememb
na projektu v skladu s 57. členom Uredbe
(ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006;
– izvajati naloge informiranja in obveščanje javnosti o projektu v skladu z Navodili
organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–
2013, Navodili PT in Sklada upravičencem o
izvajanju operacij (v nadaljevanju: Navodila
PT in Sklada) ter 8. in 9. členom Uredbe
(ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006;
– voditi posebno knjigovodsko evidenco
za izvajanje projekta na ločenem stroškovnem mestu na način, da bo lahko kadarkoli
na transparenten način dokazal, da ni prišlo
do dvojnega financiranja;
– upoštevati vse predpisane omejitve pri
izvajanju tega projekta;
– izbirati zunanje izvajalce za izvedbo
storitev in dobavo blaga po načelih gospodarnosti, transparentnosti, zagotavljanja
konkurenčnosti in enakopravne obravnave
ponudnikov ter skladno z veljavnimi predpisi javnega naročanja in pri tem dosledno
upoštevati protikorupcijsko klavzulo skladno
s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije;
– pripraviti ter skupaj s podpisano pogodbo o sofinanciranju operacije posredovati Skladu planirano dinamiko izplačil (obr.
ISARR-06);
– pripravljati finančna in vsebinska poročila v obliki, ki jo bo predpisal Sklad ali
PT ter na njihovo zahtevo pripraviti izredna
poročila s predpisano vsebino in rokom izdelave;
– pripraviti vse potrebne podatke in dokumentacijo na predpisanem zahtevku za
izplačilo, ki ga nosilni partner posreduje
Skladu v skladu z Navodilom PT in Sklada;
– obvezno hraniti vsa dokazila, ki so podlaga za pripravo zahtevka za izplačilo v skladu z Navodilom PT in Sklada;
– vnašati podatke na ravni projekta v ISARR v skladu z Navodili organa upravljanja
za spremljanje izvajanja Operativnega programa z informacijskim sistemom ISARR in
Navodili PT in Sklada za potrebe spremljanja in poročanja o izvajanju aktivnosti;
– zagotavljati Skladu ter PT z namenom
nadzora porabe sredstev dostop do fizičnih
rezultatov operacije ter dokumentacije, vezane na projekt in vpogled vanjo, vključno s
kontrolo na kraju samem;
– zagotavljati in 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 (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;

– ima ustrezno poslovno in finančno sposobnost, vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta, ter razpolaga
z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta;
– ne opravlja dejavnosti, objavljene v
1. členu Uredbe Komisije (ES) 1998/2006 z
dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87
in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (OJ
L 379/2005), (sektor ribištva in ribogojstva,
premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama, navedenega
v prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti in podjetja v težavah ter podjetja,
ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ki bi
sredstva pomoči namenila za nabavo vozil
za cestni prevoz tovora);
– ni presegel dovoljenega zneska za dodelitev pomoči po pravilu »de minimis«;
– ne opravlja dejavnosti v sektorju S.13
– država (v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti institucionalnih sektorjev
(SKIS));
– ni v stečajnem postopku, postopku
prenehanja, postopku prisilne poravnave ali
likvidaciji;
– ima poravnane vse davke in druge
obvezne dajatve skladno z nacionalno zakonodajo;
– ni kršil določil o nenamenski porabi
sredstev iz naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih
sredstev;
– partner ali njegov zakoniti zastopnik ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 55/08, (66/08 popr.),
89/08 Odl. US: U-I-25/07-43 in 5/2009 Odl.
US: U-I-88/07-17);
– za projekt, za katerega podaja vlogo, ni
prejel pomoči iz drugih javnih virov (dvojno
financiranje).
6. Pristojnosti, odgovornosti in naloge
upravičencev izbranih na javnem razpisu
Nosilni partner bo moral pravočasno
podpisati in vrniti pogodbo o sofinanciranju
in bo odgovarjal za izvedbo projekta in pravilno porabo sredstev.
Nosilni partner in partnerji, ki bodo izbrani na tem javnem razpisu, bodo imeli naslednje pristojnosti, odgovornosti in naloge:
– v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju operacije predložiti Skladu partnerski sporazum o izvedbi projekta, v katerem so opredeljene pravice in obveznosti ter
odgovornosti partnerjev pri izvedbi projekta;
– odgovorno izvajati aktivnosti v skladu s
pogodbo o sofinanciranju, z vlogo in veljavnimi predpisi ter po pravilih stroke;
– izvajati aktivnosti projekta strokovno,
vestno in kakovostno, s skrbnostjo dobrega
gospodarja;
– dodeljena sredstva uporabiti strogo namensko, izključno za izvajanje upravičenih
aktivnosti operacije;
– zagotavljati spremljanje prihodkov operacije;
– preprečevati, odkrivati, evidentirati in
odpravljati nepravilnosti na nivoju projekta;
– v roku treh mesecev od podpisa pogodbe posredovati izdelan kompetenčni model za določene panožne profile (za poklice
oziroma delovna mesta) ter okvirni vsebinski
in terminski načrt usposabljanj, ki bo temeljil
na izdelanem kompetenčnem modelu;
– posredovati okvirni seznam zaposlenih
v podjetjih, ki bodo vključeni v usposabljanja oziroma projektne aktivnosti (podlaga
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– zagotavljati možnost nadzora porabe
sredstev s strani organa upravljanja, revizorjev in ostalih nadzornih organov na nivoju
EU in RS, vključno s PT in Skladom, in ukrepati skladno z njihovimi priporočili ter o tem
obveščati PT, Sklad in organ upravljanja;
– zagotavljati revizijsko sled in zagotavljati, da se vsi dokumenti, ki so potrebni za zagotovitev ustrezne revizijske sledi hranijo v skladu z 90. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006
ter Zakonom o varstvu dokumentarnega in
arhivskega gradiva ter arhivih;
– v primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev, nespoštovanja pogodbenih
določil ali dvojnega financiranja projekta s
strani drugih javnih virov vrniti vsa prejeta
sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi
obrestmi;
– hraniti dokumentacijo o projektu najmanj 10 let po zaključku projekta oziroma
najdlje do junija 2023;
– poročati Skladu in PT o delovanju kompetenčnega centra za razvoj kadrov (1 leto
po zaključku projekta) v skladu z Navodili
PT in Sklada.
Ostale pristojnosti, odgovornosti in naloge vlagateljev, izbranih na javnem razpisu, so natančneje določene v pogodbi o
sofinanciranju, katere osnutek je vključen v
razpisni dokumentaciji.
7. Bistveni kazalniki na ravni javnega
razpisa (instrumenta)
Za učinkovito merjenje in ocenjevanje
projekta vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov bo sklad spremljal naslednje
ključne kazalnike:
– število vzpostavljenih kompetenčnih
centrov;
– število delujočih kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 1 leto po zaključku
projekta;
– število podprtih podjetij;
– število vključitev zaposlenih oseb v
usposabljanje;
– število zaposlenih, ki so vključeni v
vseživljenjsko učenje;
– število vključenih oseb – ženske;
– povprečno število ur usposabljanja na
zaposlenega v podprtih podjetjih po zaključku projekta.
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, bo
upravičenec na ravni operacije spremljal in
zagotavljal tudi podatke o udeležencih, in
sicer glede na:
– spol,
– status na trgu delovne sile,
– starost,
– ranljive skupine (v skladu z nacionalnimi pravili),
– izobrazbo.
8. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
8.1. Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za obdobje 2010-2013 znaša 2.750.000 EUR. Razpisana sredstva se
zagotavljajo v okviru Proračuna Republike
Slovenije – namenska sredstva kohezijske
politike in sicer s proračunskih postavk:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Vir razpisanih sredstev (v EUR)

Znesek v EUR

Namenska sredstva EU (85%)
PP 6935 – Konkurenčnost in zaposljivost – 07-13
Namenska sredstva slovenska udeležba (15%)
PP 9405 – Konkurenčnost in zaposljivost 07-13
Skupaj

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega
socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013
(v nadaljevanju: operativni program), 1. razvojna prioriteta: »Spodbujanje podjetništva in
prilagodljivosti« in v okviru prednostne usmeritve 1.2. »Usposabljanje in izobraževanje za
konkurenčnost in zaposljivost«.
Namenska sredstva EU predstavljajo
85% celotnih upravičenih javnih izdatkov
za upravičene stroške projekta. Namenska
sredstva slovenske udeležbe predstavljajo
15% celotnih upravičenih javnih izdatkov za
upravičene stroške projekta.
Skladno s 34. členom Uredbe
(ES) št. 1083/2006 in sedmim odstavkom
3. člena Uredbe (ES) 1081/2006 bo uporabljeno tudi t.i. dopolnilno financiranje za stroške, ki spadajo v obseg pomoči Evropskega
sklada za regionalni razvoj, in sicer za nakup
strojev, opreme in pohištva, če je le to upravičeno in nujno potrebno za izvedbo projekta.
8.2. Omejitev višine zaprošenih sredstev
Zaprošeni znesek za posamezen projekt/partnerstvo mora biti najmanj 100.000
EUR in lahko znaša največ 500.000 EUR.
Ob prijavi mora biti od zaprošenega zneska
najmanj 50% sredstev namenjenih dejavnostim usposabljanja za zaposlene v podjetjih
partnerstva.
Podjetja, vključena v partnerstvo, morajo upoštevati omejitev glede pomoči, ki
se bo vlagateljem in projektnim partnerjem
dodeljevala po pravilu »de minimis« (glej
točko 8.3.).
Vlagatelj lahko v imenu partnerstva
podjetij zaprosi za sofinanciranje do 100%
upravičenih stroškov projekta. Če vlagatelj
v vlogi izkaže višji delež sofinanciranja iz
lastnih sredstev podjetij v partnerstvu, bo
vloga ocenjena z več točkami na osnovi meril za ocenjevanje vlog iz točke 4 razpisne
dokumentacije.
V primeru, da bo upravičenec v prijavi
kot upravičene navedel tudi stroške, ki niso
upravičeni do sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada oziroma Evropskega
sklada za regionalni razvoj v delu, ki predvideva dopolnilno financiranje, bo strokovna
komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo višino
sofinanciranja od zaprošene. Če se prijavitelj ne bo strinjal s predlogom, se šteje, da
odstopa od vloge.
Vsi ostali stroški, ki nastanejo v okviru
partnerstva in niso upravičeni do sofinanciranja po tem razpisu, so predmet lastnega
financiranja posameznega partnerja v okviru
partnerstva.
8.3. Pomoč po pravilu »de minimis«
Za partnerstva podjetij, ki bodo izbrana na
osnovi tega javnega razpisa, bodo upravičeni
stroški predstavljali pomoč po pravilu »de minimis« na podlagi priglašene sheme »Kom-

2.337.500
412.500
2.750.000

petenčni centri za razvoj kadrov«, št. priglasitve: M003-5022860-2009 z dne 27. 7.
2009. Vsako podjetje, ki bo sodelovalo v
projektu, uveljavlja stroške kot prejemnik pomoči po pravilu »de minimis«. Posamezen
prejemnik pomoči (posamezno podjetje v
partnerstvu) lahko v obdobju treh let pridobi
največ 200.000 EUR oziroma 100.000 EUR
v cestnoprometnem sektorju. Sredstva pomoči ne smejo biti neposredno povezana z
izvoznimi dejavnostmi prejemnikov.
9. Obdobje za porabo sredstev in obdobje upravičenosti stroškov
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2010,
2011, 2012 in 2013, obdobje upravičenosti
stroškov, za katerega so namenjena razpisana sredstva, je od datuma izdanega sklepa o izboru do najkasneje 31. 12. 2012. Po
tem javnem razpisu so do sofinanciranja
upravičeni tisti stroški, ki bodo nastali (storitev opravljena, blago dobavljeno, račun
izdan) v obdobju upravičenosti stroškov in
bodo plačani najkasneje do 20. 1. 2013.
Dokazila o nastalih stroških in izdatkih morajo biti predložena skladu najkasneje do
28.2 2013.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov
(izplačil iz proračuna RS) je od datuma
podpisa pogodbe o sofinanciranju do 30. 6.
2013. Dinamika izstavljanja zahtevkov za
izplačilo je opredeljena v razpisni dokumentaciji in pogodbi o sofinanciranju projekta. Obvezna priloga vsakokratnega zahtevka za izplačilo je poročilo o izvajanju
operacije.
10. Upravičeni stroški
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so s projektom neposredno povezani,
so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila
opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno,
oziroma za storitve, ki so bile izvedene in
je upravičenec dostavil Skladu dokazilo o
njihovem plačilu;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo
dobrega gospodarstvenika;
– so nastali in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili
Skupnosti in nacionalnimi predpisi.
Neupravičeni so stroški, ki niso neposredno povezani z upravičenimi aktivnostmi
projekta, in tisti, ki presegajo predvidene
mejne vrednosti. Morebitne neupravičene
stroške v projektu krijejo partnerji sami.
Nosilni partner lahko v okviru projekta
za delo na projektu uveljavlja največ do dve
zaposlitvi za polni delovni čas, možna je tudi
delna prerazporeditev več sodelavcev, toda
največ do dveh polnih zaposlitev. Partnerji,
ki niso podjetja ne morejo uveljavljati stroškov usposabljanj za svoje zaposlene.
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10.1. Upravičeni stroškov, ki se financirajo iz Evropskega socialnega sklada
Upravičeni stroški operacije so razdeljeni
glede na dve aktivnosti.
V okviru aktivnosti 1 »Izvajanje projekta
in delovanje kompetenčnega centra« – so
upravičeni stroški:
– plač in drugih povračil stroškov dela
zaposlenih na operaciji;
– dnevnic, namestitev in potnih stroškov;
– informiranja in obveščanja;
– zunanjih storitev (izgradnja kompetenčnega modela in drugo);
– nematerialnih investicij oziroma neopredmetenih dolgoročnih sredstev;
– nakupa strojev, opreme in pohištva,
(na podlagi dopolnilnega sofinanciranja,
ki spada v obseg Evropskega sklada za
regionalni razvoj), ki lahko predstavljajo
največ 10% celotnih upravičenih stroškov
operacije;

Stroški pohištva, strojev in opreme, ki so
povezani z neposrednimi aktivnostmi projekta, so upravičeni v skupni vrednosti največ
do 10% celotnih upravičenih stroškov projekta. Sofinanciranje nakupa napeljav, strojev,
opreme in pohištva je upravičeno le v primeru, da je nakup utemeljen in nujno potreben
za doseganje ciljev projekta. Upravičeni bodo
le stroški nakupa strojev, opreme, pohištva,
ipd., ki bodo opredeljeni v vlogi, potrjeni s
strani strokovne komisije ter bodo določeni v
pogodbi o sofinanciranju projekta. Sredstva
za nakup strojev, opreme, pohištva, ipd. bodo
zagotovljena postopoma tekom trajanja projekta, in sicer glede na realizacijo pogodbene
vrednosti projekta.
11. Merila za izbor projektov
Strokovna komisija bo formalno popolne
ter pravočasno prispele vloge ocenila na
podlagi spodaj navedenih meril. Postopek
je opisan v točki 12 javnega razpisa.

– posredni stroški v pavšalnem znesku
do višine 15% neposrednih upravičenih stroškov navedenih v prvih treh alinejah.
V okviru aktivnosti 2 »Izvedba usposabljanj« – so upravičeni stroški:
– izobraževanja in usposabljanja (za notranje usposabljanje se povrnejo stroški dela
delodajalcu, za zunanje usposabljanje pa se
povrnejo stroški zunanjih storitev);
– kotizacij;
– organizacije in izvedbe dogodkov, delavnic, seminarjev;
– dnevnic, namestitev in potnih stroškov.
DDV ni upravičen strošek. Podrobnejša
opredelitev posameznih stroškov in dokazila
za izkazovanje stroškov so določena v razpisni dokumentaciji.
10.2. Upravičeni stroški, ki se financirajo na podlagi dopolnilnega sofinanciranja
Evropskega sklada za regionalni razvoj

Merili na ravni prednostne usmeritve OP RČV

Stran

da/ne

Projekt bo prispeval k dvigu usposobljenosti in kvalifikacijske ravni v panogi in k razvoju ključnih panožnih
kompetenc: projekt bo izdelal enega ali več kompetenčnih modelov za panožne profile, poklice oziroma delovna mesta, ki bodo omogočali zmanjševanje primanjkljajev kompetenc med zaposlenimi v panogi.
Z vlaganjem v usposabljanje bo projekt vplival na trajno uporabnost in pretok znanj v panogi ter tako prispeval
k večanju prilagodljivosti, učinkovitosti ter konkurenčnosti panožnih podjetij in zaposlenih: projekt bo izdelal
konkretno strategijo za doseganje ciljev razvoja definiranih panožnih profilov poklicev oziroma delovnih mest.
Projekt bo prispeval k pretoku znanja med podjetji v panogi.

V postopek ocenjevanja po spodaj navedeni ocenjevalni lestvici, se bodo uvrstile le
vloge, ki bodo izpolnjevale obe zgoraj navedeni splošni merili. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale splošnih meril, bodo s sklepom direktorice sklada zavrnjene kot neustrezne.
Merila na ravni javnega razpisa Št. točk
Kakovost vsebine

40

Sestava partnerstva

28

Finančni vidik

17

Razvojna naravnanost

15

Skupaj

100

Podrobnejša razčlenitev meril je določena v razpisni dokumentaciji. Na seznam
izbranih vlog za sofinanciranje se bodo lahko uvrstile le vloge oziroma projekti, ki bodo
dosegli najmanj 55 točk. Vloga mora pri posameznem merilu na ravni javnega razpisa
v okviru poglavja Kakovost vsebine pri vsaki
točki od (1.1.–1.5.) prejeti več kot 0 točk. Če
pri posameznem merilu ne prejme več kot 0
točk bo vloga zavrnjena.
12. Postopek izbora projektov
Postopek izbora (odpiranje in ocenjevanje vlog) bo vodila strokovna komisija.
Strokovna komisija bo odpirala samo v roku
dostavljene in pravilno označene ovojnice z
vlogami. Sklad lahko za potrebe tega javnega razpisa pridobi dokazila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc.
Strokovna komisija bo ocenjevala le vloge, ki bodo formalno popolne in:

– bodo prispele pravočasno ter na način
določen v 18. točki javnega razpisa;
– bodo predložene na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije;
– jih bodo predložili upravičeni prijavitelji;
– bo upoštevano pravilo: en vlagatelj –
ena vloga.
Če vloga tudi po dopolnitvi ne bo v skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem odstavku, oziroma ne bo formalno popolna, bo
zavrnjena. Strokovna komisija bo ocenila
vloge glede na merila določena v točki 11
javnega razpisa in natančneje opisane v
točki 4 razpisne dokumentacije.
Vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje, se
bodo najprej ocenjevale s stališča skladnosti z merili na ravni prednostne usmeritve
Operativnega programa za ocenjevanje projektov. Če bo strokovna komisija ugotovila,
da projekt ni skladen z navedenimi merili, bo
vloga zavrnjena in ne bo predmet nadaljnjega ocenjevanja. Če vloga pri posameznem
merilu na ravni javnega razpisa v okviru
poglavja Kakovost vsebine pri vsaki točki
od (1.1.–1.5.) ne bo prejela več kot 0 točk
bo zavrnjena.
Strokovna komisija bo na osnovi rezultatov ocenjevanja po merilih na ravni javnega razpisa oblikovala predlog prejemnikov
sredstev. Izbranih bo največ 10 vlog, ki bodo
po merilih za točkovanje vlog ocenjene z
največ točkami. Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo prejeli največ točk
in bodo dosegli vsaj 55 točk pri ocenjevanju,
do porabe razpoložljivih sredstev.
V primeru, da bo vloženih več vlog za
projekte partnerstev znotraj iste gospodarske panoge, bo izbrana vloga z več točkami,

ostale pa bodo zavrnjene, razen če ostajajo
sredstva nerazporejena.
V primeru, da več vlagateljev doseže
enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog prejemnikov sredstev presežena skupna razpoložljiva sredstva, se o
uvrstitvi projektov na predlog prejemnikov
sredstev odloči glede na število točk, doseženih v posameznih kriterijih po naslednjem
vrstnem redu:
1. delež vključitev v notranja usposabljanja,
2. število vključenosti mikro in malih
podjetij v partnerstvu,
3. delež vključenih v usposabljanja od
vseh zaposlenih v podjetjih partnerstva.
Če število točk ostane enako, se izvede
primerjava deleža vključitev (oziroma števila
podjetij) v posameznih kriterijih navedenih v
prejšnjem odstavku, v istem vrstnem redu.
Izbran je vlagatelj, ki ima višji delež vključitev oziroma število v posameznem kriteriju.
V primeru, da bo vlagatelj v vlogi navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada
oziroma Evropskega sklada za regionalni
razvoj, v delu, ki predvideva dopolnilno financiranje, bo strokovna komisija ustrezno
znižala višino sofinanciranja ter vlagatelju
predlagala nižji znesek sofinanciranja od
zaprošenega. Če se vlagatelj s predlaganim znižanjem ne bo strinjal, se šteje, da
odstopa od vloge.
V primeru, da sredstva ostanejo nerazporejena, da vlagatelj odstopi od podpisa
pogodbe ali če se pogodba ne sklene v
predpisanem roku, se lahko izbere naslednja vloga, ki je glede na doseženo št. točk
upravičena do sofinanciranja. Če ostanejo
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sredstva nerazporejena in je za sofinanciranje s strani strokovne komisije predlaganih
manj kot 10 prijav ter ni več drugih upravičenih prijav, lahko sklad preostala razpoložljiva
sredstva, ki so ostala nerazporejena, ponudi
tudi vlagatelju, ki izhaja iz panoge, ki je že
bila izbrana za sofinanciranje.
O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo
na predlog strokovne komisije s sklepom
odločila direktorica Sklada.
13. Informiranje in obveščanje javnosti
Izbrani vlagatelji in partnerji morajo zagotavljati informiranje in obveščanje javnosti o projektu v skladu z Uredbo
(ES) št. 1828/2006 (8. in 9. člen) z dne
8. 12. 2006, Navodili organa upravljanja za
informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013 in Navodili PT in
Sklada. Sprejem financiranja pomeni sprejem dejstva, da bo izbrani vlagatelj vključen v seznam upravičenih vlagateljev, ki bo
obsegal navedbo upravičenih vlagateljev in
prejemnikov sredstev, ime projekta in znesek javnih virov financiranja projekta.
14. Hranjenje dokumentacije
Izbrani vlagatelji in partnerji so dolžni
hraniti dokumentacijo v zvezi s projektom
vsaj še deset let po zaključku projekta oz
najkasneje do 30. 6. 2023. Dokumentacija
mora biti shranjena na način, da je mogoče
zagotavljati ustrezno revizijsko sled. Obenem morajo izbrani vlagatelji in partnerji
zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom Skladu, PT, organu
upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom, vključenim v izvajanje, upravljanje,
nadzor ali revizijo javnega razpisa operativnega programa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih
obveznosti oziroma po poteku pogodbe o
izvedbi projekta.
15. Zagotavljanje enakih možnosti
Javni razpis je oblikovan tako, da je
zagotovljena enakost med spoloma in nediskriminacija za vse, katerih zaposlitev je
lahko sofinancirana s sredstvi predmetnega
razpisa, in med potencialnimi vlagatelji v
skladu z zakonodajo, ki pokriva področje
zagotavljanja enakih možnosti, 16. členom
Uredbe ES 1083/2006 ter 6. členom Uredbe ES 1081/2006, vključno z uredbami s
področja izvajanja strukturnih skladov in kohezijskega sklada, in sicer glede možnosti
prijave, izbora (dostopa) in na vseh stopnjah
izvajanja.
16. 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, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja,
razen tistih, ki jih vlagatelji 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 strokovne komisije, ki
bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati
izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso del
poslovne skrivnosti, lahko PT in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja,
upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize.
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Izbrani vlagatelji in partnerji se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja programa, v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov, Zakonom o gospodarskih družbah in 37. členom Uredbe
(ES) št. 1083/2006.
17. Spremembe projekta med izvajanjem
Vlagatelj in partnerji so dolžni upoštevati
omejitve glede sprememb projekta v skladu
s 57. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006/ES
in obveščati Sklad o spremembah projekta.
Ob tem morajo jamčiti, da v roku petih let po
zaključku projekta ne bo prišlo do bistvenih
sprememb na projektu.
18. Način prijave in razpisni rok
Eden izmed partnerjev je nosilni partner
oziroma vlagatelj, ki v imenu celotnega partnerstva vloži vlogo na ta javni razpis. Nosilni partner oziroma vlagatelj je lahko samo
fizična ali pravna oseba zasebnega prava,
ki lahko kot nosilni partner na javni razpis
predloži samo eno vlogo za sofinanciranje.
Osebe javnega prava tj. javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski
zavodi ter druge osebe javnega prava, ki so
posredni uporabniki državnega proračuna
ali proračuna lokalne skupnosti ne morejo
sodelovati kot nosilni partner ali vlagatelj.
Posamezno podjetje lahko sodeluje samo
v enem partnerstvu, ki kandidira na javnem
razpisu. Drugi partnerji v projektu, ki niso
podjetja, ne morejo uveljavljati stroškov
za usposabljanje zaposlenih, lahko pa kot
partnerji sodelujejo v več projektih. Oddaja
dveh ali več vlog oziroma sodelovanje v
dveh ali več partnerstvih s strani podjetja ter
oddaja dveh ali več vlog kot vlagatelj, ki ni
podjetje je razlog za zavrnitev vseh vlog.
Rok za oddajo vlog je do vključno 30. 9.
2010.
Vloge morajo biti poslane na naslov: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Če je vloga
poslana priporočeno po pošti, se kot pravočasna upošteva oddaja do 23:59 na dan
roka. Če vloga ni poslana priporočeno, se
kot pravočasen rok šteje dan prejema. Vloge, ki bodo prispele po tem roku, se štejejo kot prepozne in bodo vrnjene vlagatelju.
Vloge se lahko vložijo tudi osebno v vložišču
Sklada vsak delovni dan času uradnih ur
(med 9. in 12. uro, v sredo tudi od 14. do 16.
ure), najkasneje do roka za oddajo vloge.
Vloga mora biti oddana v papirni obliki na
obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije
in mora vsebovati vse zahtevane priloge in
podatke, določene v razpisni dokumentaciji
pod naslovom Formalno popolna vloga –
točka 6.1.
Vloga mora biti oddana v papirni obliki na
obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije
in mora vsebovati vse zahtevane priloge in
podatke, določene v razpisni dokumentaciji
pod naslovom Formalno popolna vloga –
točka 7.1. Poleg tega je potrebno Obrazec
št 1: Prijavnica in Obrazec št. 2: Finančni
načrt posredovati v elektronski obliki na podatkovnem nosilcu (CD ROM ali USB ključ)
v Wordovi oziroma Excelovi obliki.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, označene s polnim nazivom in naslovom
vlagatelja ter z vidno oznako: »Ne odpiraj –
Vloga na JR kompetenčni center za razvoj
kadrov«
Vlagatelje, ki ne bodo oddali popolnih
vlog, bo sklad pozval k dopolnitvi vlog.
Dopolnitev vloge mora biti pravočasna in

označena s polnim nazivom in naslovom
vlagatelja ter z vidno oznako: »Ne odpiraj –
Dopolnitev vloge na JR kompetenčni center
za razvoj kadrov«.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj
strinja s pogoji javnega razpisa in z merili
za ocenjevanje.
19. Odpiranje vlog in obveščanje vlagateljev o rezultatih javnega razpisa
Odpiranje vlog bo potekalo na sedežu
Sklada, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, dne
5. 10. 2010, ob 10. uri in bo javno. Odpiranje
vlog bo vodila strokovna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje
direktorica sklada. Odpirale se bodo samo
v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in
označene ovojnice z vlogami, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
V primeru velikega števila prejetih vlog
lahko strokovna komisija, ki jo bo s sklepom imenoval predstojnik sklada odloči da
odpiranje vlog ni javno. O tej odločitvi se
vlagatelje obvesti najkasneje en delovni dan
pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletnih straneh: www.
sklad-kadri.si.
Razpisna komisija bo v roku 8 dni od odprtja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje vlog,
katerih vloge niso popolne, da jih dopolnijo
v roku 8 dni od prejema poziva. Vloge, ki jih
vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev vlog in v določenem roku,
bodo zavržene, razen, če se bo nepopolnost
vloge nanašala na dopolnitev vloge s podatki o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco
državni organ, organ lokalne skupnosti ali
nosilec javnega pooblastila.
Vloga vlagatelja je popolna, ko sklad po
uradni dolžnosti pridobi dokazila. Prijavitelj
lahko iz razloga ekonomičnosti postopka dokazila priloži tudi sam.
Strokovna komisija bo opravila pregled
popolnih vlog, ugotovila izpolnjevanje pogojev in ocenila vloge po merilih, ki so bila
določena v javnem razpisu oziroma razpisni
dokumentaciji. Vsi vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najkasneje v 60
dneh po zaključku odpiranja vlog. Na podlagi predloga komisije bo direktorica Sklada
izdala sklepe izbranim vlagateljem. Neizbrani vlagatelji bodo o odločitvi glede izbora
prav tako obveščeni s sklepom.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od
prejema sklepa oziroma obvestila, in sicer
na naslov: Javni sklad RS za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog.
Z izbranimi vlagatelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju projektov. V primeru, da se vlagatelj v roku 8 (osem) dni od
prejema poziva za podpis pogodbe nanj ne
odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za
pridobitev sredstev.
20. Informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo in informacije
v zvezi z namenom javnega razpisa lahko
zainteresirani vlagatelji v razpisnem roku
pridobijo na spletni strani Sklada za razvoj
kadrov in štipendiranje: www.sklad-kadri.si
ter pri Alešu Vidmarju vsak delovni dan, med
9. in 15. uro, na tel. 01/43-45-887 ali na
e-naslovu: ales.vidmar@sklad-kadri.si.
Najpogostejša vprašanja in odgovori
bodo objavljeni na spletni strani sklada:
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www.sklad-kadri.si najkasneje v treh delovnih dneh, od prejetja pisnih vprašanj.
Sklad bo organiziral vsaj eno informativno
delavnico za prijavitelje, kjer bodo ti seznanjeni s cilji razpisa in razpisno dokumentacijo.
Sklad bo organiziral informativno delavnico za izbrane vlagatelje, kjer bodo ti seznanjeni z navodili in zahtevami za izvajanje in poročanje o sofinanciranih projektih.
Datum delavnice bo sklad objavil po izdaji
sklepov o dodelitvi sredstev.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– Navodila za pripravo vloge
– Obrazec št. 1: Prijavnica,
– Obrazec št. 2: Finančni načrt,
– Obrazec št. 3: Izjava partnerjev o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter izjava o partnerstvu,
– Priloga št. 1: Vzorec tristranske pogodbe o sofinanciranju projekta,
– Priloga št. 2: Partnerski sporazum o
sodelovanju (tipski osnutek sporazuma),
– Priloga št. 3: Označba vloge.
Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije

kapitala družbe, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta,
– so v skladu z določbami zakonodaje
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji v
postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji,
– so pridobila ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah kot jih
opredeljujejo Smernice skupnosti,
– opravljajo dejavnost razvrščeno po
Standardni klasifikaciji dejavnosti v sektorjih:
ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe
Sveta (ES) št. 104/2000; premogovništva
po opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002;
kmetijstva – področje primarne proizvodnje
kmetijskih proizvodov ter predelava in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v
Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti; cestnoprometni sektor – področje
nabave vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki
opravljajo cestne prevoze blaga za najem
ali plačilo; podjetja, ki opravljajo dejavnosti,
ki niso upravičene do prejema pomoči po
pravilu »de minimis«,
– nimajo poravnanih zapadlih obveznosti
do Občine Krško ali do države (DURS itd.),
– so za isti namen že pridobili javne vire
sredstev iz lokalnih, regionalnih, državnih ali
mednarodnih virov,
– imajo podeljeno koncesijo za opravljanje zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti,
– v katerih je, na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10), funkcionar
Občine Krško (član občinskega sveta, župan, podžupan) ali njegov družinski član
(zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu
ali v zunajzakonski skupnosti) član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih
pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri
ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.
3. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki so se izvajali na območju Občine Krško v razpisnem obdobju
od poteka prejšnjega razpisnega roka do
datuma, ki je določen za oddajo vlog.
4. Sredstva za razvoj se dodeljujejo glede na vrsto instrumentov pomoči kot nepovratna sredstva in jih je možno dodeliti
v primeru, kadar ta predstavljajo potrebno
vzpodbudo za izvedbo zastavljenega namena oziroma so zanj nujno potrebna. Dodelijo
se lahko le, če imajo stimulativni učinek in
niso namenjena samo zniževanju stroškov
podjetja.
5. Sredstva bodo dodeljena prejemnikom po pravilu »de minimis«, kar pomeni,
da skupni znesek pomoči, dodeljen istemu
upravičencu na podlagi pravila »de minimis« ne bo presegel praga 200.000 EUR v
obdobju zadnjih treh proračunskih let pred
vključno zadnjo dodelitvijo takšne pomoči,
ne glede na obliko ali namen pomoči. V
primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena
meja pomoči 100.000 EUR.
6. Posamezen upravičenec se lahko prijavi na več ukrepov, vendar na posamezen
ukrep samo z eno vlogo.
7. Pri davčnih zavezancih se pri upravičenih stroških upošteva neto vrednost računa (znesek davčne osnove brez DDV; brez
drugih dajatev, ki jih predpisuje država npr.
carina itd.), pri tistih, ki niso davčni zavezan-
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Na podlagi 7. in 53. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09), določil Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 8/10), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna RS (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011),
Pravilnika o dodeljevanju proračunskih
sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Krško (Uradni list
RS, št. 67/07) in na podlagi Mnenja o shemi
»de minimis« pomoči z Ministrstva za finance ( št. priglasitve: M001-5874572-2010),
objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Krško za leto
2010
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje
nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško s
subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so
se izvajali v razpisnem obdobju na območju
Občine Krško:
A) naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,
B) svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in
mednarodne razpise,
C) promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah,
D) posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje,
E) spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva.
III. Višina razpoložljivih sredstev
Skupna okvirna višina razpoložljivih
sredstev namenjenih za izvedbo javnega
razpisa je 115.000 EUR in so zagotovljena
na proračunski postavki 5220 Sofinanciranje
razvoja malega gospodarstva.
Okvirna višina sredstev po posameznih
ukrepih znaša:

a) za ukrep A, v predvideni višini 80.000
EUR,
b) za ukrep B, v predvideni višini 20.000
EUR,
c) za ukrep C, v predvideni višini 5.000
EUR,
d) za ukrep D, v predvideni višini 5.000
EUR,
e) za ukrep E, v predvideni višini 5.000
EUR.
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi
pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Kolikor bodo pri posameznih
ukrepih predvidena sredstva ostala neporabljena, bodo prosta sredstva prenesena na
ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog
od razpoložljivih sredstev. Kolikor bo, glede
na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni
razpis premalo, se bodo vsem prejemnikom
sredstva sorazmerno znižala.
IV. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev
– Splošni pogoji:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so:
1.1. Mikro in majhna podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 65/09 – ZGD-1-UPB3)
in izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) Mikro družba je družba, ki izpolnjuje
dve od naslednjih meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo
2.000.000 EUR,
– vrednost aktive ne presega 2.000.000
EUR,
b) Majhna družba je družba, ki izpolnjuje
dve od naslednjih meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo
8.800.000 EUR,
– vrednost aktive ne presega 4.400.000
EUR,
1.2. Samostojni podjetniki posamezniki
(pri njih se vsi pogoji za mikro in majhne
družbe smiselno upoštevajo).
1.3. Strokovna društva in združenja na
področju podjetništva, ki so registrirana v
skladu z Zakonom o društvih (Uradni list
RS, št. 61/06, 91/08 – odločba US RS,
95/08 – popr. odločbe US RS, 58/09).
1.4. Do sredstev so upravičena neodvisna podjetja. Neodvisna podjetja so tista, pri
katerih 25% ali več kapitala ali glasovalnih
pravic ni v lasti enega samega podjetja ali
v skupni lasti več podjetij, ki ne izpolnjujejo
opredelitve za mikro in majhna podjetja.
1.5. Navedeni upravičenci morajo imeti
sedež dejavnosti na območju Občine Krško.
Do sredstev je upravičena tudi podjetje, ki
ima sedež dejavnosti izven Občine Krško,
kolikor ima poslovno enoto v Občini Krško, v
kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz Občine Krško (stalno bivališče)
in investira na območju Občine Krško. Če
ima podjetje sedež dejavnosti izven Občine
Krško, lahko poda vlogo samo za ukrepe,
ki se nanašajo na poslovne enote v Občini
Krško.
2. Do sredstev niso upravičena podjetja, ki:
– so v skladu z določbami zakonodaje
o finančnem poslovanju podjetij kapitalsko
neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami
iz prejšnjih let dosegla polovico osnovnega
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ci se pri upravičenih stroških upošteva bruto
vrednost računa (z DDV).
8. V primerih, ko se ugotovi, da sredstva
niso bila delno ali v celoti porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali so
bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je podjetnik prekršil druga določila
pogodbe oziroma so bile ugotovljene druge
nepravilnosti, je upravičenec dolžan vrniti
pridobljena sredstva v enkratnem znesku
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki
se obračunavajo od dneva nakazila prejemniku ter izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednjih pet let.
– Posebni pogoji in merila za posamezne ukrepe:
A) Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij
Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup nove proizvajalne in
storitvene opreme za opravljanje dejavnosti
za katero je podjetje registrirano in katero
tudi dejansko opravlja ter nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko
znanje) zaradi ustanovitve novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zaradi
uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko
varnejše tehnologije, izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki
investirajo v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme oziroma nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje),
– investicija, ki je predmet subvencije,
se mora ohraniti v občini Krško vsaj 2 leti
po končani investiciji oziroma se lahko pred
iztekom tega obdobja nadomesti z novo sodobnejšo opremo za enako dejavnost,
– upoštevajo se le računi, pogodbe in dokazila o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki
je določen za oddajo vlog.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 25% upravičenih stroškov
posamezne investicije,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme
presegati 15% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
a) Stroški nakupa nove proizvajalne in
storitvene opreme (upoštevajo se le stalna
sredstva, ne drobni inventar), ki je namenjena za opravljanje dejavnosti za katero je
podjetje registrirano in katero tudi dejansko
opravlja:
– posamezna nabavna vrednost opreme
mora presegati 850 EUR,
– oprema je lahko sestavljena iz več
računov, kolikor se nanašajo na isto osnovno sredstvo in skupna nabavna vrednost
te opreme presega 850 EUR, pri tem mora
biti nabavna vrednost posameznega računa
najmanj 400 EUR,
– subvencije se ne dodeljujejo za nakup: telefonov, faksov in ostale telekomunikacijske opreme, pohištva (različne police, mize, stoli, omare, regali, pulti, itd.),
kopirnih strojev, računskih strojev, igralnih
avtomatov, klimatskih naprav, reklamnih tabel, opreme za varovanje in video nadzor;
opreme, ki je sestavni del zgradbe (npr.
vgradna dvigala), transportnih sredstev, ki
so namenjena prevozu oseb in tovora v
cestnem prometu,
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– v primeru leasinga se kot skupna vrednost investicije šteje celoten znesek nabavne vrednosti predmeta leasing pogodbe,
ki je bila sklenjena v razpisnem obdobju, kot
upravičen strošek za dodelitev subvencije
pa se upoštevajo samo dejansko plačani
obroki v razpisnem obdobju (samo glavnica,
brez obresti).
b) Stroški nakupa nematerialnih pravic
(patenti, licence, tehnološko znanje), ki imajo uradno potrdilo ali certifikat s strani pooblaščenih institucij.
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep A – naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih
investicij
b) Izjava za ukrep A o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev
c) Dokazilo o registraciji:
– za gospodarske družbe: fotokopija izpisa iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 3 mesecev od datuma prijave na razpis,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdanega s strani AJPES-a, ki ne sme biti
starejši od 3 mesecev od datuma prijave
na razpis,
– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še fotokopijo obrtnega
dovoljenja.
d) Dokazilo o številu zaposlenih iz lastnih
evidenc:
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2008,
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2009,
– seznam zaposlenih oseb v letu 2010.
Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven
Občine Krško in ima podjetje samo poslovno
enoto v Občini Krško mora podjetje priložiti
tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in
kopije potrjenih obrazcev prijav delavcev v
zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno,
da so te osebe zaposlene za nedoločen
čas.
e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: fotokopija
obrazca BON-2, potrjen s strani AJPES-a,
ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
prijave na razpis,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
potrdila od pristojne davčne izpostave o
plačanih zapadlih davčnih obveznostih in
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma prijave na razpis.
f) Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: fotokopije bilanc stanja in izkaza poslovnega izida za
zadnji dve leti (2008 in 2009) potrjene s
strani AJPES-a,
– za samostojne podjetnike: fotokopije
davčnega obračuna akontacije dohodnine
od dohodka doseženega z opravljanjem
dejavnost za zadnji dve leti (2008 in 2009)
katerim priložijo fotokopije bilanc stanja in
izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti
(2008 in 2009) potrjene s strani AJPES-a.
g) Podroben vsebinski opis posamezne izvedene investicije (vrsta investicije,
razlogi zanjo, itd.) in stroškovno razdelana
konstrukcija izvedene investicije (navedite
specifikacijo posameznih stroškov in računov investicije, skupno vrednost celotne investicije brez DDV in z DDV, datum plačila
računov).
h) Dokazila o izvedbi investicije in stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem

obdobju: kopije računov in kopije dokazil o
plačanih računih (bančni izpis prometa na
transakcijskem računu, iz katerega je jasno
razvidno in označeno na kateri račun se
nanaša), kupoprodajne pogodbe, pogodbe
o nakupu patenta, licence itd. Iz računov in
pogodb mora biti razvidno za katero vrsto
materialne oziroma nematerialne investicije
se uveljavlja subvencija (natančna specifikacija materialov, opreme, serijska številka
opreme itd).
i) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep A.
B) Svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in
mednarodne razpise
Namen ukrepa je spodbuditi podjetja k
prijavam na državne in mednarodne javne
razpise, zato so sredstva tega ukrepa namenjena sofinanciranju stroškov svetovalnih
storitev, ki jih imajo podjetniki pri izdelavi
razpisne dokumentacije za prijave na državne ali mednarodne razpise z namenom
pridobitve nepovratnih sredstev za razširitev
proizvodnje oziroma za tehnološke posodobitve.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki
so naročniki svetovalnih storitev za namen
prijave na državne in mednarodne javne
razpise,
– med državne in mednarodne javne razpise, ki so predmet tega ukrepa ne sodijo
javna naročila za blago, storitve ali gradbena dela,
– svetovalne storitve za prijavljeni projekt
na ta razpis ne smejo biti sofinancirane iz
programa vavčerskega svetovanja ali drugih
javnih virov,
– upoštevajo se le računi, pogodbe in dokazila o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki
je določen za oddajo vlog.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 50% upravičenih stroškov
zunanje svetovalne organizacije,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme
presegati 20% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– stroški zunanjega svetovalca oziroma
svetovalnega podjetja, ki so občasnega značaja in so nastali izključno za pripravo in izdelavo projektov in razpisne dokumentacije,
ki je predmet prijave na državni ali mednarodni razpis in za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,
– svetovalne storitve ne smejo imeti stalnega oziroma periodičnega značaja ter niso
povezane z običajnimi obratovalnimi stroški
podjetja, kot so npr. stroški davčnega in
pravnega svetovanja, reklame ipd.,
– neupravičeni stroški so tisti stroški svetovalnih storitev, ki jih podjetje lahko uveljavlja kot upravičene stroške pri prijavi na
državni oziroma mednarodni javni razpis, ki
je predmet tega ukrepa.
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep B – svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije,
b) Izjava za ukrep B o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev.
c) Dokazilo o registraciji:
– za gospodarske družbe: fotokopija izpisa iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 3 mesecev od datuma prijave na razpis,
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– za samostojne podjetnike: fotokopija
izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdanega s strani AJPES-a, ki ne sme biti
starejši od 3 mesecev od datuma prijave
na razpis,
– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še fotokopijo obrtnega
dovoljenja.
d) Dokazilo o številu zaposlenih iz lastnih
evidenc:
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2008,
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2009,
– seznam zaposlenih oseb v letu 2010.
Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven
Občine Krško in ima podjetje samo poslovno
enoto v Občini Krško mora podjetje priložiti
tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in
potrjene obrazce prijav delavcev v zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te
osebe zaposlene za nedoločen čas.
e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: fotokopija
obrazca BON-2, potrjen s strani AJPES-a,
ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
prijave na razpis,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
potrdila od pristojne davčne izpostave o
plačanih zapadlih davčnih obveznostih in
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma prijave na razpis.
f) Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: fotokopije bilanc stanja in izkaza poslovnega izida za
zadnji dve leti (2008 in 2009) potrjene s
strani AJPES-a,
– za samostojne podjetnike: fotokopije
Davčnega obračuna akontacije dohodnine
od dohodka doseženega z opravljanjem
dejavnost za zadnji dve leti (2008 in 2009)
katerim priložijo fotokopije bilanc stanja in
izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti
(2008 in 2009) potrjene s strani AJPES-a.
g) Podroben vsebinski opis in namen
izvedenih svetovalnih storitev (kdo je objavil razpis, naziv razpisa, datum in kraj
objave razpisa ter rok za oddajo prijav, za
kakšen namen in višino sredstev ste kandidirali, opis vsebine projekta iz prijave na
javni razpis, višina odobrenih sredstev na
razpisu, naziv svetovalca in specifikacija
ur svetovanja itd.) ter stroškovno razdelana konstrukcija svetovalnih storitev (navedite specifikacijo posameznih svetovalnih
stroškov in računov, skupno vrednost vseh
stroškov brez DDV in z DDV, datum plačila
računov).
h) Dokazila o izvedenem svetovanju ter
stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije besedila javnega
razpisa, kopije oddanega projekta na javni
razpis in potrdilo o oddaji projekta na razpis,
kopije računov in dokazil o plačanih računih za svetovanje (bančni izpis prometa na
transakcijskem računu, iz katerega je jasno
razvidno in označeno na kateri račun se
nanaša), pogodbe, itd.
i) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep B.
C) Promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah
Namen ukrepa je spodbujanje sodelovanja podjetij na sejmih in razstavah v Sloveniji in v tujini, ki na ta način promovirajo razvoj
svojih proizvodov in storitev potencialnim
kupcem.

od dohodka doseženega z opravljanjem
dejavnost za zadnji dve leti (2008 in 2009)
katerim priložijo fotokopije bilanc stanja in
izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti
(2008 in 2009) potrjene s strani AJPES-a.
g) Podroben vsebinski opis izvedenega
promocijskega nastopa na posameznem
sejmu ali razstavi (katerega sejma ali razstave ste se udeležili, razlogi za udeležbo, datum udeležbe, poročilo o izvedenem
nastopu in promociji) in stroškovno razdelana konstrukcija nastalih stroškov (navedite specifikacijo posameznih promocijskih
stroškov in računov, skupno vrednost vseh
stroškov brez DDV in z DDV, datum plačila
računov).
h) Dokazila o izvedbi promocije na sejmih in razstavah ter stroških, ki so nastali
in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije
računov in kopije dokazil o plačilu računov
(bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno in označeno na kateri račun se nanaša).
i) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep C.
D) Posebno usposabljanje in dodatno
izobraževanje
Namen ukrepa je spodbujanje podjetnikov in njihovih zaposlenih k posebnemu
usposabljanju in dodatnemu izobraževanju,
ki ga delojemalec neposredno in v pretežni
meri uporablja na trenutnem ali prihodnjem
delovnem mestu delojemalca v podjetju,
ki prejema pomoč in ki mu daje znanja, ki
niso ali pa so zgolj v omejenem obsegu
prenosljiva na druga podjetja ali delovna
področja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– do sredstev so upravičena mikro in
majhna podjetja ter samostojni podjetniki
posamezniki, ki se udeležujejo posebnih
usposabljanj in dodatnih izobraževanj ter
imajo izdelan letni program usposabljanj in
izobraževanj zaposlenih v podjetju (vsebuje
predvidene vrste programov izobraževanj
in usposabljanj ter predvideno število udeležencev),
– upoštevajo se le posebna usposabljanja in dodatna izobraževanja za razvoj
registrirane dejavnosti podjetja (seminarji, posveti, tečaji uporabe novih tehnologij,
strojev, orodij, demonstracijske predstavitve,
specialistična izobraževanja, določeni preizkusi znanja po sekcijah), izločena pa so
osnovna izobraževanja, ki so sestavni del
srednjih in poklicnih šol ter fakultet (pridobitev določene stopnje izobrazbe),
– upoštevajo se le računi, pogodbe in dokazila o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki
je določen za oddajo vlog.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 45% upravičenih stroškov
posebnih usposabljanj in dodatnih izobraževanj,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme
presegati 20% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– stroški predavatelja, stroški udeležencev, kotizacije, stroški najema prostorov in
opreme,
– ne upoštevajo se potni stroški, dnevnice in stroški prenočišč predavateljev in
udeležencev.
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep D – posebno
usposabljanje in dodatno izobraževanje,

Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki,
ki se udeležijo sejma ali razstave doma ali
v tujini,
– sofinancira se le prva udeležba na določenem sejmu ali razstavi, zato prejemniki
iz predhodnih razpisov, ki so za določen
sejem ali razstavo že dobili sredstva, niso
upravičeni do sredstev iz letošnjega razpisa
za enak sejem ali razstavo,
– upoštevajo se le računi, pogodbe in dokazila o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki
je določen za oddajo vlog.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 50% upravičenih stroškov
promocijskih aktivnosti,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme
presegati 20% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– najem, postavitev in delovanje stojnice
pri prvi udeležbi na določenem sejmu ali
razstavi,
– ne upoštevajo se potni stroški, dnevnice, stroški prenočišč udeležencev na sejmu
in prevozni stroški razstavnih eksponatov.
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep C – promocija na sejmih in razstavah,
b) Izjava za ukrep C o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev,
c) Dokazilo o registraciji:
– za gospodarske družbe: fotokopija izpisa iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 3 mesecev od datuma prijave na razpis,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdanega s strani AJPES-a, ki ne sme biti
starejši od 3 mesecev od datuma prijave
na razpis,
– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še fotokopijo obrtnega
dovoljenja.
d) Dokazilo o številu zaposlenih iz lastnih
evidenc:
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2008,
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2009,
– seznam zaposlenih oseb v letu 2010.
Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven
Občine Krško in ima podjetje samo poslovno
enoto v Občini Krško mora podjetje priložiti
tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in
potrjene obrazce prijav delavcev v zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te
osebe zaposlene za nedoločen.
e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: fotokopija
obrazca BON-2, potrjen s strani AJPES-a,
ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
prijave na razpis,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
potrdila od pristojne davčne izpostave o
plačanih zapadlih davčnih obveznostih in
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma prijave na razpis.
f) Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: fotokopije bilanc stanja in izkaza poslovnega izida za
zadnji dve leti (2008 in 2009) potrjene s
strani AJPES-a,
– za samostojne podjetnike: fotokopije
Davčnega obračuna akontacije dohodnine
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b) Izjava za ukrep D o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev,
c) Dokazilo o registraciji:
– za gospodarske družbe: fotokopija izpisa iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 3 mesecev od datuma prijave na razpis,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdanega s strani AJPES-a, ki ne sme biti
starejši od 3 mesecev od datuma prijave
na razpis,
– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še fotokopijo obrtnega
dovoljenja.
d) Dokazilo o številu zaposlenih iz lastnih
evidenc:
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2008,
– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2009,
– seznam zaposlenih oseb v letu 2010.
Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven
Občine Krško in ima podjetje samo poslovno
enoto v Občini Krško mora podjetje priložiti
tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in
potrjene obrazce prijav delavcev v zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te
osebe zaposlene za nedoločen.
e) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: fotokopija
obrazca BON-2, potrjen s strani AJPES-a,
ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
prijave na razpis,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
potrdila od pristojne davčne izpostave o
plačanih zapadlih davčnih obveznostih in
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma prijave na razpis.
f) Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: fotokopije bilanc stanja in izkaza poslovnega izida za
zadnji dve leti (2008 in 2009) potrjene s
strani AJPES-a,
– za samostojne podjetnike: fotokopije
Davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka doseženega z opravljanjem dejavnost za zadnji dve leti (2008
in 2009) katerim priložijo fotokopije bilanc
stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji
dve leti (2008 in 2009) potrjene s strani
AJPES-a.
g) Izdelan letni program izobraževanja
in usposabljanj podjetja za leto 2010 (vrste
programov izobraževanj in usposabljanj ter
predvideno število udeležencev).
h) Podroben vsebinski opis izvedenih
usposabljanj in izobraževanj (vrsta izobraževanja oziroma usposabljanja, izvajalec izobraževanja oziroma usposabljanja, število
udeležencev, poimenski seznam udeležencev in delovno mesto v podjetju, razlogi za
udeležbo na izobraževanju oziroma usposabljanju) ter stroškovno razdelana konstrukcija izvedenega izobraževanja ali usposabljanja (navedite specifikacijo posameznih
stroškov in računov, skupno vrednost vseh
stroškov brez DDV in z DDV, datum plačila
računov).
i) Dokazila o izvedbi usposabljanj oziroma izobraževanj in stroških, ki so nastali
in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije
računov in kopije dokazil o plačilu računov
(bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno in označeno na kateri račun se nanaša), potrdila o
opravljenem izobraževanju oziroma vabilo
in program posameznega izobraževanja
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oziroma usposabljanja (kolikor za izvedeno
izobraževanje ne izdajajo potrdil).
j) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep D.
E) Spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva
Namen ukrepa je spodbujanje delovanja
neprofitnih strokovnih društev in združenj
na področju podjetništva, ki se ukvarjajo z
nepridobitno dejavnostjo in se udeležujejo
ali organizirajo najrazličnejše aktivnosti za
podjetnike (strokovne konference, predavanja, simpozije, seminarje, posvete itd.),
ker je izmenjava in posredovanje različnih
znanj, izkušenj in mnenj zelo pomembna za
izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti podjetniškega okolja ter dviguje kompetentnost
udeležencev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– društvo oziroma združenje mora biti
registrirano na podlagi Zakona o društvih,
– društvo oziroma združenje mora imeti
sedež v Občini Krško in opravljati dejavnost
na območju Občine Krško,
– društvo ali združenje se ne sme ukvarjati s pridobitno dejavnostjo,
– sofinancirajo se programske aktivnosti društva, ki so se izvajale v razpisnem
obdobju,
– upoštevajo se le računi in dokazila o
plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 40% upravičenih stroškov za
posamezen namen,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu, ne sme
presegati 25% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.
Upravičeni stroški:
– stroški strokovnih konferenc, predavanj, simpozijev, seminarjev, posvetov,
srečanj, izobraževanj, stroški udeležb na
sejmih in razstavah, promocijske aktivnosti
(gradiva, medijsko obveščanje).
Zahtevana dokumentacija:
a) Prijavni obrazec za ukrep E – strokovna društva in združenja.
b) Izjava za ukrep E o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev.
c) Kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami.
d) Kratka predstavitev vlagatelja ter vsebinsko in finančno poročilo o njegovih izvedenih aktivnosti v letu 2009.
e) Vsebinsko in finančno ovrednoten program dela društva oziroma združenja za
leto 2010.
f) Vsebinsko in finančno poročilo o izvedenih programskih aktivnosti, ki so se
izvajale v razpisnem obdobju (opis aktivnosti, razdelan stroškovnik – specifikacija
posameznih stroškov in računov, skupna
vrednost vseh stroškov po posameznih aktivnostih, datum plačila računov).
g) Dokazila o izvedenih programskih aktivnosti društva oziroma združenja ter stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem
obdobju: kopije računov in dokazil o plačilu
računov (bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno
in označeno na kateri račun se nanaša).
h) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep E.
V. Vsebina vloge
Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna dokumentacija. Vloga

za posamezen ukrep je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v
javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno
zahtevano dokumentacijo, ki je navedena pri
vsakem posameznem ukrepu posebej. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki
je določena pri zahtevani dokumentaciji.
Zahtevana dokumentacija, ki bo prispela
na javni razpis je zaupne narave in bo uporabljena izključno v postopku odločanja o
dodelitvi sredstev po tem razpis. Člani strokovne komisije se zavežejo, da bodo podatke varovali kot zaupne in jih bodo uporabili
izključno za namene ocenjevanja.
VI. Rok za oddajo vlog in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo po
tem razpisu morajo prispeti najkasneje do
torka, 21. 9. 2010 na naslov: Občina Krško,
Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ
14, 8270 Krško. Vloge je potrebno oddati za
vsak posamezen ukrep posebej.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene za vsak ukrep posebej z
oznako:
A) »Ne odpiraj – vloga za javni razpis
MG – nakup opreme in nematerialnih investicij«,
B) »Ne odpiraj – vloga za javni razpis
MG – svetovalne storitve «,
C) »Ne odpiraj – vloga za javni razpis
MG – promocija na sejmih in razstavah«,
D) »Ne odpiraj – vloga za javni razpis
MG – usposabljanje in izobraževanje«,
E) »Ne odpiraj – vloga za javni razpis
MG – strokovna društva in združenja«.
VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter
pripravila predlog prejemnikov sredstev
strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje
župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila
strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po
razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje
vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 delovnih dni od odpiranja vlog
pozvala, da jih dopolnijo v roku 5 dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo
zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Strokovna komisija bo po odpiranju
vlog z ogledom na terenu vzorčno preverila
resničnost podatkov.
6. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško ter pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega
razpisa.
7. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov
sredstev in višini dodeljenih sredstev.
8. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 30. dan od prejema podpisane pogodbe in pisnega zahtevka za izplačilo
na Občini Krško.
VIII. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa:
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Na podlagi predloga komisije odloča o
dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev, župan Občine Krško s sklepom v roku 45 dni
po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo
prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb.
Če prejemnik v roku osmih dni od prejema
sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje,
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje
pogoje in merila iz javnega razpisa in mu
razpisana sredstva neupravičeno niso bila
dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno
opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba
se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog.
O pritožbi odloči župan, njegova odloči
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Občine Krško, www.krsko.si ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih
ur, na Oddelku za gospodarske dejavnosti
Občine Krško.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/4981-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, v
času uradnih ur.
Občina Krško

– organiziranje drugih delavnic, predavanj, predstavitev do 15/delav., predav.,
– organiziranje strokovnih ekskurzij, ki
se nanašajo na področje delovanja društva
do 50/leto,
– oblikovanje nove turistične ponudbe
(programov) do 100/leto,
– izobraževanje članov društva do
25/leto.
Reference izvajalca: sodelovanje na projektih Mestne občine Slovenj Gradec v preteklem letu do 50/projekt.
VI. Rok prijave: petek, 20. 8. 2010, najkasneje do 11. ure.
VII. Oprema prijave in oddaja vloge: prijava mora biti oddana na predpisanih obrazcih ter v zaprti kuverti. Na kuverti mora biti
izpisan naslov prejemnika: Mestna občina
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, v spodnjem levem kotu kuverte mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – JR
turistična društva 2010« in na zadnji strani
kuverte mora biti izpisan naslov prijavitelja.
VIII. Dodatne informacije:
a) JZ za turizem in šport Spotur Slovenj
Gradec, tel. 02/88-12-116, ali e-mail: info@
spotur.si.
b) Razpisna dokumentacija je na voljo
od dneva objave, vključno do 19. 8. 2010
in jo lahko dobite v Turistični pisarni Slovenj
Gradec, vsak delovni dan, med 8. in 11. uro,
dosegljiva pa je tudi na spletni strani MO
Slovenj Gradec – www.slovenjgradec.si.
Način, mesto in rok oddaje za oddajo
prijave: ponudniki oddajo prijave ter spremembe in umike prijav s priporočeno pošto
na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec,
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec ali
osebno v vložišče naslovnika, vsak delovni dan, med 8. in 11. uro, do dneva in ure,
določene kot skrajni rok za oddajo prijave.
Ponudba bo šteta kot pravočasna, če bo
predložena osebno v vložišče ali poslana
priporočeno na dan petek, 20. 8. 2010, najkasneje do 11. ure.
Vse nepravočasno predložene prijave
(ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo prijave v primeru
osebne dostave) bodo izločene iz postopka
odpiranja ponudb in bodo neodprte vrnjene
prijavitelju.
Prijavitelj mora prijavo predložiti v zapečateni kuverti. Na ovitku mora biti vidna
oznaka: »Ne odpiraj – JR turistična društva
2010«. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu: v roku 30 dni od roka za oddajo
vloge – s sklepom.
Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 322-2/2010
Ob-5005/10
Na podlagi Odloka o proračunu MO
Slovenj Gradec za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 110/09 z dne 29. 12. 2009) in
5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 20/10 z dne
12. 3. 2010), objavlja MO Slovenj Gradec
javni razpis
za sofinanciranje delovanja turističnih
društev v Mestni občini Slovenj Gradec
za leto 2010
I. Predmet razpisa: sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini
Slovenj Gradec za leto 2010.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:
– da so registrirana po Zakonu o društvih,
– da imajo sedež in izvajajo aktivnosti
v občini,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
– da izvajajo redno turistično dejavnost
na neprofitni ravni,
– da aktivno delujejo vsaj pol leta pred
objavo razpisa,
– da imajo potrjen program s strani
ustavnega organa društva,
– da redno dostavljajo občini poročilo
(vključno s finančnim) o realizaciji programov v preteklem letu ter načrt aktivnosti za
tekoče leto (vključno s finančnim načrtom),
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega
razpisa.
III. Vsebine in programi, ki so predmet
sofinanciranja:
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma,

– akcije na področju ohranjanja kulturne
in naravne dediščine ter urejanju okolja,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega
podmladka.
IV. Višina zagotovljenih proračunskih
sredstev: 9.850,00 EUR.
V. Kriteriji in merila za izbor programov
13. člen Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 20/10 z
dne 12. 3. 2010):
Višina sofinanciranja se določi na podlagi
izpolnjevanja naslednjih meril in kriterijev:
1) število članov v društvu s plačano
članarino
do 50 članov
5 točk
od 51 do 100 članov
10 točk
101 in več članov
15 točk
sekcija, ki deluje v okviru
društva
10 točk.
2) Aktivnosti v razpisanem letu:
Izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena
– predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah v
Sloveniji (samo število predvidenih predstavitev, kraje predstavitve navede v poročilu)
do 25/predstavitev,
– predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah
v tujini do 50/predstavitev,
– izdajanje promocijskega materiala do
25/prom. material.
Spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma:
– organizacija in izvedba raznih natečajev do 100/projekt,
– organiziranje oziroma sodelovanje pri
projektih, ki pri skupni izvedbi povezujejo
več turističnih in drugih društev ter drugih subjektov v občini in izven občine do
100/projekt.
Akcije na področju ohranjanja naravne in
kulturne dediščine urejanja in olepševanja
okolja, oblikovanje turističnih produktov s
področja rekreacijskih dejavnosti:
– urejanje in vzdrževanje kolesarskih,
sprehajalnih in ostalih tematskih poti do
50/leto,
– urejanje in vzdrževanje razgledišč, piknik prostorov, vzdrževanje turistične signalizacije … do 50/leto,
– čistilne akcije do 25/leto.
Organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena (sejmi, razstave ...):
– poldnevna prireditev do 50/prireditev
– celodnevna prireditev do 100/prireditev,
– večdnevna prireditev do 200/prireditev,
– etnografske, etnološke prireditve do
100/prireditev,
– ostale prireditve do 50/prireditev,
– društvo je organizator in izvajalec prireditve do 100/prireditev,
– v okviru prireditev sodeluje več društev
do 25/prireditev.
Aktivnosti za zagotavljanje ozaveščenosti mladine za delovanje na področju turizma:
– delavnice za otroke in mladino do
25/prireditev.
Izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov
za namene pospeševanja turizma:

Stran

Ob-5027/10
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08, 99/09),
Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto
2010 (Uradni list RS, št. 5/10), Občina Kočevje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje humanitarnih
organizacij v Občini Kočevje za leto
2010
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet razpisa: sofinanciranje programov humanitarnih organizacij v letu
2010:
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1. programi humanitarnih organizacij,
ki delujejo v javnem interesu na področju
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Kočevje,
2. programi namenjeni svetovanju,
pomoči ter samopomoči preprečevanja socialne izključenosti ranljivih skupin prebivalstva.
Izvajalci programov se prijavijo glede
na predmet razpisa, namen programa in
želeni način sofinanciranja. Programi morajo imeti cilje, ki so v skladu s predmetom
razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov
– članstva oziroma so v interesu Občine
Kočevje.
Programi pod točko 2.1. se odvijajo nekaj ur tedensko, v katerih izvajalci delajo
prostovoljno ali na podlagi pogodb o delu
in kjer gre za različne oblike samopomoči, v
katerih uporabniki ob strokovni podpori aktivno sodelujejo v procesu preprečevanja in
odpravljanju socialne izključenosti, preprečevanja poslabšanja zdravstvenega stanja
ter krepitev zdravja, se na razpis prijavijo
na obrazcu H-1.
Izvajalci programov, ki se prijavijo na program pod točko 2.2. izpolnijo obrazec H-2,
izvajajo program, ki je na voljo praviloma
vsak dan, imajo redno zaposlenega delavca
s polnim delovnim časom. Izvajalec programa mora imeti status organizacije v javnem
interesu. Občina bo pri teh programih preverila strokovno utemeljenost programov, zato
morajo prijavitelji izpolnjevati poleg splošnih
še posebne pogoje.
Izvajalec mora imeti sedež ali poslovno
enoto na območju Občine Kočevje.
3. Za izvajanje razpisanih programov ima
Občina Kočevje v proračunu za leto 2010
zagotovljenih 16.700,00 EU, in sicer za naslednje programe:
– program pod točko 2.1. – 12.700,00
EUR,
– program pod točko 2.2. – 4.000,00
EUR.
4. Pogoji za prijavo na razpis
Splošni pogoji za vse izvajalce programov, ki se prijavljajo na razpis so:
– humanitarne organizacije, ki delujejo
v javnem interesu na področju socialnega
in zdravstvenega varstva in so registrirane
vsaj eno leto,
– so za opravljanje dejavnosti registrirane v RS in izvajajo programe za socialno
in zdravstveno ogrožene posameznike na
območju Občine Kočevje,
– v ustanovitvenih aktih imajo opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet
razpisa,
– imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa –
imajo izdelano finančno konstrukcijo za leto
2010.
Izvajalci programov, ki se prijavljajo na
obrazcu H-2 morajo poleg splošnih kriterijev
izpolnjevati tudi naslednje posebne pogoje:
– program je posameznemu uporabniku
na voljo vsak dan vsaj 8 ur dnevno,
– program se izvaja redno, na takšen način in v takšnem obsegu, da je nujna redna
zaposlitev enega delavca (priloga pogodba
o zaposlitvi),
– izvajalec predloži letno vsebinsko in
finančno poročilo za leto 2010.
5. Zainteresirani prijavitelji lahko kandidirajo za sredstva sofinanciranja samo za
en program, in sicer na obrazcu H-1 ali na
obrazcu H-2. Prijava na obeh obrazcih hkrati ni mogoča.
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6. Merila za dodelitev sredstev:
– obseg in kvaliteta predloženega programa,
– delovanje organizacije,
– članstvo,
– finančna konstrukcija.
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili
za sofinanciranje humanitarnih organizacij v
Občini Kočevje za leto 2010.
7. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v
letu 2010, v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
8. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
na obrazcu »Prijava na javni razpis humanitarnih organizacij v letu 2010.« Popolna
prijava vsebuje naslednje elemente:
– izpolnjena prijava na razpis na obrazcu
H-1 ali H-2,
– odločba ali sklep Upravne enote o registraciji oziroma izjava, da so registrirani
kot društvo,
– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
po dejavnosti SURS oziroma izjavo, da so
razvrščeni po dejavnosti SURS,
– statut društva,
– za izvajalce, ki kandidirajo na obrazcu
H-2 – pogodba o zaposlitvi.
9. Rok za oddajo prijav in način oddaje:
prijavitelji morajo prijavo z zahtevanimi podatki poslati v zaprtih ovojnicah v 30 dneh
po objavi javnega razpisa na naslov: Občina
Kočevje, Oddelek za upravne in družbene
dejavnosti, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje. Ovojnice morajo biti označene z oznako:
»Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje
programov humanitarnih organizacij v Občini Kočevje v letu 2010«. Na hrbtni strani
mora biti naveden naslov prijavitelja. Prijave, ki bodo oddane po roku za prijavo, ne
bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene
prijaviteljem. Iz postopka ocenjevanja bodo
izločene prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih.
10. Obravnava prijav: pravočasno prispele in popolne prijave bo strokovna komisija ovrednotila na podlagi meril za sofinanciranje programov. Odpiranje vlog ne
bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija predlagatelje pozvala, da prijavo
dopolnijo. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj
v navedenem roku ne bo dopolnil, bodo s
sklepom zavržene.
11. Izid razpisa: prijavitelji bodo pisno
obveščeni o izidu razpisa v roku 8 dni po
sprejeti odločitvi.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju humanitarnih programov, s katerimi bodo opredeljeni pogoji in
način koriščenja proračunskih sredstev.
12. Kraj in čas, kjer zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani v sprejemni pisarni
Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje (pritličje levo), vsak dan, v času uradnih
ur ali na spletni strani Občine Kočevje, www:
obcinakocevje.si lahko pa jo prejmejo po elektronski pošti. Zahtevek se pošlje na naslov:
zdravstvo-s.skrbstvo@obc-kocevje.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 01/89382-40.
Občina Kočevje
Št. 407-177/2010
Ob-5029/10
Na podlagi Pravilnika o spodbujanju
podjetništva v Občini Brežice (Uradni list

RS, št. 39/07), Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2010 (Uradni list RS, št
5/10 in 31/10) in priglasitvijo sheme državne
pomoči št. M001-5880173-2010, pri Ministrstvu za finance, objavlja Občina Brežice
javni razpis
za pospeševanje razvoja podjetništva
v Občini Brežice za leto 2010
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je:
A) Sofinanciranje investicij (v nadaljevanju: namen A).
B) Sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest, povezanih z investicijo
(v nadaljevanju: namen B).
2. Razpoložljiva sredstva
Skupna višina razpoložljivih sredstev je
110.000 EUR (postavka 4770 – sredstva za
vzpodbujanje podjetništva).
Namen A: 90.000 EUR.
Namen B: 20.000 EUR.
Kolikor je upravičenih vlog več kot je razpoložljivih sredstev, se dodeljena sredstva
linearrno zmanjšajo vsem upravičencem.
3. Pogoji za pridobitev sredstev in upravičeni nameni
Namen A:
Sredstva se dodelijo za začetne investicije. To so investicije v osnovna sredstva
za ustanovitev novega ali razširitev obstoječega obrata, spremembe proizvodnega
procesa ali proizvoda v obstoječem obratu
(s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali
modernizacije) in investicije v osnovna sredstva kot nakup podjetja, ki je prenehalo delovati ali bi drugače prenehalo delovati.
Naložbe v nakup opreme, drugih osnovnih sredstev in nakup nematerialnih investicij.
Investiranje v nakup nove proizvodne in
storitvene opreme in nakup nematerialnih
pravic (patenti, licence), zaradi ustanovitve
novega podjetja, širitve obstoječe dejavnosti ali zaradi uvajanja novega proizvodnega
oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne
in ekološko varnejše tehnologije; izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev).
Sofinancira se investicije v obdobju od
poteka prejšnjega razpisnega roka (16. 10.
2009), do zadnjega datuma, ki je določen
za oddajo vlog (15. 9. 2010) – začetne investicije – opredeljene v prejšnjem odstavku
(sofinancira se investicije v stroje in opremo,
izključene so investicije v nepremičnine).
Upoštevajo se le stalna sredstva, ne drobni
inventar. Upoštevajo se računi brez DDV.
Intenzivnost pomoči: zgornja meja intenzivnosti pomoči je 55% upravičenih stroškov
posameznega projekta investicije. Kolikor
se mikro ali majhna družba nahaja v regiji,
upravičeni do regionalne pomoči, je dovoljena zgornja meja intenzivnosti pomoči po
regionalni karti (40%), ki se zviša za 15 odstotnih točk (3. člen Pravilnika o spodbujanju
podjetništva v Občini Brežice) in tako znese
zgornja meja intenzivnosti pomoči 55%.
Investicija se mora v regiji ohraniti 5 let
in prejemnik pomoči prispevati najmanj 25%
lastnih sredstev za investicijo. Pri dodelitvi
pomoči se ne sme preseči zgornja meja
intenzivnosti ne glede na to, iz katerih virov
(sredstva občinskega proračuna, državnega
proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč
dodeljena.
Posamezen vlagatelj lahko prijavi
maksimalno vrednost investicije v višini
85.000,00 EUR (brez DDV), kolikor prijavi

64 / 6. 8. 2010 /

2105

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

večjo vrednost, se bo upoštevala upravičena maksimalna vrednost investicije po
tem razpisu.
Posamezen vlagatelj lahko prijavi minimalno vrednost investicije v višini 4.200,00
EUR (brez DDV), kolikor prijavi manjšo vrednost, ni upravičen do sredstev po tem razpisu.
Investicija v stroje in opremo je lahko
sestavljena iz več računov, vendar mora
skupna vrednost te investicije presegati
4.200,00 EUR (brez DDV), pri tem mora
biti vrednost posameznega računa najmanj
500,00 EUR (brez DDV).
Če je bilo podjetje ustanovljeno po
15. 10. 2009 do poteka razpisa in izpolnjuje
vse pogoje tega razpisa, je upravičeno do
dodatnih sredstev v višini 50%. To določilo
velja za namen A.
V primeru leasinga se kot skupna višina
investicije šteje celoten znesek predmeta
leasing pogodbe, kot upravičen strošek za
dodelitev subvencije pa se štejejo dejansko
plačani obroki, za katere mora vlagatelj priložiti dokazila o plačilu.
Sofinanciranje začetnih investicij lahko
maksimalno znaša največ 25% vrednosti
investicije.
Namen B:
Sofinanciranje stroškov novih delovnih
mest, realiziranih v obdobju od 1. 10. 2009
do 30. 8. 2010. Posamezno mikro ali majhno podjetje lahko prijavi največ 5 delovnih
mest. V primeru, da vlagatelj prijavi več kot
5 novih delovnih mest, se upošteva prvih
5 navedenih v vlogi. Za vsako novo odprto
delovno mesto se lahko maksimalno dodeli 200,00 €/polni mesec nove zaposlitve v
razpisnem obdobju. V primeru zaposlitve
za krajši delovni čas, je vlagatelj upravičen
do sorazmernega deleža subvencije. Upoštevajo se samo pogodbe o zaposlitvi za
nedoločen čas. Izpolnitev kriterija novih zaposlitev se ugotavlja na podlagi dodatnih zaposlitev v primerjavi s povprečjem preteklih
12 mesecev. Pri tem morajo biti upoštevani
naslednji pogoji:
– delovno mesto mora biti povezano z
izvajanjem projekta začetnih investicij,
– investicijski projekt mora voditi k neto
povečanju števila zaposlenih v obratu v primerjavi s povprečjem preteklih dvanajstih
mesecev,
– nova delovna mesta morajo biti ohranjena vsaj 5 let.
Prijavitelji niso upravičeni do sredstev
za razvoj iz namena B tega razpisa, če so
prejeli pomoč za isto delovno mesto s strani
Zavoda RS za zaposlovanje ali iz drugih
virov.
4. Upravičenci
Do sredstev za razvoj so upravičene mikro in majhne družbe ter samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Občini Brežice in krajem investicije na območju Občine
Brežice.
Do sredstev so prav tako upravičena mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež dejavnosti
izven Občine Brežice, kolikor ima poslovno
enoto v Občini Brežice, v kateri zaposluje
najmanj dve tretjini oseb za nedoločen čas
iz Občine Brežice (stalno bivališče) in investira na območju Občine Brežice.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za
mikro oziroma majhne družbe po Zakonu o
gospodarskih družbah.
Mikro družba je tista družba, ki izpolnjuje
dve od teh meril:

Posamezni vlagatelj se lahko prijavi na
razpis le z eno vlogo za posamezni namen
in sicer za namen A z eno vlogo in za namen
B z eno vlogo.
V primeru, da za namen A ali B ni dovolj prijav za črpanje celotnega zneska, se
lahko neporabljena kvota sredstev prenese
za drug namen, kjer je več vlog oziroma je
možno ta sredstva razdeliti v skladu z razpisnimi pogoji.
Sredstva za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brežice se na podlagi tega
razpisa dodeljujejo glede na vrsto intervencij
kot nepovratna sredstva in jih je možno dodeliti v primeru, kadar te predstavljajo potrebno vzpodbudo za izvedbo zastavljenega namena. Dodelijo se lahko le, če imajo
stimulativni učinek in niso namenjena samo
zniževanju stroškov podjetja.
Po pregledu prispelih vlog na javni razpis
in pred dodelitvijo sredstev upravičencem,
se opravi ogled določenih prijavljenih investicij pri upravičencih s strani članov komisije.
6. Izjava o zaupnosti dokumentacije
Dokumentacija, ki bo prispela na razpis,
je zaupne narave in bo uporabljena izključno v postopku odločanja o dodelitvi sredstev
po tem razpisu.
Člani strokovne komisije se zavežejo, da
bodo podatke varovali kot zaupne in jih uporabili izključno za namene ocenjevanja.
7. Vsebina vloge
Prijava na razpis mora vsebovati:
Za namen A – sofinanciranje začetnih
investicij
1. Osnovni podatki prosilca (Obrazec 1);
2. Podatki o investicijskem projektu
(Obrazec 2);
3. Predstavitev investicije, specifikacija in izjava (Obrazec 3);
4. Kopije računov in kopije dokazil o
plačilu, skladno s predloženo specifikacijo
investicije za obdobje od poteka prejšnjega
razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je
določen za oddajo vlog;
5. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika oziroma družbe (ne staro več
kot 3 mesece); za obrtne dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se fotokopije;
6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih (za fizične osebe potrdilo
davčne službe), za pravne osebe BON 2, ki
ne sme biti starejši od 3 mesecev; priložijo
se fotokopije;
7. Izjava o značilnosti začetne investicije (Obrazec 4);
8. Izjava o resničnosti podatkov
(Obrazec 5);
9. Izjava o pridobljenih drugih virih
pomoči (Obrazec 6);
10. Izjava v primeru leasinga (Za podjetja/podjetnike, ki so investicijo financirali z
leasingom – Obrazec 7);
11. Izjava o kvoti zaposlenih (Za podjetja/podjetnike, ki nimajo sedeža v občini
Brežice), priloga – kopija M1/M2 obrazca
za vse zaposlene v poslovni enoti – Obrazec 8);
12. Vzorec pogodbe (parafiran).
Za namen B – sofinanciranje stroškov
odpiranja novih delovnih mest, povezani z
investicijo
1. Osnovni podatki prosilca (Obrazec 1);
2. Dokumentacija, povezana z začetno investicijo, ki dokazuje izvajanje začetne
investicije (eno izmed navedenih: investicij-

– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo
2.000.000 eurov, in
– vrednost aktive ne presega 2.000.000
eurov.
Majhna družba je tista, ki izpolnjuje dve
od teh meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo
8.800.000 eurov in
– vrednost aktive ne presega 4.400.000
eurov.
Do sredstev za razvoj so iz tega razpisa
upravičeni tudi samostojni podjetniki posamezniki. Pri njih se vsi pogoji za mikro in
majhne družbe smiselno uporabljajo.
Do sredstev za razvoj so upravičena
podjetja, ki so neodvisna.
Neodvisno podjetje je gospodarska družba, v kateri posamezna gospodarska družba
ali povezana družba, ki ne ustreza pogojem
za mikro, majhne družbe, razpolaga z lastniškim deleži in glasovalnimi pravicami,
manjšimi od 25%. Meja se lahko prekorači,
če je družba v lasti delniške družbe ali institucionalnih investitorjev in pri tem ne izvaja
aktivne lastniške politike. Pri podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za majhna podjetja
smiselno upoštevajo.
Do sredstev so upravičene mikro in
majhne družbe, ki niso navedena v seznamu podjetij, s katerimi se na podlagi določb
Zakona o preprečevanju korupcije ne sme
poslovati (Uradni list RS, št. 43/05).
Do sredstev za razvoj niso upravičene
mikro in majhne družbe, ki so v skladu z
Zakonom o finančnem poslovanju podjetij
(Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00,
50/02, 93/02), v prisilni poravnavi, stečaju
ali likvidaciji ali kapitalsko neustrezna, kar
pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj
s prenesenimi izgubami dosegla polovico
osnovnega kapitala družbe.
Sredstva bodo dodeljena upravičencem
po pravilu de minimis, kar pomeni da skupni
znesek pomoči dodeljen istemu upravičencu
ne bo presegel 200.000 EUR v obdobju treh
let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne
glede na obliko ali namen pomoči (v primeru
podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000 EUR).
Do finančnih spodbud ne morejo biti
upravičena podjetja, ki v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti delujejo na naslednjih področjih:
– področje kmetijstva – podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov ter predelave in trženja
kmetijskih proizvodov,
– področje ribištva in ribiških storitev,
– področje premogovništva,
– oddelek kopenskega prometa – področje nabave vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo cestne prevoze blaga za
najem ali plačilo,
– oddelek 61 – vodni promet,
– oddelek 62 – zračni promet.
Prav tako ni dovoljeno dodeliti pomoč za
izvozno dejavnost, ki je neposredno povezana z izvoženimi količinami, ustanavljanjem
in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno
dejavnostjo ter pomoč, ki bi bila pogojena
z uporabo domačega blaga na račun uvoženega.
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ski elaborat, poslovni načrt, kupoprodajna
pogodba, lokacijsko ali gradbeno dovoljenje,
kopije računov itd.).
3. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika oziroma družbe (ne staro več
kot 3 mesece); za obrtne dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se fotokopije;
4. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih (za fizične osebe potrdilo
davčne službe), za pravne osebe BON 2, ki
ne sme biti starejši od 3 mesecev, priložijo
se fotokopije;
5. Pogodba o zaposlitvi za osebo, ki
je zasedla novo delovno mesto v obdobju
od poteka prejšnjega razpisnega roka do
zadnjega datuma, ki je določen za oddajo
vlog, priložijo se fotokopije;
6. Poimenski seznam zaposlenih pristojnega urada Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za obdobje od 1. 10.
2009;
7. Izjava o značilnosti začetne investicije (Obrazec 4);
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8. Izjava o resničnosti podatkov
(Obrazec 5);
9. Izjava o pridobljenih drugih virih
pomoči (Obrazec 6);
10. Izjava vlagatelja o povezanosti delovnega mesta z investicijo (Obrazec 9);
11. Vzorec pogodbe (parafiran).
8. Rok in način prijave: rok za prijavo je
do vključno 15. 9. 2010. Vlogo je potrebno
poslati na naslednji naslov: Občina Brežice,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Vloge
morajo biti v zaprti kuverti in označene z napisom »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za
dodelitev sredstev iz občinskega proračuna
za razvoj podjetništva-2010« ter na zadnji
strani kuverte ime in naslov prosilca. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je
določeno pri zahtevani dokumentaciji.
9. Izid javnega razpisa: sklep o dodelitvi
sredstev za razvoj se posreduje prosilcem
najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog.
Na sklep o odobritvi sredstev je možna pritožba v roku 8 dni na župana Občine Breži-

ce, Cesta prvih borcev 18, Brežice, vloži pa
se na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice. Po odobritvi sredstev sklene vsak posameznik pogodbo z
Občino Brežice, v kateri bodo določene vse
medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank. Upravičenec bo pozvan k podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev v roku 8 dni
od prejema sklepa in pogodbe. Namensko
uporabo sredstev iz pogodbe preverja strokovna komisija za obravnavo vlog.
10. Informacije: razpisna dokumentacija
je od dneva objave v Uradnem listu RS do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Brežice, www.brezice.si in na
spletni strani, www.zpt-brezice.si, zainteresirani pa jo lahko dvignejo v času uradnih ur
na sedežu Občine Brežice in na sedežu Zavoda za podjetništvo in turizem Brežice. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
posreduje Samo Stanič, tel. 07/499-06-80,
e-pošta: info@zpt-brezice.si.
Občina Brežice
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Javne dražbe
Št. 478-353/2010

Ob-5072/10
Preklic

Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, preklicuje
javno dražbo za prodajo nepremičnine, parc.
št. 458/1, k.o. Rožna Dolina, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 54, z dne 9. 7. 2010, Ob4436/10, razpisano za dne 17. 8. 2010, ob
13. uri.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 4781-0009/2010
Ob-5040/10
Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec,
na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07 in 55/09 – Odl. US) in v skladu
s 40. členom 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), Odlokom o proračunu Občine Rogatec
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 9/09, 15/10
in 38/10) ter Letnim načrtom razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Rogatec
v letu 2010, ponovno objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, matična številka: 5883938, ID za DDV:
SI 47348429.
2. Opis predmeta prodaje
Nezazidano stavbno zemljišče:
2.1 parc. št. 988/3, travnik, v izmeri
824 m2,
2.2 parc. št. 988/4, travnik, v izmeri
827 m2,
2.3 parc. št. 988/5, travnik in pašnik, v skupni izmeri 804 m2,
2.4 parc. št. 988/6, pašnik, v izmeri
1059 m2, vse vpisane v vl. št. 364, k.o. Tlake.
Vse od zgoraj navedenih nepremičnin
predstavljajo svojo gradbeno parcelo.
V skladu z določili prostorskih aktov Občine Rogatec, se zemljišča, ki so predmet
prodaje, nahajajo v območju S5, to je območje
stanovanj in so v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje S5 v Rogatcu (območje stanovanj) (Uradni list RS, št. 100/06),
namenjene za gradnjo stanovanjskih objektov
št. 23, 24, 25, 26.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega stvarnega premoženja. Prodaja posameznih nepremičnin pod zaporednimi številkami 2.1, 2.2, 2.3 in 2.4, vsakega kot celote.
Sklenitev prodajnih pogodb.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Izklicna cena za posamezno nepremičnino, ki je predmet prodaje, pod zaporedno
številko:
2.1. parc. št. 988/3, k.o. Tlake, je
19.611,20 EUR;
2.2 parc. št. 988/4, k.o. Tlake, je
19.682,60 EUR;
2.3 parc. št. 988/5, k.o. Tlake, je
19.135,20 EUR;
2.4 parc. št. 988/6, k.o. Tlake, je
25.204,20 EUR;
najnižji znesek višanja pa 1.000,00 EUR.
Davek na dodano vrednost v izklicno ceno
ni vključen.

5. Pogoji prodaje:
Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo
ponudil najvišjo ceno. Prodajna pogodba bo
sklenjena v roku 15 dni po zaključku javne
dražbe. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše
pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so
na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo
varščino.
Kupec je dolžan plačati celotno kupnino v
30 dneh, od dne izstavitve računa po sklenjeni
pogodbi. Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan
plačati še davek na dodano vrednost, stroške
notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime v zemljiški
knjigi pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v prostorih Občine Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, v sejni sobi v pritličju, v
petek, dne 27. 8. 2010, z začetkom ob 13. uri,
in sicer za vsako nepremičnino posebej, po
vrstnem redu, kot si sledijo pod zaporednimi
številkami.
7. Višina varščine
Višina varščine, ki znaša 10% od izklicne
cene in se glasi na naslednje zneske:
2.1. parc. št. 988/3; 1.961,12 EUR,
2.2. parc. št. 988/4; 1.968,26 EUR,
2.3. parc. št. 988/5; 1.913,52 EUR,
2.4. parc. št. 988/6; 2.520,42 EUR,
se plača na podračun Občine Rogatec,
odprt pri UJP Žalec, št. 01307-0100004165,
z navedbo namena nakazila: »Javna dražba nepremičnine št. 2.1, št. 2.2, št. 2.3 ali
št. 2.4«.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od zaključka javne
dražbe. Dražiteljem, ki ne bodo pristopili k javni dražbi, vplačana varščina ne bo vrnjena.
8. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev
lastninske pravice tujcev na nepremičninah v
lasti RS in, ki se pravočasno in pravilno prijavijo, tako da najkasneje eno uro pred pričetkom
javne dražbe, ob 12. uri, dne 27. 8. 2010, v
zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, javna
dražba«, na naslov, Občina Rogatec, Ceste
11, 3252 Rogatec, priporočeno po pošti (katera mora na naslov prispeti do določenega
datuma in ure) ali osebno, predložijo naslednja dokazila:
– dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo in priloženo celotno številko
TRR računa za primer vračila varščine;
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od treh mesecev (pravne osebe) oziroma priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev (samostojni podjetniki), oziroma
potrdilo o državljanstvu RS ali osebna izkaznica ali potni list (fizične osebe);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi, ki
se mora nanašati na predmet javne dražbe,
pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu dražitelja javne dražbe udeleži pooblaščenec;
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV, EMŠO oziroma matično številko.
Organizator pred začetkom dražbe preveri
in potrdi vse pravilne in pravočasne prijave.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te
točke, bodo izločeni iz postopka.
Javna dražba bo ustna, v slovenskem jeziku. Nepremičnina bo prodana po načelu »videno – kupljeno«.
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izklicna vrednost oziroma
vsaka nadaljnja vrednost se izkliče trikrat.
9. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvede v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07 in 55/09
– Odl. US) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09 in
49/10). Javno dražbo vodi komisija, ki jo za ta
namen imenuje župan.
Javna dražba je končana, ko voditelj trikrat neuspešno ponudi isto najvišjo ceno. Če
izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna
dražba neuspešna.
10. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmeta javne dražbe
Dodatne informacije v zvezi s prijavo in
izvedbo javne dražbe, kakor tudi informacije
v zvezi z ogledom predmeta javne dražbe, so
na voljo pri Nataši Lavrič, Občina Rogatec,
Ceste 11, 3252 Rogatec, tel. 03/812-10-20,
e-pošta: obcina.rogatec.natasa@siol.net.
Javna dražba je objavljena tudi na spletni strani Občine Rogatec, na naslovu:http://
www.rogatec.net.
11. Ustavitev postopka: prodajalec lahko
začeti postopek prodaje do sklenitve pravnega
posla, brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti, ustavi, pri čemer se dražiteljem
povrne vplačano varščino.
Občina Rogatec
Št. 116/2010
Ob-5041/10
Občina Gornji Grad, 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, 100/09 in 49/10), Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto
2010 (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin
št. 10/2009 in 6/10) in Letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim premoženjem
občine za leto 2010
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Gornji Grad, Attemsov trg
3, 3342 Gornji Grad, tel. 03/839-18-50, faks
03/839-18-64, e-pošta: obcina@gornji-grad.
si, matična številka: 5883776, ID št. za DDV:
SI89964268.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet prodaje je garsonjera s kletjo,
v četrti etaži poslovno-stanovanjskega objekta, ki se nahaja na naslovu Attemsov trg 8,
3342 Gornji Grad, v neposredni bližini središča naselja.
Poslovno-stanovanjska stavba, v kateri
se nahaja stanovanje, je bila zgrajena leta
1988.
Nepremičnina, ki je predmet javne dražbe
je obremenjena z najemnim razmerjem za
nedoločen čas.

Stran

2108 /

Št.

64 / 6. 8. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Zemljiško knjižni podatki:
k.o. Gornji Grad
nepremičnina

ZKVL

oznaka

vrsta rabe

m2

14.E

649/1

Attemsov trg 8, 3342 Gornji Grad

stanovanjska

30,36

Skupaj

30,36

Izklicna cena za nepremičnino znaša 22.200 €.
2.2. Predmet prodaje je dvosobno stanovanje s kletjo, v četrti etaži poslovno-stanovanjskega objekta, ki se nahaja na naslovu Attemsov
trg 8, 3342 Gornji Grad, v neposredni bližini središča naselja.
Poslovno-stanovanjska stavba, v kateri se nahaja stanovanje, je bila zgrajena leta 1988.
Nepremičnina, ki je predmet javne dražbe je obremenjena z najemnim razmerjem za nedoločen čas.
Zemljiško knjižni podatki:
k.o. Gornji Grad
nepremičnina

ZKVL

oznaka

vrsta rabe

m2

16.E

649/1

Attemsov trg 8, 3342 Gornji Grad

stanovanjska

48,91

Skupaj

Izklicna cena za nepremičnino znaša
34.400 €.
Vse izklicne cene so v netto vrednosti,
brez DDV.
2.3. Najnižji znesek višanja kupnine za
nepremičnini, navedeni v točki 2, znaša
200,00 €.
3. Udeležba na javni dražbi
2.4. Na javni dražbi lahko sodeluje interesent (domača pravna ali fizična oseba,
državljani EU ali pravne osebe s sedežem v
EU, drugi tuji državljani in tuje pravne osebe
pa pod pogojem, da pridobitev lastninske
pravice na nepremičninah za takšne osebe
omogoča zakonodaja RS), ki se pravočasno
in pravilno prijavi, tako, da najkasneje do
7. 9. 2010, do 10. ure, po pošti v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, javna
dražba« s pripisom na hrbtni strani ovojnice
ime in priimek dražitelja oziroma osebno na
sedež Občinske uprave Občine Gornji Grad,
pisno prijavi svojo udeležbo in predloži naslednja dokazila:
– potrdilo o plačani varščini (kopijo) in
celotno številko računa (št. banke, in št. računa) za primer vračila varščine,
– originalno potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih staro največ 30 dni (samo pravne
osebe in s.p.),
– originalni izpisek iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma ustrezne evidence
AJPES (s.p.) staro največ 30 dni,
– kopijo osebne izkaznice, oziroma potnega lista (fizične os.),
– davčno št. (fiz. os.) oziroma ID št. za
DDV (pravne os. in s.p.), EMŠO (fiz. os.)
oziroma matično številko (pravne os. in s.p.)
in telefonsko številko,
– originalno dokazilo, da ima interesent
pravico pridobiti nepremičnino v RS (le tuji
državljani oziroma tuje pravne osebe),
– izjavo o sprejemanju pogojev te javne
dražbe.
2.5. Dražitelji morajo na dan dražbe,
neposredno pred njenim pričetkom, predložiti:
– originalno potrdilo o vplačilu varščine
(zgolj na vpogled),
– na vpogled osebni ali kateri drugi identifikacijski dokument (tako fizična oseba, kot
zakonit zastopnik pravne osebe),

48,91

– morebitni pooblaščenec pravne osebe
in pooblaščenci fizičnih oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo v izvirniku.
Če zgoraj navedeni pogoji niso izpolnjeni, ni mogoče pristopiti k draženju na javni
dražbi.
4. Višina varščine
Pred javno dražbo mora dražitelj plačati
varščino v višini 10% od izklicne cene posamezne nepremičnine. Varščina se plača
na EZR Občine Gornji Grad, odprt pri UJP
Žalec, št.: 01230-0100018802, z navedbo
»varščina za javno dražbo« z navedbo zaporedne številke nepremičnine.
Vplačana varščina se uspelemu dražitelju – kupcu brez obresti všteje v kupnino,
drugim dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo,
se varščina vrne v roku 10 dni po javni dražbi, brez obresti.
5. Pravila javne dražbe
– Davščine na promet z nepremičninami,
druge davke in druge dajatve, stroške cenitve nepremičnin, stroške notarja in stroške
v zvezi s prenosom lastništva, v izklicni ceni
niso zajeti in jih nosi kupec.
– Javno dražbo bo izvajala Komisija
za postopek pridobivanja, razpolaganja in
upravljanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (v
nadaljevanju komisija).
– Komisija iz prejšnje alinee te točke
lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega
posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem
povrne vplačana varščina v roku 10 dni brez
obresti, uspeli dražitelj pa nima pravice do
odškodnine.
– Javna dražba za nepremičnino je končana, ko vodja dražbe trikrat ponovi isto
najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o
poteku dražbe. Morebitne ugovore reši komisija v roku treh dni od datuma javne dražbe.
– Če je dražitelj samo eden in sprejema
izklicno vrednost nepremičnine, je nepremičnina prodana za izklicno vrednost.
– Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražita
najvišjo kupnino v istem znesku, nepremič-

nina ni prodana, dokler eden od obeh dražiteljev ne zviša kupnine.
– Če se dražitelj osebno ne udeleži javne
dražbe, se šteje, da draži z izklicno vrednostjo nepremičnine po navedenih pogojih.
– Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za posamezno nepremičnino najmanj
po izklicni vrednosti nepremičnine. Ponudba
veže do zaključka dražbe. Do tedaj dražitelj
od nje ne more odstopiti ali jo kakor koli
razveljaviti.
6. Sklenitev prodajne pogodbe
Uspeli dražitelj mora imeti pred sklenitvijo prodajne pogodbe poravnane vse obveznosti do Občine Gornji Grad.
Pogodba za prodajo nepremičnin, navedenih v točki 2. te dražbe, se z najuspešnejšim dražiteljem sklene najpozneje v 15 dneh
po uspešno opravljeni javni dražbi.
Če kupec pogodbe v zgoraj navedenem
roku ne podpiše iz razlogov, ki so na njegovi
strani, zadrži Občina Gornji Grad njegovo
varščino.
Rok za sklenitev prodajne pogodbe se
ustrezno podaljša za čas, ki je zakonsko
potreben, da se o uveljavljanju predkupne
pravice izjavi predkupni upravičenec.
Predkupnemu upravičencu bo ponujen
odkup stanovanja pod enakimi pogoji in za
enako kupnino, kot jo bo ponudil najboljši dražitelj. V primeru, da po izteku roka
za uveljavljanje predkupne pravice, uspeli
dražitelj pridobi možnost skleniti prodajno
pogodbo, se mu varščina všteje v znesek
kupnine, v nasprotnem primeru se mu brez
obresti vrne v roku 10 dni od izteka roka za
uveljavljanje predkupne pravice. Pogodba
se v tem primeru sklene v roku 15 dni od
izteka roka za uveljavljanje predkupne pravice oziroma od dne, ko predkupni upravičenci izjavijo, da predkupne pravice ne bodo
uveljavljali.
V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi
k podpisu pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi v za to določenih
rokih, se v roku 8 dni po nastopu prej navedenih razlogov k podpisu pozove dražitelja,
ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer
za ceno, ki jo je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji, kot za prvega dražitelja. Varščino
dražitelja, ki ne podpiše pogodbe oziroma
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ne poravna dolžnega zneska po pogodbi,
obdrži Občina Gornji Grad.
7. Način in rok plačila kupnine: kupec mora
kupnino plačati v roku 30 dneh od dneva podpisa kupoprodajne pogodbe na EZR občine,
odprt pri UJP Žalec, št.: 01230-0100018802.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse
predmete prodaje pod točko 2.
8. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe
Javna dražba je razpisana za dan, 7. 9.
2010, in bo potekala v sejni sobi Občine
Gornji Grad, s pričetkom ob 13. uri za
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dražbo nepremičnine pod točko 2.1. in ob
13.30, za dražbo nepremičnine pod točko
2.2. Vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah pod točko 2 lahko interesenti dobijo na tel. 03/839-18-50 (kontaktna
oseba Erika Podbrežnik), faks 03/839-1864, e–pošta: obcina@gornji-grad.si.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na uradni spletni strani Občine Gornji Grad:
http://www.gornji-grad.si/.
Občina Gornji Grad
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Razpisi delovnih mest
Ob-5006/10
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih razmerjih, objavlja Zdravstveni dom dr.
Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000
Maribor, razpis za delovno mesto
vodja centra/službe/delovne enote II
– m/ž, v organizacijski enoti Zobozdravstveno varstvo,
za mandatno dobo 4 let, z možnostjo
ponovnega imenovanja.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba, smer zdravstvena nega oziroma višje šolska izobrazba (prejšnja) smer zdravstvena nega;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje urejevalnikov besedil, preglednic,
internet, e-pošta, zdravstveno informacijski
sistem).
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba;
– program dela in razvoja zdravstvene
nege v organizacijski enoti.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Formalno nepopolne vloge se ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba
za pravne in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica
talcev 9, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
Št. 338/2010
Ob-5007/10
Razpisna komisija Lekarne Sevnica, na
podlagi sklepa sveta zavoda in 31. člena
Statuta zavoda razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž) lekarne Sevnica.
Direktor bo opravljal naloge poslovnega in strokovnega direktorja. Mandat traja
štiri leta.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo farmacevtske smeri,
– da ima opravljen strokovni izpit,
– da ima pet let delovnih izkušenj v lekarniški dejavnosti,
– da ima organizacijske sposobnosti.
Poleg dokazil o izpolnjevanju razpisnih
pogojev, morajo kandidati priložiti tudi kratek opis dosedanjega dela in svoj pogled
na dejavnost zavoda in razvoj lekarniške
dejavnosti v Občini Sevnica.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi
v Uradnem listu RS, na naslov: Lekarna

Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica, z
oznako »Za razpisno komisijo«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh po sprejemu sklepa o imenovanju oziroma po sprejetem soglasju ustanoviteljice.
Lekarna Sevnica
Ob-5064/10
VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta 30, 3252
Rogatec, razpisuje na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo Uradni
list RS, št. 16/07), Zakona o osnovni šoli
(Uradni list RS, št. 81/06) in Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje osnovne
šole (Uradni list RS, št. 57/07):
– 2 prosti delovni mesti vzgojitelja
predšolskih otrok (m/ž),
– 3 prosta delovna mesta pomočnika
vzgojitelja predšolskih otrok (m/ž),
– 1 prosto delovno mesto pomočnika
kuharice (m/ž),
– 1 prosto delovno mesto spremljevalca gibalno-oviranega otroka (m/ž).
Delovna razmerja bodo sklenjena za določen čas, pričetek dela je 1. 9. 2010.
Pisne ponudbe s kratkim življenjepisom,
opisom dosedanjih delovnih izkušenj, dokazili o izpolnjevanju pogojev in potrdilom o
nekaznovanosti (iz kazenske evidence) pričakujemo v osmih dneh od objave razpisa.
Nepopolnih in prepozno poslanih pisnih
ponudb ne bomo obravnavali.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonskem roku.
Osnovna šola Rogatec
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Druge objave
Št. 0014/10
Ob-5030/10
V skladu z 412. členom Zakona o gospodarskih družbah, likvidacijski upravitelj
družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
– v likvidaciji, Grajska ulica 2, Zagorje ob
Savi, objavlja
poziv
za javno zbiranje ponudb v postopku
prodaje dolgoročne finančne naložbe
1. Prodajalec objavlja ta poziv z namenom pridobitve ponudb v postopku javnega zbiranja ponudb za prodajo dolgoročne
finančne naložbe.
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je dolgoročna finančna naložba, ki jo ima Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji v družbi Regionalni center za razvoj Zagorje, d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi
pogodbe o dolgoročni vlogi z dne 4. 12.
1998, za izklicno vrednost 768.052,46
EUR. Gre za dolgoročno vlogo v nominalni višini 1,664.997,50 EUR, ki zapade
v plačilo 30. 6. 2019, z ohranjanjem njene
realne vrednosti tako, da po stanju 1. 1.
2010, znaša 2.017.190,21 EUR.
Vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom dolgoročne finančne naložbe bremenijo kupca.
Postopek prodaje dolgoročne finančne
naložbe bo potekal v eni fazi, s ceno kot
edinim kriterijem izbora.
3. Pogoji sodelovanja
– 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.
– Kolikor se ponudbo odda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno
pooblastilo, overjeno pri notarju.
– Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino (kavcijo) v višini 10%
izklicne vrednosti, ki se vplača na račun
družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
– v likvidaciji, št. 02338-0018070126, ki ga
ima pri NLB, d.d., Ljubljana ter k ponudbi
predložiti potrdilo o plačilu varščine. Rok
za plačilo varščine je dne 10. 9. 2010, do
12. ure. Najugodnejšemu ponudniku bo
varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 15 dni
po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem
primeru ne obrestuje.
4. Ponudniki morajo oddati zavezujoče
ponudbe, ki morajo vsebovati:

– 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 predmeta ponudbe,
– ceno za nakup dolgoročne finančne
naložbe (kupnina), pri čemer le-ta ne more
biti nižja od izklicne vrednosti in da ponudba zavezuje ponudnika 30 dni,
– pisno izjavo, da se strinja z vsemi
pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom
ponudnika oziroma pooblaščenca.
5. K ponudbi je potrebno priložiti:
– dokazilo o državljanstvu (osebna izkaznica ali potni list) oziroma sedežu pravne osebe (izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni),
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v
primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
– potrdilo o plačilu varščine v višini
10% od izklicne cene in številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke, v primeru, da ponudnik ne uspe
s svojo ponudbo,
– podatke o ponudnikovem statusu in
finančnem položaju. Ponudniki morajo priložiti najmanj letna poročila z računovodskimi izkazi za zadnje poslovno leto,
– izjavo, da ponudnik nastopa v svojem
imenu in za svoj račun oziroma, če nastopa v okviru povezanih družb, to razkriti.
6. Ponudniki pošljejo ali izročijo svoje
ponudbe z dokazili in prilogami na naslov: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
– v likvidaciji, Grajska 2, Zagorje ob Savi,
komisija za izvedbo in nadzor postopka
prodaje dolgoročne finančne naložbe. Rok
za oddajo ponudb je 13. 9. 2010, do 8.
ure. Ponudba mora biti predložena v zaprti ovojnici s pripisom »Javno zbiranje
ponudb za prodajo dolgoročne finančne
naložbe – Ne odpiraj«. Na ovojnici mora
biti naveden naziv oziroma ime ponudnika.
Ponudba veže ponudnika 30 dni po oddaji
ponudbe.
Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela do 13. 9. 2010, do 8. ure,
ne glede na datum poštnega žiga. Ponudbe, ki bodo prispele po roku, bo komisija
zavrgla in o tem obvestila ponudnika. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse
sestavine iz javnega razpisa. Pravočasne
in popolne ponudbe bo obravnavala Komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje
dolgoročne finančne naložbe.
7. Odpiranje ponudb bo dne 13. 9.
2010, ob 8.30, v prostorih Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji. Odpiranje ponudb je javno.
8. Komisija bo opravila ožji izbor ponudnikov na podlagi kriterija za vrednotenje

ponudb. Edini kriterij je najvišja kupnina.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
9. Izbrani najugodnejši ponudnik mora
kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
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 Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji. Kupec mora plačati kupnino v roku 30 dni od
sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Kolikor kupec
kupnine ne plača v roku, se pogodba šteje
za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano
varščino. Prenos dolgoročne finančne naložbe se opravi po prejetem plačilu.
10. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove vse ponudnike ali pa samo
nekatere, da dopolnijo ponudbe ali na pogajanja. Če je med prejetimi ponudbami
več ponudb z enako ponujeno kupnino,
lahko komisija pozove ponudnike k oddaji
nove ponudbe ali opravi s ponudniki dodatna pogajanja z namenom dosega čim
višje kupnine.
11. Obveznost prodajalca, da sklene
ponudbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom
je izključena. Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o. – v likvidaciji lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli
ustavi začeti postopek prodaje do sklenitve pravnega posla, ne da bi za to navedel
razloge.
12. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o prodaji dolgoročne finančne naložbe na sedežu Rudnika
Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji,
Grajska 2, Zagorje ob Savi pri likvidacijskemu upravitelju družbe Francu Stošickiju, tel.
03/56-64-100 ali 041/699-142.
Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o. –v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
Št. 0403002810
Ob-5043/10
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje, na podlagi internega navodila za
izvedbo metod razpolaganja in oddaje v
najem z dne 25. 4. 2006, in sklepa uprave
DARS d.d. št. 730/2010-U, z dne 27. 7.
2010, objavlja
javno zbiranje ponudb
za odprodajo osnovnih sredstev
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje je 40 sklopov. Ponudnik lahko poda ponudbo za enega ali
za več sklopov.
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Seznam osnovnih sredstev za prodajo po sklopih:
Sklop Naziv

Invent. št.

Lokacija

Kontakt

Izhodiščna
prodajna cena

1

Osebno vozilo Renault Megane Grandtour 1.5 DCI

R60840

ACB Hrušica

D. Bavdaž

3.874,00 EUR

2

Tovorno vozilo Iveco Turbodail

007183

ACB Ljubljana

M. Močnik

1.800,00 EUR

3

Voziček za kosilnico BCS

006397

ACB Ljubljana Grič

M. Močnik

100,00 EUR

4

Delovno vozilo Iveco Eurocargo

007113

ACB Ljubljana

M. Močnik

5.000,00 EUR

5

Tovorno vozilo Iveco Daily 35

017165

ACB Murska Sobota

M. Vaupotič

4.000,00 EUR

6

Pisalna miza

005602

ACB Slovenske Konjice

Ž. Kotnik

20,00 EUR

7

Miza

005434

ACB Slovenske Konjice

Ž. Kotnik

10,00 EUR

8

Miza

005437

ACB Slovenske Konjice

Ž. Kotnik

10,00 EUR

9

Miza

005440

ACB Slovenske Konjice

Ž. Kotnik

10,00 EUR

10

Miza

005442

ACB Slovenske Konjice

Ž. Kotnik

10,00 EUR

11

Pisalna miza

005185

ACB Slovenske Konjice

Ž. Kotnik

10,00 EUR

12

Segment KKS-M 70/50

005611

ACB Slovenske Konjice

Ž. Kotnik

10,00 EUR

13

Pisalna miza

005990

ACB Slovenske Konjice

Ž. Kotnik

10,00 EUR

14

Pisalna miza

006140

ACB Slovenske Konjice

Ž. Kotnik

20,00 EUR

15

Konferenčna miza

005484

ACB Slovenske Konjice

Ž. Kotnik

10,00 EUR

16

Omara

005485

ACB Slovenske Konjice

Ž. Kotnik

20,00 EUR

17

Omarica s steklenimi vrati

005486

ACB Slovenske Konjice

Ž. Kotnik

10,00 EUR

18

Omarica HR 2-05 brez vrat

005487

ACB Slovenske Konjice

Ž. Kotnik

10,00 EUR

19

Omarica HR2-05

005497

ACB Slovenske Konjice

Ž. Kotnik

10,00 EUR

20

Omara

005498

ACB Slovenske Konjice

Ž. Kotnik

20,00 EUR

21

Osebno vozilo Renault Megane Classic 1,6

002860

ACB Ljubljana

I. Popit

363,00 EUR

22

Osebno vozilo Renault Clio 1,4

002889

DARS

I. Popit

364,00 EUR

23

Kombinirano vozilo Renault Master Combi 2,5

005046

Postojna

V. Valič

1.016,00 EUR

24

Osebno vozilo Renault Megane Classic 1,6

009602

ACB Slovenske Konjice

L. Potočnik

1.105,00 EUR

25

Osebno vozilo Renault Megane Classic 1,4

002863

ACB Slovenske Konjice

L. Potočnik

250,00 EUR

26

Osebno vozilo Renault Megane Classic 1,6

001285

ACB Ljubljana

I. Popit

725,00 EUR

27

Osebno vozilo Renault Megane Classic 1,6

002861

ACB Ljubljana

I. Popit

405,00 EUR

28

Osebno vozilo Renault Megane Break 1,6

007291

ACB Ljubljana

I. Popit

543,00 EUR

29

Osebno vozilo Renault Clio 1,4 Confort

005842

ACB Slovenske Konjice

L. Potočnik

486,00 EUR

30

Tovorno vozilo TAM 80 s košaro

003530

ACB Postojna

V. Valič

3.500,00 EUR

31

Osebno vozilo VW GOLF CL D

003543

ACB Postojna

V. Valič

350,00 EUR

32

Vozilo cisterna TAM 130

003569

ACB Postojna

V. Valič

2.100,00 EUR

33

Delovno vozilo UNIMOG 406

003798

ACB Postojna

V. Valič

3.500,00 EUR

34

Tovorno vozilo IVECO DAILY 35E

004436

ACB Postojna

V. Valič

2.500,00 EUR

35

Kombinirano vozilo Renault Master

004548

ACB Postojna

V. Valič

400,00 EUR

36

Delovno vozilo UNIMOG 1650

008127

ACB Postojna

V. Valič

5.000,00 EUR

Tovorno vozilo TAM 260

005067

Posipalec KUPPER WEISSER

005326

ACB Slovenske Konjice

L. Potočnik

6.000,00 EUR

38

Kombinirano vozilo RENAULT Master

005996

ACB Slovenske Konjice

L. Potočnik

1.600,00 EUR

39

Kombinirano vozilo RENAULT Kangoo

005688

ACB Slovenske Konjice

L. Potočnik

120,00 EUR

40

MOBILARO blok pisarna

006388

CP Torovo

M. Kozan

80,00 EUR

37
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3. Izhodiščne cene za sklop 1–5 ter 21–
39 ne vključujejo stroška storitev pri prenosu
lastništva, ki jih nosi kupec. Izhodiščne cene
za sklope 1, 22, 23, 24 in 28 ne vključujejo
DDV, izhodiščne cene za vse ostale sklope
vključujejo DDV.
4. Ogledi so možni od 9. 8. 2010 do
13. 8. 2010, med 9. in 14. uro, po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo:
– Ivo Popit, 041/859-447,
– Željko Kotnik, tel. 03/757-26-55,
031/696-954,
– Marjan Močnik, tel. 01/51-88-431,
041/298-818,
– Marjan Vaupotič, tel. 02/535-17-36,
041/726-344,
– Vladimir Valič, tel. 05/700-24-18, 041
696-971
– Leopold Potočnik, tel. 03/757-26-45,
041/696-974
– Miloš Kozan, tel. 01/518-84-70,
041/961-645.
Lokacije, kjer se osnovna sredstva nahajajo so naslednje:
– AC baza Ljubljana, Gri���������������
č��������������
54, 1000 Ljubljana,
– AC baza Postojna, Industrijska c. 3,
6230 Postojna,
– AC baza Slovenske Konjice, Tepanje
2a, 3210 Slovenske Konjice,
– AC baza Hrušica, Hrušica 224, 4276
Hrušica,
– AC baza Murska Sobota, Soboška 50
(Bakovci), 9000 Murska Sobota,
– Cestninska Postaja Torovo, Torovo,
1217 Vodice.
5. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo razpisno dokumentacijo v elektronski
obliki na spletni strani: www.dars.si ali pa na
podlagi zahteve, poslane na naslov: prodaja@dars.si ali na faks 01/300-99-74.
6. Ponudba mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec »Ponudba in izjava
ponudnika«,
– potrdilo o plačani kavciji.
7. Ponudniki morajo pred rokom za oddajo ponudb vplačati kavcijo v višini 5 EUR
za vsakega od sklopov 6–20 (pohištvo) oziroma v višini 10% ponudbene vrednosti za
sklope 1–5 in 21–40 (vozila in drugo). Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski
račun številka: SI56 0600-0011-2292-446,
pri Banki Celje d.d., namen pla������������
č�����������
ila: Kavcija-odprodaja osnovnih sredstev. Izbranemu
ponudniku se bo kavcija vštela v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku
30 dni po odpiranju ponudb. Kolikor izbrani
ponudnik odstopi od svoje ponudbe, se mu
kavcija ne vrne.
8. Prodajna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad
izhodiščno ceno. V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno nad
izhodiščno ceno za vsak posamezen sklop,
bo strokovna komisija pozvala vse enako
uspešne ponudnike, naj pisno in v določenem roku ponudijo višjo ceno od že ponujene. V primeru ponovno prejetih enakovrednih ponudb, bo najugodnejši ponudnik
izbran z žrebom.
9. Uspešni ponudnik plača pogodbeni
znesek, zmanjšan za znesek vplačane kavcije, najkasneje v roku 8 dni po izstavitvi
predračuna, ki ga bo prodajalec izstavil takoj po uveljavitvi pogodbe, v nasprotnem
primeru pomeni, da je kupec odstopil od
pogodbe. Pri tem stroški, ki nastanejo zaradi
tega, bremenijo izključno kupca, prodajalec
pa ima pravico obdržati kavcijo.

10. Kupec se obvezuje, da bo, ob predložitvi potrdila o plačani kupnini, predmet
prodaje prevzel najkasneje v roku 10 dni
po plačilu. V primeru, da kupec ne prevzame kupljenih predmetov v navedenem roku,
nosi vso odgovornost za njeno uničenje oziroma poškodovanje, prodajalec pa jo lahko
odstrani oziroma jo da v hrambo tretji osebi
na račun ponudnika.
11. Ponudbe morajo prispeti najkasneje
do 16. 8. 2010 v pisni obliki, v zaprti ovojnici,
na naslov: DARS d.d., izpostava Ljubljana,
Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, »Odprodaja osnovnih sredstev – Ne odpiraj«.
V levem zgornjem kotu ponudnik označi
svoje ime/naziv in naslov.
12. Odpiranje ponudb ni javno. O izboru
bodo vsi ponudniki pisno obveščeni. Prepozno prispele in nepopolne ponudbe pri izbiri
ne bodo upoštevane.
13. Način odprodaje: neaktivna osnovna
sredstva se odprodajo po sistemu »videno
– kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij.
14. Prodajalec DARS d.d. lahko začeti postopek prodaje do sklenitve pravnega
posla kadarkoli ustavi.
15. Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na naslovu: prodaja@dars.si ali na tel. 01/300-99-87 oziroma pri kontaktnih osebah za posamezen
sklop.
DARS d.d.
Št. 0403002809
Ob-5044/10
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, na podlagi internega navodila za izvedbo
metod razpolaganja in oddaje v najem z dne
25. 4. 2006, in sklepa uprave DARS d.d.
št. 705/2010-U z dne 20. 7. 2010, objavlja
javno zbiranje ponudb
za odprodajo neaktivnih osnovnih
sredstev
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: DARS d.d., Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje je 18 kosov elementov vodilne ograje vrste New Jersey iz cementnega betona iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin, visoke 1,10 m, dolžine 6,00 m.
Nahajajo se na deponiji Barje I. Elementi
so delno poškodovani zaradi rušenja stika
oziroma spajanja, do katerega je prišlo ob
demontaži.
3. Izhodiščna cena za posamezni kos
je 216,00 EUR z DDV, pri čemer se kupec
obveže na lastne stroške elemente naložiti
na prevozno sredstvo in na lastne stroške
odpeljati.
4. Ogledi so možni od 9. 8. 2010 do
11. 8. 2010, med 7. in 14. uro, po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo: Jože
Godec, tel. 01/51-88-416 ali 031/750-742.
5. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo razpisno dokumentacijo v elektronski
obliki na spletni strani, www.dars.si ali pa na
podlagi zahteve, poslane na naslov: prodaja@dars.si ali na faks 01/300-99-74.
6. Ponudba mora vsebovati:
– izpolnjen in potrjen obrazec »Ponudba«,
– izpolnjena in potrjena »Izjava ponudnika«,
– potrdilo o plačani kavciji.
7. Prijavi mora biti priloženo potrdilo o
plačani kavciji v višini 20% skupne ponudbene vrednosti (transakcijski račun, številka: SI56 0600-0011-2292-446, pri Banki
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Celje d.d., namen plačila: Odprodaja BVO
elementov – kavcija). Izbranemu ponudniku se bo kavcija vštela v kupnino, ostalim
ponudnikom pa bo vrnjena v roku 30 dni po
odpiranju ponudb. Kolikor izbrani ponudnik
odstopi od svoje ponudbe, se mu kavcija
ne vrne.
8. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene. Ponudniki bodo razvrščeni glede na
višino njihove ponudbe za kos. Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena prodajna
pogodba za celotno količino BVO elementov. Če najugodnejši ponudnik ne bo podal
ponudbe za celotno količino BVO elementov, se bo z vsakim naslednjim ponudnikom
sklenila pogodba za tisto količino, ki jo bo
navedel v ponudbi in po ceni, ki jo bo navedel v svoji ponudbi, v kolikor bo le-ta še na
voljo, v nasprotnem primeru pa za manjšo
količino po predhodnem soglasju tega ponudnika.
9. V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako ponudbeno ceno, bo strokovna
komisija pozvala vse enako uspešne ponudnike, naj pisno in v določenem roku ponudijo višjo ceno od že ponujene. V primeru
ponovno prejetih enakovrednih ponudb, bo
najugodnejši ponudnik izbran z žrebom.
10. Uspešni ponudnik plača pogodbeni
znesek najkasneje v roku 8 dni po izstavitvi predračuna, ki ga bo prodajalec izstavil
takoj po uveljavitvi pogodbe, v nasprotnem
primeru pomeni, da je kupec odstopil od
pogodbe. Pri tem stroški, ki nastanejo zaradi
tega, bremenijo izključno kupca, prodajalec
pa ima pravico obdržati kavcijo.
11. Kupec se obvezuje, da bo, ob predložitvi potrdila o plačani kupnini, predmet
prodaje prevzel najkasneje v roku 10 dni
po plačilu. V primeru, da kupec ne prevzame kupljenih predmetov v navedenem roku,
nosi vso odgovornost za njeno uničenje oziroma poškodovanje, prodajalec pa jo lahko
odstrani oziroma jo da v hrambo tretji osebi
na račun ponudnika.
12. Ponudbe morajo prispeti najkasneje
do 16. 8. 2010 v pisni obliki, v zaprti ovojnici,
na naslov: DARS d.d., izpostava Ljubljana,
Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, »Odprodaja BVO elementov – Ne odpiraj«.
V levem zgornjem kotu ponudnik označi
svoje ime/naziv in naslov.
13. Odpiranje ponudb ni javno. O izboru
bodo vsi ponudniki pisno obveščeni. Prepozno prispele in nepopolne ponudbe pri izbiri
ne bodo upoštevane.
14. Način odprodaje: BVO elementi se
odprodajo po sistemu »videno – kupljeno«,
zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij.
15. Prodajalec DARS d.d. lahko začeti postopek prodaje do sklenitve pravnega
posla kadarkoli ustavi.
16. Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na naslovu: prodaja@dars.si ali na tel. 01/300-99-87 oziroma
pri kontaktni osebi, navedeni v točki 4.
DARS d.d.
Št. 3502-28/2010
Ob-5008/10
Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o
stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) ter v skladu
s 44. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07 in spremembe), Občina Bled,
Cesta svobode 13, Bled objavlja ponovni
oziroma
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2. poziv za javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled.
II. Predmet prodaje
Predmet prodaje je nepremičnina parc.
št. 43/1, k.o. Želeče, stavba, v izmeri
124 m2, vpisano pri vl. št. 867, k.o. Želeče.
Predmetna nepremičnina predstavlja poslovni objekt, na naslovu Ljubljanska cesta
13, Bled.
Poslovni objekt, ki stoji na parc. št. 43/1,
k.o. Želeče, na naslovu Ljubljanska cesta
13, Bled, se nahaja v centru Bleda, ob križišču Ribenske, Ljubljanske, Zagoriške ceste
ter ceste Grič in Levstikove ceste. Objekt je
bil zgrajen leta 1949, pred desetimi leti je bil
delno obnovljen (fasada, okna). Objekt ima
štiri etaže (K+P+N+M). Uporabne površine
v objektu je 300 m2. Objekt nima funkcionalnega zemljišča.
V skladu s prostorskimi akti Občine Bled
leži nepremičnina parc. št. 43/1, k.o. Želeče,
v območju BLs-U5, Trgovina ob Ljubljanski cesti. Podrobnejša namenska raba: U
– območje za trgovino in storitve. Objekt se
nahaja na območju varovanja kulturne dediščine (EŠD 344/00: Bled – Ambient Bleda,
EŠD 276/98: Hiša Ljubljanska cesta 13) in
v varovalnem pasu republiške in občinske
ceste.
Trenutno je pritličje objekta oddano v
najem za opravljanje trgovske dejavnosti.
Nov lastnik lahko najem prevzame ali pa
odpove.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna
pogodba v pisni obliki.
IV. Izhodiščna cena: izhodiščna cena za
nepremičnino parc. št. 43/1, k.o. Želeče,
znaša 250.750,00 EUR in je 15% nižja od
izklicne cene prvega poziva za javno zbiranje ponudb.
V. Način in rok plačila kupnine: izbrani ponudnik je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od
izstavitve računa s strani prodajalca – Občine
Bled, katerega bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani
obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se
izbranemu ponudniku všteje v kupnino.
VI. Rok za oddajo ponudb: rok za predložitev ponudb je sreda, 19. 8. 2010. Ponudbe morajo biti predložene do 14. ure na
sedežu Občine Bled. Odpiranje ponudb bo
potekalo dne 20. 8. 2010 ob 12. uri, v sejni
sobi, Občine Bled, Cesta svobode 13, Bled.
O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.
VII. Višina varščine: ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem zbiranju ponudb,
so dolžni, najkasneje en dan pred iztekom
roka za vložitev ponudbe, položiti varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% od izhodiščne cene za
predmetno nepremičnino. Varščino morajo
ponudniki vplačati na na TRR proračuna
št.: 01203-0100007903, sklic: 28 750277141998-71419963 s pripisom »varščina za
javno zbiranje ponudb – nepremičnina parc.
št. 43/1, k.o. Želeče, Ljubljanska cesta 13«.
Plačana varščina bo izbranemu ponudniku
vračunana v ceno, neizbranim ponudnikom
pa bo vrnjena, brez obresti, v roku 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.
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VIII. Oblika in pogoji, pod katerimi mora
ponudnik predložiti ponudbo
V postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki in
fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom
Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije. V postopku lahko
sodelujejo samo osebe, ki bodo prevzele
pripravljeno razpisno dokumentacijo – nepremičnina parc. št. 43/1, k.o. Želeče, Ljubljanska cesta 13. Ponudniki naj predložijo
svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Ne
odpiraj – Ponudba za odkup nepremičnin
– nepremičnina parc. št. 43/1, k.o. Želeče,
Ljubljanska cesta 13«, in sicer v sprejemno
pisarno Občine Bled ali priporočeno po pošti
na naslov: Občina Bled, Cesta svobode 13,
4260 Bled. Na zaprti kuverti naj ponudniki
navedejo tudi ime, točen naslov, ter e-mail
pošiljatelja.
Iz ponudbe ponudnika mora biti razviden
čas veljavnost ponudbe, in sicer mora biti
ponudba veljavna najmanj do vključno dne
sklenitve prodajne pogodbe.
Občina Bled si po prejemu pravočasnih
in popolnih ponudb pridržuje pravico, da v
kolikor je to potrebno s ponudniki izvede
dodatna pogajanja (z vsemi, ki so predložili
pravočasne in popolne ponudbe).
Če v postopku javnega zbiranja ponudb
v roku ne prispe nobena ponudba oziroma
nobena ponudba ni pravočasna ali popolna
ali ne bo dosežena vsaj izhodiščna cena za
predmetno nepremičnino se šteje, da je bilo
javno zbiranje ponudb neuspešno.
IX. Pridobivanje informacij: zainteresirani
ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije v zvezi s prodajo na elektronsko pošto, barbara.jancic@bled.si ali aleksandra.
zumer@ bled.si.
X. Razno: občina si pridržuje pravico
ustaviti postopek do sklenitve pravnega posla.
Izbrani najugodnejši ponudnik mora kot
kupec skleniti pogodbo najkasneje v roku 8
dni od prejema pisnega poziva k podpisu
pogodbe.
Občina Bled
Ob-5009/10
Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, Štore, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07), Letnega načrta razpolaganja z občinskim premoženjem za leto
2009 in Posamičnega načrta razpolaganja s
stvarnim premoženjem Občine Štore za leto
2010, z dne 7. 7. 2010, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Občine Štore
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Štore, Cesta XIV.
divizije 15, 3220 Štore, tel. 03/780-38-40,
faks 03/780-38-50.
2. Opis predmeta prodaje: zazidano
stavbno zemljišče parc. št. 1527 – poslovna
stavba 203 m2 in dvorišče 81 m2, vknjižena
pri vložni številki 1262, k.o. Teharje. Predmet prodaje je zemljišče s provizoriji zgrajenimi na njem.
3. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno. Kupec na kupljenih
nepremičninah nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij.

4. Vrsta pravnega posla: z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni od poziva k sklenitvi
pogodbe. Če izbrani ponudnik v tem roku ne
pristopi k sklenitvi pogodbi in le-te ne sklene, se šteje, da je odstopil od nakupa.
5. Izklicna cena za nepremičnino, ki je
predmet prodaje znaša 26.000 EUR. Prodajalec plača predpisane davčne obveznosti
na promet nepremičnin in stroške notarske
overitve pogodbe, ostale stroške (stroške
prenosa lastninske pravice itd.) pa plača
kupec.
6. Rok za plačilo kupnine (zmanjšane
za varščino) je 8 dni po podpisu prodajne
pogodbe, oziroma od izstavitve računa, ki
ga izda prodajalec. Kupec je dolžan plačati
kupnino po ponujeni ceni. Plačilo kupnine je
bistvena sestavina pravnega posla.
7. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo plačati varščino v višini 10% ponujene cene. Varščino se nakaže na podračun Občine Štore,
št. računa 01100 – 0100002959, pri Banki
Slovenije, z navedbo: »plačilo varščine za
javno zbiranje ponudb 2/2010«. Vplačana
varščina se izbranemu ponudniku všteje
v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo
vrnjena v roku 8 dni od dneva odpiranja
ponudb, in sicer v vplačanem znesku brez
obresti. Kolikor ponudnik, ki je uspel na razpisu ne sklene prodajne pogodbe, odstopi
od nakupa ali ne plača kupnine, organizator
obdrži njegovo varščino.
8. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je
predviden za odpiranje ponudb, samostojni
podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega
registra, fizične osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta;
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko in matično številko
(samostojni podjetniki);
– pravne osebe morajo navesti naslednje
podatke: naziv in sedež, davčno številko,
matično številko in navedbo zakonitega zastopnika ter podpisnika pogodbe;
– ponujeno ceno za nepremičnini, ki ne
sme biti nižja od izklicne cene;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja s
pogoji tega razpisa;
– dokazilo o plačilu varščine, ter navedbo številke transakcijskega računa in naziv
banke za izvedbo vračila varščine;
– izjavo, da ponudba velja še najmanj 45
dni po preteku roka za odpiranje ponudb.
Ponudba se šteje za veljavno in popolno,
če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.
9. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do ponedeljka, 23. 8. 2010 na naslov: Občina Štore,
Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, z oznako
»Javno zbiranje ponudb – parcela v Razgledni ulici – Ne odpiraj«. Za pravočasne
se bodo štele ponudbe, ki bodo na sedež
prodajalca dostavljene navedenega dne, do
12. ure.
10. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija za vodenje postopka prodaje nepremičnine bo odprla in pregledala pravočasne
ponudbe v torek, dne 24. 8. 2010 ob 9. uri
na sedežu prodajalca. Odpiranje ponudb bo
komisijsko.
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Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem
roku (nepravočasne ponudbe) in pravočasne a nepopolne ponudbe, bodo izločene
iz postopka, o čemer bodo ponudniki pisno
obveščeni.
11. Merilo za izbor: merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo kupnino. V primeru, če bo med
prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko prodajalec z najugodnejšimi ponudniki opravi dodatna pogajanja.
12. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom je izključena. Prodajalec lahko postopek prodaje
nepremičnine ustavi kadarkoli do sklenitve
prodajne pogodbe, pri čemer se ponudnikom vrne vplačana varščina brez obresti. O
morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki
pisno obveščeni.
13. Dodatne informacije o nepremičnini:
dodatne informacije o nepremičnini in pogojih javnega zbiranja ponudb lahko zainteresirani dobijo na tel. 03/780-38-40, v času
uradnih ur občinske uprave Občine Štore
(kontaktni osebi – Jože Šepec in Lidija Buser). Besedilo javnega zbiranja ponudb je
objavljeno tudi na spletnem naslovu: www.
store.si.
Občina Štore
Ob-5010/10
Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, Štore, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07), Letnega načrta razpolaganja z občinskim premoženjem za leto
2009 in Posamičnega načrta razpolaganja s
stvarnim premoženjem Občine Štore za leto
2010, z dne 7. 7. 2010, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Občine Štore
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Štore, Cesta XIV.
divizije 15, 3220 Štore, tel. 03/780-38-40,
faks 03/780-38-50.
2. Opis predmeta prodaje: nezazidani
stavbni zemljišči parc. št. 82/2 – 928 m2 in
83/2 – 389 m2, vknjiženi pri vložni številki
827, k.o. Kompole. Predmet prodaje je ca.
1000 m2 zemljišč na predmetnih parcelah.
3. Nepremičnini se prodajata po načelu
videno – kupljeno. Kupec na kupljenih zemljiščih nima pravice uveljavljati kasnejših
reklamacij.
4. Vrsta pravnega posla: z uspelim
ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni od poziva k
sklenitvi pogodbe. Če izbrani ponudnik v
tem roku ne pristopi k sklenitvi pogodbi
in le-te ne sklene, se šteje, da je odstopil
od nakupa.
5. Izklicna cena za zemljišči, ki sta predmet prodaje, znaša 50.000,00 EUR. V ceno
ni vključen DDV, ki ga plača kupec. Prodajalec plača stroške notarske overitve pogodbe
in stroške prenosa lastninske pravice.
6. Rok za plačilo kupnine (zmanjšane
za varščino) je 8 dni po podpisu prodajne
pogodbe oziroma od izstavitve računa, ki
ga izda prodajalec. Kupec je dolžan plačati
kupnino po ponujeni ceni. Plačilo kupnine je
bistvena sestavina pravnega posla.

7. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo plačati varščino v višini 10% ponujene cene. Varščino se
nakaže na podračun Občine Štore, št. računa 01100 – 0100002959 pri Banki Slovenije,
z navedbo: »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb 1/2010«. Vplačana varščina
se izbranemu ponudniku všteje v kupnino,
neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena v roku
8 dni od dneva odpiranja ponudb, in sicer
v vplačanem znesku brez obresti. Kolikor
ponudnik, ki je uspel na razpisu ne sklene
prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne
plača kupnine, organizator obdrži njegovo
varščino.
8. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je
predviden za odpiranje ponudb, samostojni
podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega
registra, fizične osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta;
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko in matično številko
(samostojni podjetniki);
– pravne osebe morajo navesti naslednje
podatke: naziv in sedež, davčno številko,
matično številko in navedbo zakonitega zastopnika ter podpisnika pogodbe;
– ponujeno ceno za nepremičnini, ki ne
sme biti nižja od izklicne cene;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja s
pogoji tega razpisa;
– dokazilo o plačilu varščine, ter navedbo številke transakcijskega računa in naziv
banke za izvedbo vračila varščine;
– izjavo, da ponudba velja še najmanj 45
dni po preteku roka za odpiranje ponudb.
Ponudba se šteje za veljavno in popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.
9. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do ponedeljka, 23. 8. 2010 na naslov: Občina Štore,
Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, z oznako
»Javno zbiranje ponudb – parceli Kompole
– Ne odpiraj«. Za pravočasne se bodo štele
ponudbe, ki bodo na sedež prodajalca dostavljene navedenega dne, do 12. ure.
10. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija za vodenje postopka prodaje nepremičnine bo odprla in pregledala pravočasne
ponudbe v torek, dne 24. 8. 2010, ob 9. uri,
na sedežu prodajalca. Odpiranje ponudb bo
komisijsko.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem
roku (nepravočasne ponudbe) in pravočasne a nepopolne ponudbe, bodo izločene
iz postopka, o čemer bodo ponudniki pisno
obveščeni.
11. Merilo za izbor: merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo kupnino. V primeru, če bo med
prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko prodajalec z najugodnejšimi ponudniki opravi dodatna pogajanja.
12. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom je izključena. Prodajalec lahko postopek prodaje
nepremičnine ustavi kadarkoli do sklenitve
prodajne pogodbe, pri čemer se ponudnikom vrne vplačana varščina brez obresti. O
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morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki
pisno obveščeni.
13. Dodatne informacije o nepremičnini:
dodatne informacije o nepremičnini in pogojih javnega zbiranja ponudb lahko zainteresirani dobijo na tel. 03/780-38-40, v času
uradnih ur, občinske uprave Občine Štore
(kontaktni osebi – Jože Šepec in Lidija Buser). Besedilo javnega zbiranja ponudb je
objavljeno tudi na spletnem naslovu: www.
store.si.
Občina Štore
Št. 352-64/2010
Ob-5039/10
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno
nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa dr. Tomislav Klokočovnik, v skladu z 21. členom
Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07
in 55/09 Odl. US: U-I-294/07-16; v nadaljevanju: ZSPDPO), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 Odl. US:
U-I-294/07-16, 100/09 in 49/10 v nadaljevanju: uredba), Odlokom o proračunu Občine
Izola za leto 2008 (Uradne objave Občine
Izola, št. 18/08, v nadaljevanju: Odlok) in Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Izola za leto 2010, s
spremembami in dopolnitvami, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Izola
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
2. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb so nepremičnine, kot sledi:
a) prodaja nepremičnine s parc. št. 617,
k.o. Izola, nestanovanjska raba v izmeri
19,55 m², na naslovu Gregorčičeva ul. 66,
po izhodiščni ceni 20.000,00 EUR. Nepremičnina je zasedena. Najemnik ima predkupno pravico;
b) prodaja nepremičnine s parc. št. 787,
k.o. Izola, stanovanjska raba v izmeri
36,18 m², na naslovu Gregorčičeva ul. 47,
po izhodiščni ceni 28.250,00 EUR. Nepremičnina je zasedena. Najemnik ima predkupno pravico;
c) prodaja nepremičnine s parc. št. 337,
k.o. Izola, nestanovanjska raba v izmeri
19,60 m², na naslovu Premrlova 13, po izhodiščni ceni 20.000,00 EUR. Nepremičnina je zasedena. Najemnik ima predkupno
pravico;
d) prodaja funkcionalnega objekta v izmeri 15 m² na parc. št. 1072/3, k.o. Izola, po
izhodiščni ceni 7.500,00 EUR;
e) prodaja nepremičnine s parc.
št. 2009 k.o. Izola, stanovanjska raba v
izmeri 50,54 m², na naslovu Ulica OF 9,
po izhodiščni ceni 75.000,00 € oziroma
1.483,97 €/m2. Nepremičnina je zasedena.
Najemnik ima predkupno pravico;
f) prodaja nepremičnine s parc. št. 386/2,
k.o. Izola, nestanovanjska raba v izmeri
75,57 m², na naslovu Ulica ob starem zidovju 11, po izhodiščni ceni 150.000,00 €,
oziroma 1.984,91€/m2. Nepremičnina je zasedena. Najemnik ima predkupno pravico;
g) prodaja dela nepremičnin v območju
OPPN CMI živilska industrija ob Južni cesti
na delu zemljišča na parcelnimi številkami
del 2612, 2619/1, del 2621/3, del 2620/1,
2635/1, del 2617/1 in 2510/18, vse k.o. Izola, po izhodiščni ceni 164,50EUR/m2;
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h) prodaja nepremičnine s parcel.
št. 3502/1, k.o. Malija, stanovanjska stavba
in gospodarsko poslopje, v izmeri 95 m²,
po izhodiščni ceni 30.000,00 EUR. Lastnik
sosednjih zemljišč, po katerih poteka dostop
do predmetne nepremičnine, ima predkupno
pravico. Kolikor na javnem zbiranju ponudb
uspe ponudnik, ki ni predkupni upravičenec,
si je služnost dostopa dolžan narediti sam.
Izhodiščna cena predstavlja izklicno
ceno v razpisnem postopku, in je bila določena na podlagi opravljene cenitve s strani
sodnega cenilca in izvedenca za gradbeno
stroko.
Izhodiščna cena ne vsebuje morebitnega
davka na dodano vrednost oziroma davka
na promet nepremičnin.
Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo
za izbor ponuditi čim višjo kupnino, vendar
najmanj v višini izhodiščne cene.
Plačilo kupnine v roku 30 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe predstavlja bistveno sestavino pogodbe.
V primeru, da dva ponudnika s popolnimi ponudbami ponudita enako najvišjo višino nadomestila, se med njima, skladno z
29. členom ZSPDPO, izvede pogajanja.
3. Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje
Predmet javnega razpisa je pridobitev
lastninske pravice na zgoraj navedenih nepremičninah po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Nepremičnina bo
prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Izbrani ponudnik bo
moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15
dni po opravljenem izboru najugodnejšega
ponudnika, oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem
primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil, Občina Izola pa ima pravico zadržati
vplačano varščino.
Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, overitev
podpisa pri notarju in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime.
4. Pojasnila ponudnikom in ogled nepremičnin, ki so predmet javnega razpisa
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu za
okolje in prostor, Oddelek za nepremičnine,
Postojnska 3, Izola ali po tel. 05/6600200,
kontaktna oseba Stefanija Rajčić Sedlarević, elektronski naslov: stefanija.rajcic@
izola.si.
Nepremičnine, ki so predmet javnega
razpisa si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru s pooblaščeno za vodenje
UOP Barbaro Miklavc. Vse podrobnejše informacije z zvezi z ogledom se lahko naslovi na elektronski naslov: barbara.miklavc@
izola.si.
5. Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan vplačati varščino v
višini 10% izklicne cene na račun Občine
Izola, TRR, št.: 01240-0100006381, sklic 00
4783312008. Neizbranim ponudnikom bo
varščina (brezobrestno) vrnjena po poteku
roka veljavnosti ponudb oziroma po podpisu
pogodbe z izbranim ponudnikom. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku
30 dni od poziva, se vplačana varščina zadr-
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ži, sklenitev prodajne pogodbe pa se ponudi
drugemu najugodnejšemu ponudniku.
Najemniki imajo predkupno pravico.
Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi dokazili, vključno s
potrdilom o plačilu varščine v višini 10% od
izklicne cene.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani: http://www.izola.si., oglasna
deska.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi osebno v vložišču Občine Izola,
vsak delovni dan, v času uradnih ur, do izteka razpisnega roka.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine pod točko a/b/c/d/e/f/g/h«,
najpozneje do 23. 8. 2010, do 24. ure, na
naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8,
6310 Izola. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti naveden naslov ponudnika.
Ponudbe je do navedenega datuma v
delovnem času mogoče oddati tudi osebno
na vložišču Občine Izola, Sončno nabrežje
8, Izola, v pritličju, soba št. 1.
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno
3 mesece od dneva zaključka razpisnega
roka.
6. Drugi pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
in fizične osebe. Ponudbo lahko odda pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali
fizična oseba, državljan Republike Slovenije. Poleg teh oseb, lahko nepremičnino pridobijo tudi pravne osebe s sedežem na področju evropskega gospodarskega prostora
(EU, EFTA), pravne osebe, ustanovljene po
pravu teh držav, fizične osebe, državljani
teh držav ter vsaka druga pravna ali fizična
oseba ob pogoju vzajemnosti.
Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje
določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo biti priložene vse
zahtevane priloge, vključno z dokazilom o
vplačilu varščine.
Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi bremeni.
7. Postopek po odpiranju ponudb: javno
odpiranje ponudb se bo izvedlo dne 26. 8.
2010, ob 14. uri, v sejni sobi Urada za okolje in prostor, Postojnska ulica 3, Izola, 2.
nadstropje. Nepravočasnih in nepopolnih
ponudb komisija ne bo upoštevala.
8. Pristojni organi
Pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa je Urad za okolje in prostor,
Oddelek za nepremičnine občine Izola.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
9. Negativna pogodbena klavzula
Občina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje nepremičnin in sklenitve
pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega
razpisa.
Občina Izola
Ob-5042/10
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, objavlja na podlagi 44. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list. RS, št. št. 84/07, 94/07, 55/09 – odl. US,
100/09 in 49/10) in sklepov Mestnega sve-

ta Mestne občine Ptuj, št. 478-129/2010 in
478-130/2010, dne 2. 4. 2010
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 in izklicna cena
2.1. parc. št. 3468/8, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 1.161 m², vpisana pri
zk. vl. št. 1645, k.o. Ptuj. Nepremičnina se
nahaja v poselitvenem območju P11-S18
Ob Selski cesti, ki je namenjeno stanovanjski in poslovni dejavnosti.
Izhodiščna vrednost: 31,00 EUR/m2
(brez DDV).
2.2. parc. št. 3468/6, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 820 m², vpisana pri
zk. vl. št. 1645, k.o. Ptuj. Nepremičnina se
nahaja v poselitvenem območju P11-S18
Ob Selski cesti, ki je namenjeno stanovanjski in poslovni dejavnosti.
Izhodiščna vrednost: 32,00 EUR/m2
(brez DDV).
3. Pogoji prodaje
3.1. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku.
3.2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. 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 nepremičnin, ki sta predmet
javnega zbiranja ponudb, je dolžan poleg
kupnine plačati še davek na promet nepremičnin/DDV, stroške izdelave cenilnega poročila, stroške notarske overitve pogodbe,
stroške zemljiškoknjižnega prenosa, ter morebitne druge stroške. Vpis v zemljiško knjigo predlaga Mestna občina Ptuj po plačilu
celotne kupnine.
4. Pogoji udeležbe v postopku
4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% ponujene cene nepremičnine,
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,
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– navedbo nepremičnine, na katero se
ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne vrednosti,
– 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 nepremičnin
svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo do vključno 25. avgusta 2010, na naslov: Mestna občina Ptuj,
Mestni trg 1, 2250 Ptuj, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«.
Osebno prinesene ponudbe je potrebno do
navedenega datuma oddati na Mestni občini
Ptuj, Oddelek za gospodarske javne službe,
investicije, kakovost in gospodarstvo, soba
št. 24/2, najkasneje do 12. ure.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
5.1. Javno odpiranje ponudb bo dne
27. avgusta 2010 ob 10. 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. 24, tel. 02/748-29-68 –
kontaktna oseba: Branko Nova.
Mestna občina Ptuj
Št. 402-1/2010
Ob-5048/10
Občina Škofja Loka, Komisija za prodajo finančnega premoženja Občine Škofja
Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, na podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08,
49/09 in 38/10 – ZUKN), 46. in 48. člena
Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in
občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06,
95/07, 55/09 – odl. US, 38/10 – ZUKN),
III. točke Letnega načrta pridobivanja in
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
ter letnega načrta razpolaganja s finančnim premoženjem Občine Škofja Loka za
leto 2010, ki ga je prejel Občinski svet
Občine Škofja Loka, na 26. in je objavljen na spletni strani Občine Škofja Loka
http://www.skofjaloka.si/, objavlja

javno zbiranje ponudb
za nakup delnic
1. Prodajalec: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka.
2. Predmet prodaje: 5.360 delnic, kar
predstavlja 2,01% delež Občine Škofja Loka
v družbi Cestno podjetje Kranj, družba za
vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Jezerska
cesta 20, 4000 Kranj, v knjigovodski vrednosti 225.173,60 EUR, na dan 31. 12. 2009.
3. Ponudniki morajo posredovati zavezujočo ponudbo, katere rok veljavnosti ne sme
biti krajši od 60 dni od dneva poteka roka za
vložitev ponudb. Pogoj za prenos deleža je
v celoti plačana kupnina.
4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji delnic z najugodnejšim oziroma katerimkoli ponudnikom in lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi.
5. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
– ponujeno ceno: izražena mora biti s
točno določenim zneskom v evrih,
– način in rok plačila: nakazilo kupnine
mora biti v enkratnem znesku, v roku 8 dni
od sklenitve pogodbe. Kolikor kupnina ni
pravočasno plačana, lahko Občina Škofja
Loka odstopi od pogodbe in sklene pogodbo
z drugim najugodnejšim ponudnikom.
6. Na razpisu lahko sodelujejo domače in
tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe
morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali
drugega ustreznega) registra, ki ni starejši
od 30 dni, fizične osebe morajo ponudbi
priložiti dokazilo o državljanstvu. Kolikor je
ponudnik tuja pravna ali fizična oseba, mora
zahtevane dokumente priložiti v tudi v slovenskem prevodu, opravljenem po sodno
zapriseženem tolmaču.
7. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni plačati varščino v višini 30.000 EUR,
na transakciji račun Občine Škofja Loka,
številka: 01322-0100007116, s pripisom
»Varščina za nakup delnic CP Kranj«. Dokazilo o vplačani varščini je potrebno priložiti
ponudbi.
8. Izbranemu ponudniku se varščina
brezobrestno všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se brezobrestno vrne v roku
15 dni od odpiranja ponudb.
9. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru,
da dva ali več ponudnikov ponudi enako
najvišjo ceno, bo prodajalec izvedel pogajanja s temi ponudniki. Z namenom doseganja najvišje cene bo prodajalec lahko v
vsakem primeru opravil pogajanja z vsemi
ponudniki.
10. Ponudniki oddajo ponudbe s prilogami iz 7. in 8. točke v zaprti kuverti, z označbo
»Ne odpiraj – Ponudba za odkup delnic CP
Kranj d.d.«. Na hrbtni strani kuverte mora
biti označen naslov ponudnika.
11. Za pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo prispele na sedež Občine Škofja
Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, do 20. 8.
2010, do 12. ure. Ponudbe, ki bodo prispele
po tem roku – prepozne ponudbe, bo komisija neodprte vrnila pošiljatelju.
12. Odpiranje ponudb dne 23. 8. 2010,
na sedežu prodajalca.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku
15 dni po odpiranju ponudb.
14. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o prodaji deleža najkasneje v roku 3
delovnih dni od poziva prodajalca k sklenitvi
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pogodbe. V primeru, da izbrani ponudnik
ne pristopi k podpisu pogodbe, prodajalec
obdrži plačano varščino in k sklenitvi pogodbe pozove drugega najugodnejšega ponudnika.
15. Prenos lastništva delnic: z dnem preknjižbe delnic v KDD, d.d., Ljubljana, ki se
opravi v 3 delovnih dneh po poravnavi vseh
obveznosti.
16. Podrobnejše informacije v zvezi s
prodajo delnic lahko ponudniki dobijo pri
Poloni Gortnar, tel. 04/51-12-310.
Občina Škofja Loka
Št. 3528-307/2010-2
Ob-5065/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07),
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem
objavljeno na spletni strani http://www.
ljubljana.si/ od dne 6. 8. 2010 do dne 14. 8.
2010.
I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine:
Poslovni prostori:
1. Mestni trg 18
Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 121,79 m2, za pisarniško dejavnost.
Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni
prostor za mesec avgust 2010, znaša 9,70
EUR/m2, kar znaša 1.181,36 EUR/mesec.
Mestna občina Ljubljana si pridružuje
pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je
50% za višino ponujene najemnine in 50%
za program, ki se bo izvajal v poslovnem
prostoru.
II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1 – dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti oziroma;
1. za s.p.: priglasitveni list,
2. za gospodarske družbe: izpisek iz
sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje,
3. za društva: odločbo o vpisu v register društev,
4. za druge pravne osebe: izpisek iz
drugega registra,
2 – opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem prostoru in predstavitev sedanje
dejavnosti ponudnika.
3 – pravne osebe (razen neposredni proračunski uporabniki – državni in občinski
organi) in samostojni podjetniki predložijo
dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih,
in sicer:
1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki
vodijo transakcijske račune,
2. izjavo banke o številu blokiranih dni
vseh računov v preteklem letu,
3. bilanco stanja za zadnje leto,
4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe
na obrazcih AJPES,
4 – vsi ponudniki (razen neposredni proračunski uporabniki) morajo predložiti original bančne garancije za resnost ponudbe v
višini šestih izhodiščnih mesečnih najemnin
po zahtevanem vzorcu Mestne občine Ljubljana, ki se ga dobi v času odprtega razpisa
v tajništvu Odseka za razpolaganje z ne-
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premičninami, pri ga. Gajič v času uradnih
ur (ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do
15. ure, sreda od 8. do 12. ure in 14. do 16.
ure ter petek od 8. do 12. ure). Veljavnost
garancije mora biti vsaj do 14. 8. 2011.
5 – vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno
pogodbo za najem poslovnega prostora za
lokacijo za katero vlagajo ponudbo, ki jo
dobijo v času odprtega razpisa v tajništvu
Odseka za razpolaganje z nepremičninami,
pri ga. Gajič v času uradnih ur. V delu najemne pogodbe, ki se navezuje na poroka, izpolnijo podatke naslednji ponudniki: društva,
zasebni zavodi, ustanove in gospodarske
družbe z omejeno odgovornostjo (zakoniti
zastopnik, ki je porok prej naštetih pravnih
subjektov mora vlogi priložiti fotokopijo obeh
strani veljavne osebne izkaznice oziroma
potnega lista ter fotokopijo obeh strani bančne kartice z razvidno številko osebnega
računa).
6 – neposredni proračunski uporabniki
predložijo izjavo predstojnika organa (ki oddaja ponudbo za najem) o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu za plačilo najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov
za poslovne prostore, ki jih najemajo.
7 – Izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
najemnine.
8 – izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do dne 14. 8. 2011.
III. Pogoji najema
– Poslovni prostori se oddajajo za določen čas petih let, če ni drugače določeno.
– Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja,
stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere
se stranki dogovorita z najemno pogodbo.
– Najemnik ni upravičen do povrnitve
kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti
ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem
prostoru na podlagi vlaganj.
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– V primeru oddaje poslovnega prostora v starem mestnem jedru mora najemnik
zagotoviti obratovanje dejavnosti vse dni v
tednu.
– Izhodiščna najemnina se mesečno
usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS. Najemnik po trenutno veljavni
zakonodaji ne plačuje zneska DDV za najem poslovnih prostorov.
– Najemnik mora začeti z dejavnostjo v
mesecu dni od dneva prevzema poslovnega
prostora, če ni drugače določeno.
– Najemnik bo dolžan plačevati najemnino v roku dvajsetih dni od izstavitve računa
oziroma najkasneje do 25. v mesecu za
tekoči mesec.
IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za
oddajo ponudbe
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki
priporočeno ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov; Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
ravnanje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, z obvezno oznako
na ovojnici "Ponudba za najem poslovnih
prostorov – Ne odpiraj" in "Lokacija (naslov
poslovnega prostora) in št. poslovnega prostora ______ ". Na zadnji strani ovojnice
mora biti obvezno naveden naziv in naslov
ponudnika.
Rok za oddajo ponudb je do vključno dne
14. 8. 2010. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih
ponudb in ponudb prispelih po razpisnem
roku komisija ne bo obravnavala.
Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.
V. Posebne določbe o postopku javnega
zbiranja ponudb
Ponudbe prispele po razpisnem roku ter
nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih
ne bo obravnavalo.
Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več
najugodnejših ponudb, lahko komisija:
– pozove vse najugodnejše ponudnike k
oddaji nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
Župan lahko ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla.
Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogodbe in prevzem ključev poslovnega prostora v 15 dneh po pisnem obvestilu, se šteje, da najemnik odstopa od svoje
ponudbe.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo
v četrtek, 19. 8. 2010 ob 13:20, na naslovu:
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, v sejni sobi št. 401.
2. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati s pooblastilom ponudnika.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija za odpiranje ponudb,
ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 15 dneh od
dneva javnega odpiranja ponudb.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina oziroma če ni drugače določeno.
VII. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 14. 8.
2011.
VIII. Informacije
Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom poslovnih prostorov, ter dvigom razpisne dokumentacije dobite na Odseku za
razpolaganje z nepremičninami, Adamič–
Lundrovo nabrežje 2 pri g. Kastelic v času
uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure in od
13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. ure in od
14. do 16. ure ter petek od 8. do 12. ure) ali
po tel. 01/306-11-39.
Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov: v torek 10. 8. 2010 ob 9. uri, na Mestnem trgu 18.
Mestna občina Ljubljana
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Evidence sindikatov
Št. 10100-15/2008-5
Ob-4377/10
Statut Sindikata zaposlenih v knjižničarstvu in informacijski dejavnosti, ki se
na podlagi odločbe ministrstva št. 1010015/2008/3 z dne 15. 12. 2008 hrani pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve
in je vpisan v evidenco statutov sindikatov,
pod zaporedno številko 190, se izbriše iz
evidence statutov sindikatov.
Št. 101-2/2010-2
Ob-4819/10
Pravila Sindikata podjetja Gradbenik
Tolmin, s sedežem Poljubinj 89/h, 5220
Tolmin, ki se na podlagi odločbe Upravne
enote Tolmin, št. 024-6/94 z dne 29. 4.
1994 hranijo na Upravni enoti Tolmin in

so vpisana v evidenco statutov sindikatov,
pod zap. št. 27, se z dnem izdaje te odločbe izbrišejo iz evidence hrambe statutov
sindikatov.
Št. 101-2/2010-0413-3

Ob-4836/10

Pravila Sindikata Styria Vzmeti Ravne, Neodvisnost Konfederacije novih
sindikatov Slovenije – SN KNSS Styria
Ravne, Koroška cesta 4, Ravne na Koroškem, ki so hranjena na Upravni enoti
Ravne na Koroškem, na podlagi odločbe,
št. 114-1/2002-309 z dne 15. 2. 2002 in
vpisana v evidenco statutov sindikatov, pod
zaporedno številko 5, se z dne 15. 7. 2010
izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
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Objave gospodarskih družb
Ob-5047/10
Direktor družbe Automatic servis, d.o.o.,
Vanganelska cesta 5, 6000 Koper.- Capodistria (v nadaljevanju: Automatic servis, d.o.o.
ali družba), na podlagi 629. člena Zakona o
gospodarskih družbah objavlja obvestilo;
1. Dne 6. 8. 2010 je bil sodnemu registru
Okrožnega sodišča v Kopru predložen Delitveni načrt družbe Automatic servis, d.o.o.
2. Na sedežu družbe Automatic servis,
d.o.o. je od objave tega obvestila do dneva
skupščine družbe, ki bo odločala o soglasju
k delitvi, vsak delovnik, med 10. do 12. uro
na vpogled:
– Delitveni načrt družbe Automatic servis, d.o.o.,
– letno poročilo družbe Automatic servis,
d.o.o. za zadnja tri leta.
3. Družba bo družbeniku, upniku, svetu
delavcev ali delavcu na njegovo zahtevo
najkasneje naslednji dan brezplačno dala
prepis listin iz prejšnjega odstavka.
4. Pred odločanjem o soglasju k delitvi
bo direktor družbe Automatic servis, d.o.o.
ustno razložil Delitveni načrt, prav tako pa
bo družbenike obvestil o vseh morebitnih
pomembnih spremembah premoženja družbe v obdobju od dneva sestave Delitvenega načrta do zasedanja skupščine. Za pomembno se šteje predvsem tista sprememba, zaradi katere bi bilo primerno drugačno
menjalno razmerje.
Automatic servis, d.o.o.
direktor
Zvonko Muzlovič
Ob-5037/10
Lednik Alojz, slikopleskarstvo s.p.,
Petrovče 174, 3301 Petrovče, matična
št. 5932129, v skladu z določili 75. člena
Zakona o gospodarskih družbah objavlja,
da bo 1. 11. 2010 prenehal z opravljanjem
dejavnosti.
Slikopleskarstvo Alojz Lednik, s.p.

Sklici skupščin
Ob-5066/10
Preklic
Preklicujemo sklic 15. seje redne skupščine podjetja Gradis gradbeno podjetje Gradnje
Ptuj d.d., Dornavska 6/a, ki je bila objavljena
v Uradnem listu RS, št. 59 z dne 23. 7. 2010
pod vsebino skupščin, na strani 1990.
Gradis gradbeno podjetje
Gradnje Ptuj d.d.
direktor
Branko Veselič
Ob-5058/10
Popravek
V sklicu 15. seje skupščine družbe PUP
Velenje d.d., objavljene v Uradnem listu RS
št. 59 z dne 23. 7. 2010 – Razglasni del, na
strani 1960, se predlog sklepa točke 4.1.
popravi in pravilno glasi:

Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček družbe na dan
31. 12. 2009 znaša 3.628,00 EUR in ostane nerazporejen.
PUP Velenje d.d.
direktor
Janez Herodež
Ob-5011/10
V skladu z določili Statuta družbe Iskra Telekom Holding d.d., Ljubljanska cesta
24 a, 4000 Kranj, uprava sklicuje
10. redno skupščino
družbe Iskra Telekom Holding d.d.
Skupščina bo dne 14. 9. 2010, ob 9. uri,
v prostorih Iskratel d.o.o., Ljubljanska 24 a,
Kranj, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine, izvolitev delovnih teles in
predstavitev notarja.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli Viktorija Vehovec. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Marija Murnik.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice članom
uprave in nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
Predlog sklepov:
2.1. Bilančni dobiček na dan 31. 12.
2009 znaša 8.812.957 EUR in ostane nerazporejen.
2.2. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2009.
3. Odpoklic in izvolitev člana nadzornega sveta.
Predloga sklepov:
3.1. Ugotovi se, da na podlagi odstopne
izjave z dnem sklepa skupščine preneha
mandat članu nadzornega sveta Darku Vuser in se za novega člana nadzornega sveta z mandatom do poteka mandata ostalih
dveh članov, izvoli Peter Zorič. Novoizvoljeni
član nastopi mandat naslednji dan po izvolitvi na skupščini.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2010.
Predlog sklepa:
4.1. Na predlog nadzornega sveta se za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2010
imenuje družbo Deloitte Revizija d.o.o.,
Davčna ulica 1, Ljubljana.
Vpogled gradiva
Gradivo za sejo skupščine delniške družbe s predlogi sklepov k točkam dnevnega
reda je vsem delničarjem na vpogled na
sedežu družbe PIT d.o.o., Špruha 19, Trzin,
vsak delovni dan, od dneva objave dalje
med 9. in 10. uro.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic, sami ali po pooblaščencih. Pooblaščenci morajo predložiti
pisna pooblastila. Delničarji in njihovi pooblaščenci morajo svojo udeležbo na skupščini s pisnimi pooblastili sporočiti vsaj tri
dni pred sejo.
Glasovanje na skupščini k vsaki točki
dnevnega reda bo javno z dvigom rok.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom
podajo svoje morebitne nasprotne predloge, ki morajo biti obrazloženi v pisni obliki, in sicer v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
Iskra Telekom Holding d.d.
direktorica družbe
Viktorija Vehovec
Ob-5012/10
Uprava banke UniCredit Banka Slovenija
d.d., na podlagi 13.1. točke Statuta banke
sklicuje
skupščino
UniCredit Banka Slovenija d.d.,
ki bo v sredo, 8. 9. 2010, ob 13. uri,
v prostorih UniCredit Banke Slovenija d.d.,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana.
Za sejo skupščine banke predlaga uprava banke naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih organov.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina banke sklepčna.
Za predsednika skupščine se izvoli Rok
Rozman.
Za preštevalca glasov se imenuje Mitja
Širaj.
Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
2. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina UniCredit
Banka Slovenija d.d. za člana nadzornega
sveta banke imenuje Heinza Tschiltscha, rojenega 22. 2. 1955, in sicer za obdobje do
24. 4. 2011.
3. Razno
Gradivo za skupščino s predlogom sklepa in njegovo obrazložitvijo, je delničarjem
na vpogled na sedežu UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, od
6. 8. 2010 dalje. Skupščine banke se imajo
pravico udeležiti delničarji banke, v korist
katerih so delnice na ime vknjižene v delniški knjigi oziroma na računih vrednostnih
papirjev, ki se vodijo pri KDD, konec četrtega dne pred sejo skupščine. Delničarji banke morajo najkasneje konec četrtega dne
pred sejo skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini tajništvu uprave banke. Na
skupščini banke lahko delničarja zastopa
tudi pooblaščenec, na podlagi pisnega pooblastila.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o
katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda
ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo
banki najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na
način iz 296. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1), če je delničar v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine poslal banki
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razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu
uprave in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Vsak delničar, ki se udeleži skupščine,
ima pravico od uprave banke na skupščini zahtevati zanesljive podatke o zadevah
banke, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto
vsebino lahko uprava banke da podatke v
skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja
družbe s povezanimi družbami.
UniCredit Banka Slovenija d.d.
Uprava banke
dr. France Arhar
Janko Medja, MBA
Francesco Vercesi

vpisali na seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzeli glasovalne
lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo
na skupščini.
Skupno število vseh izdanih delnic družbe Melamin d.d. Kočevje (z oznako MKOG),
je na dan sklica skupščine 349.913. Vsaka delnica daje na skupščini en glas. Skupno število glasovalnih pravic iz delnic je
349.913.
Melamin, kemična tovarna d.d. Kočevje
direktor družbe
Srečko Štefanič, univ.dipl.kem.

Ob-5051/10
Na podlagi 7.3. točke Statuta delniške
družbe Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje, sklicuje uprava družbe
16. skupščino
delniške družbe Melamin kemična
tovarna d.d. Kočevje,
ki bo v sredo, 8. septembra 2010, ob
12. uri, v sejni sobi, na sedežu družbe Tomšičeva 9, v Kočevju.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov,
notarja in zapisnikarja.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Tomo
Jarni, za preštevalki glasov Marija Jerbič in
Sabina Grišin, za notarja in zapisnikarja pa
notarka Nina Češarek.
2. Pooblastilo upravi družbe za nakup
lastnih delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
Skupščina družbe na podlagi osme alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe, da lahko v imenu in
za račun družbe pridobiva lastne delnice,
katerih delež ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, presegati
10% vrednosti osnovnega kapitala.
Družba lahko pridobiva lastne delnice za
katerikoli namen, ne pa izključno za namen
trgovanja. Skupščina družbe pooblašča
upravo, da pri pridobitvi in odsvojitvi lastnih
delnic izključi prednostno pravico.
Pri pridobivanju lastnih delnic nakupna
cena delnic ne sme biti nižja od nominalne
vrednosti delnice 4,17 EUR in ne višja od
29,00 EUR.
Pooblastilo skupščine za nakup lastnih
delnic velja 36 mesecev od sprejema tega
sklepa.
Skupščina družbe pooblašča upravo, da
lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega
kapitala. V tem primeru skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev statuta s
sklepom uprave o umiku lastnih delnic.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno
prijavijo svojo udeležbo tako, da družba prijavo prejme 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, to je dne
4. 9. 2010 (presečni dan).
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo
dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o
katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda
ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji zahtevo
za dodatno točko dnevnega reda pošljejo
družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za
dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov:
skupscina@melamin.si.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali
volilne predloge. Predlog delničarja se objavi in sporoči le, če je delničar v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine, poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu
organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni
potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki
družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini.
Delničarji lahko predloge sklepov in volilne
predloge družbi pošljejo tudi po elektronski
pošti na naslov: skupscina@melamin.si.
Vpogled v gradivo s predlogi sklepov in
obrazložitvijo točk dnevnega reda
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko
dnevnega reda, je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe v splošnem kadrovskem
sektorju vsak delovni dan, od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, od 8.
do 12. ure.
Gradivo za skupščino je objavljeno in
delničarjem dostopno na spletni strani družbe, www.melamin.si.
Pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje
pravico do obveščenosti v skladu s prvim
odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem
mora uprava na skupščini dati delničarjem
zanesljive podatke o zadevah družbe, če so
potrebni za presojo točk dnevnega reda.
Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1,
so dostopne na spletni strani družbe, www.
melamin.si.
Način glasovanja
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno družbi najkasneje ob začetku zasedanja skupščine
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno pri družbi. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu
je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti: skupscina@melamin.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si
pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti
delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.
Udeležence skupščine prosimo, da se
prijavijo v sejni sobi na sedežu družbe pol
ure pred začetkom zasedanja, kjer se bodo
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Ob-5052/10
Na podlagi Statuta družbe in na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, uprava
družbe NFD Holding, finančna družba d.d.
zaradi napake pri sklicu ponovno sklicuje
8. sejo skupščine družbe
NFD Holding, finančna družba d.d.,
ki bo v torek, dne 7. 9. 2010, ob 14. uri,
na sedežu družbe v Ljubljani, Trdinova 4.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev njenih
organov ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa št. 1:
Za predsednika skupščine se imenuje
Stojan Zdolšek, za preštevalki glasov se izvolita Mihaela Stopar in Tjaša Korenčan. Za
pristojno notarko se imenuje Nada Kumar.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
NFD Holding d.d. in Skupine NFD Holding
za poslovno leto 2009, skupaj s poročilom
nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila in konsolidiranega
letnega poročila ter revizijskim poročilom ter
informacija o prejemkih članov uprave in
nadzornega sveta v letu 2009 in odločanje
o podelitvi razrešnice članom nadzornega
sveta in upravi družbe NFD Holding, finančna družba d.d.
Predlog sklepa št. 2.1:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe NFD Holding d.d. in Skupine NFD
Holding za poslovno leto 2009, ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila družbe NFD Holding d.d.,
in Skupine NFD Holding za poslovno leto
2009, ter s prejemki članov organov vodenja
in nadzora v preteklem poslovnem letu.
Predlog sklepa št. 2.2:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe NFD
Holding, finančna družba d.d. v poslovnem
letu 2009.
3. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa št. 3:
Osnovni kapital družbe se po poenostavljenem postopku zmanjša s 140.741.136,92
EUR za 39.559.548,92 EUR, tako da po
zmanjšanju znaša 101.181.588,00 EUR.
Z zmanjšanjem osnovnega kapitala se
pripadajoči znesek osnovnega kapitala na
delnico zmanjša s 4,1729 EUR za 1,1729
EUR in odslej znaša 3,0000 EUR. Število
delnic, na katere je razdeljen osnovni kapital družbe, ostane nespremenjeno in znaša 33.727.196 navadnih imenskih kosovnih
delnic.
S poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala in z zmanjšanjem preračunske vrednosti delnice se zmanjša tudi znesek odobrenega kapitala družbe, in sicer s
27.124.019,36 EUR na 19.500.000,00 EUR.
Skupščina družbe pooblašča nadzorni svet
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za izdelavo čistopisa statuta družbe, ki vključuje sprejete sklepe skupščine.
4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa št. 4:
Skupščina na predlog uprave in nadzornega sveta sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe, ki so kot priloga sestavni
del tega sklepa.
5. Pooblastilo upravi za pridobivanje in
odsvajanje lastnih delnic.
Predlog sklepa št. 5:
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
v imenu in za račun družbe skladno z osmo
alineo prvega odstavka 247. člena Zakona o
gospodarskih družbah pridobiva lastne delnice, in sicer z namenom:
– povečanja premoženja družbe,
– zamenjave tako pridobljenih lastnih
delnic v primeru pridobivanja deležev v drugih družbah.
Nakupna cena za te namene pridobljenih delnic ne sme biti višja od povprečnega dnevnega enotnega tečaja delnice
družbe na Ljubljanski borzi vrednostnih
papirjev v zadnji treh mesecih, povečanega za 10% in ne nižja od 0,01 EUR,
prodajna cena pa ne nižja od povprečne
ponderirane nakupne cene, dosežene po
stanju ob vsakokratni prodaji. Pooblastilo
za pridobivanje velja 24 mesecev od sprejema tega sklepa.
Družba lahko za te namene pridobi le
toliko lastnih delnic, da jih skupaj z drugimi
lastnimi delnicami, ki jih že ima v svoji lasti,
ne bo imela več kot deset odstotkov vrednosti osnovnega kapitala. Družba bo delnice
pridobivala izključno na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev. V primeru odsvajanja
lastnih delnic po prvi alineji prvega odstavka tega sklepa bo družba delnice odsvajala
izključno na organiziranem trgu vrednostnih
papirjev. V primeru odsvajanja po drugi alineji prvega odstavka tega sklepa pa se smiselno ne uporablja določba 337. člena Zakona o gospodarskih družbah, kar pomeni
izključitev prednostne pravice pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic.
Uprava je še pooblaščena, da tako pridobljene lastne delnice tudi umakne. Nadzorni
svet je v tem primeru pooblaščen, da uskladi
besedilo statuta z veljavno sprejeto odločitvijo uprave o umiku delnic.
Uprava mora na prvi naslednji redni seji
skupščine po datumu pridobitve oziroma
odsvojitve lastnih delnic delničarje seznaniti s pridobitvijo oziroma odsvojitvijo lastnih
delnic.
6. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju finančnega revizorja za poslovno
leto 2010.
Predlog sklepa št. 6:
Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2010
imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje
za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, vključno z letnima
poročiloma, poročilom nadzornega sveta in
revizorjevim poročilom, utemeljitvijo predloga za imenovanje revizorja in besedilom
sprememb statuta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe NFD Holding, finančna družba d.d. v Ljubljani, Trdinova 4, in
sicer od dneva objave sklica do zasedanja
skupščine, vsak delavnik med 10. in 12. uro
in na spletni strani družbe, www.nfdholding.
si. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov
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sklepov, besedilo predlaganih sprememb in
ostalo gradivo, je objavljeno tudi na spletnih
straneh Ljubljanske borze d.d. (http://seonet.ljse.si). Na spletni strani družbe, www.
nfdholding.si so dostopni tudi podatki iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1.
Pravice in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki 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 sklica skupščine.
Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo na naslov Trdinova 4, Ljubljana, ali po telefaksu
na številko 01/23-00-620.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v
sedmih dneh po objavi tega sklica, 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. Delničar lahko predloge sklepov in
volilne predloge družbi sporoči na naslov ali
po telefaksu, kot je navedeno v prejšnjem
odstavku.
Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1, uresničuje na skupščini. Uprava jim je dolžna
podati zanesljive podatke in odgovore na
vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so
takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.
Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305 člena tega zakona so dostopne na spletni strani družbe,
www.nfdholding.si.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalne pravice le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine oziroma imajo na ta
dan zakonito glasovalno pravico na kateri
drugi zakoniti pravni podlagi ter njihovi pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da
svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno
prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe
najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijava se pošlje po pošti
na naslov NFD Holding d.d., Uprava družbe
– za skupščino, Trdinova 4, 1000 Ljubljana.
Prijave na skupščino ni mogoče podati z
uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane
in veljavne bodo samo prijave z originalnimi
podpisi.

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 za zastopanje
mora biti pisno in dostavljeno družbi ter
ostane shranjeno v družbi ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja. Delničarji lahko
imenujejo pooblaščenca tudi po faksu na
številko 01/23-00-620. Delničarji lahko pooblastilo prekličejo na enak način, kot je
bilo podeljeno.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali
pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.
Obrazca prijavnice in pooblastila, ki sta
podana primeroma, sta poleg sklica in gradiva za skupščino dosegljiva na spletni strani,
www.nfdholding.si.
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
33.727.196 navadnih imenskih kosovnih
delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na
skupščini. Na dan sklica skupščine je družba NFD Holding d.d. imetnica 2.672 lastnih
delnic, kar predstavlja 0,008% vseh izdanih
delnic družbe. Lastne delnice so brez glasovalne pravice.
Delničarje oziroma njihove zastopnike
prosimo, da prevzamejo glasovnice trideset
minut pred začetkom seje.
NFD Holding, finančna družba d.d.
Uprava družbe

Razširitve dnevnih redov
Ob-5046/10
Uprava družbe HIT Alpinea d.d., Borovška cesta 99, Kranjska Gora, sporoča, da
je v zvezi s sklicem 17. skupščine družbe
za dan 25. 8. 2010, ob 10. uri, v sejni sobi
Hotela Larix, Borovška cesta 99, Kranjska Gora, dne 30. 7. 2010, prejela predlog delničarja HIT hoteli, igralnice, turizem
d.d. Nova Gorica za dopolnitev (razširitev)
dnevnega reda skupščine, zato dopolnjuje
dnevni red z novima dodatnima točkama,
ki se glasita:
5. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta družbe se za mandatno dobo 4 let, ki
začne teči z dnem 26. 8. 2010, izvolita Barbara Jama Živalič in Tilen Zugwitz.
6. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev za
posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje
posameznih poslov družbe, imenuje revizijsko družbo UHY Revizija in svetovanje
d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje posameznih
poslov družbe v obdobju od 17. 8. 2006 do
31. 12. 2009, s posebnim poudarkom na
preveritvi sponzorskih pogodb, donatorskih
pogodb in poslov v zvezi z investicijami,
predvsem v Hotelu Špik.
Zahteva za dopolnitev dnevnega reda z
obrazložitvijo, je skupaj z drugim gradivom
na vpogled delničarjem v tajništvu družbe,
vsak delovni dan od objave dopolnitve dnevnega reda, od 8. do 12. ure.
HIT Alpinea d.d.
Uprava družbe
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Ob-5053/10
Uprava Iskre Avtoelektrike d.d. na podlagi določil 298. in 300. člena Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja, da
je prejela zahteve za razširitev dnevnega
reda 16. redne seje skupščine delničarjev
družbe, ki je bila objavljena v Uradnem listu
RS, št. 59/10, dne 23. 7. 2010, in so jih podali delničarji Kapitalska družba d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, katera je imetnik
14,20% osnovnega kapitala družbe, Slovenska odškodninska družba d.d., Mala ulica 5,
Ljubljana, in je imetnica 7,08% osnovnega
kapitala družbe in Zvon ena Holding Finančna družba d.d. Slovenska ulica 17, Maribor,
ki je imetnik 7,8% deleža v osnovnem kapitalu družbe.
1. Delničar Kapitalska družba d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, zahteva, da se
dnevni red skupščine razširi z novima dodatnima točkama 5 in 6, ki glasita:
5. Sprejem sklepa o določitvi višine sejnin članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
(1) Članom nadzornega sveta se za udeležbo na sejah nadzornega sveta in za pripravo nanje določi sejnina v naslednjih bruto
zneskih:
– za predsednika nadzornega sveta 429
EUR,
– za člana nadzornega sveta 330 EUR.
(2) Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta pripada predsedniku in članu nadzornega sveta sejnina v višini 80%
redne sejnine, članom komisij nadzornega
sveta pa za udeležbo na sejah in za pripravo
nanje pripada sejnina v višini 70% sejnine,
ki je določena za člane nadzornega sveta.
(3) V primeru, če zaradi predsednikove
odsotnosti vodi sejo nadzornega sveta ali
sejo komisije nadzornega sveta namestnik
predsednika ali drug član, je ta upravičen do
sejnine v enaki višini, kot bi jo za vodenje
seje prejel predsednik.
(4) Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta se izplačujejo dnevnice in prevozni stroški v skladu
s predpisi, ki urejajo dnevnice in prevozne
stroške za gospodarske družbe. Stroški za
prenočišča se lahko povrnejo le, če je oddaljenost stalnega oziroma začasnega prebivališča člana nadzornega sveta, od kraja
dela organa najmanj 100 kilometrov, če se
ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bilo
predvidene nobene vožnje javnega prevoznega sredstva več, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.
(5) Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema. V času veljavnosti tega sklepa se ne
uporabljata sklep številka 4 o določitvi višine
sejnin ter povračilu stroškov članom revizijske komisije nadzornega sveta, ki ga je
sprejela skupščina delničarjev družbe dne
2. 7. 2009, ter sklep št. 6, o določitvi višine
sejnin ter povračilu stroškov članom nadzornega sveta, ki ga je sprejela skupščina
delničarjev družbe 22. 8. 2007.
6. Odpoklic člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa 6.1:
Z dnem 26. 8. 2010 se odpokliče naslednji član nadzornega sveta: mag. Lovrencij
Galuf.
Predlog sklepa 6.2:
Za člana nadzornega sveta družbe Iskra
Avtoelektrika d.d se kot predstavnik delničarjev, izvoli: Vida Škrlj, za štiriletno man-

delovni dan, od dneva te objave do dneva
zasedanja skupščine, od 9. do 11. ure.
Popravek: 16. seja skupščine delničarjev
Žima d.d. Ljubljana, je sklicana za ponedeljek 23. 8. 2010, in ne »petek«, kot je bilo
pomotoma objavljeno.
Žima d.d.
uprava
Robert Rupnik

datno obdobje, ki začne teči z dnem 27. 8.
2010.
2. Delničar Zvon Ena Holding, finančna
družba d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, zahteva, da se dnevni red skupščine
razširi z novo točko 5, ki glasi:
5. Seznanitev skupščine s podanima
odstopnima izjavama, odpoklic člana nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
5.1. Skupščina se seznani, da sta s podano odstopno izjavo z mesta članov nadzornega sveta družbe Iskra Avtoelektrike
d.d. odstopila Igor Hustič in Radovan Jereb.
Za nova člana nadzornega sveta družbe
Iskra Avtoelektrika d.d. se za mandatno obdobje štirih let izvolita Simon Zdolšek in Aleš
Klavžar. Mandat novoizvoljenima članoma
nadzornega sveta Simonu Zdolšku in Alešu
Klavžarju začne teči z dnem imenovanja na
skupščini družbe.
5.2. Skupščina z dnem sprejema tega
sklepa, to je 26. 8. 2010, odpokliče člana
nadzornega sveta Roberta Vrenka. Za novega člana nadzornega sveta družbe Iskra
Avtoelektrika d.d. se za mandatno obdobje
štirih let izvoli Žarko Krajnik. Mandat novoizvoljenemu članu nadzornega sveta Žarku
Krajniku začne teči z dnem imenovanja na
skupščini družbe.
3. Delničar Slovenska odškodninska
družba, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, Ljubljana, zahteva, da se dnevni red skupščine
razširi z novo točko 5., ki glasi:
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Za člana nadzornega sveta družbe Iskra
Avtoelektrika, d.d., se za mandatno dobo
štirih let, ki začne teči z dnem 27. 8. 2010,
izvolita kot predstavnika delničarjev: Dragomir Kolman in Krešo Šavrič.
Čistopis dnevnega reda 16. skupščine in
zahteve za razširitev dnevnega reda z obrazložitvami, so objavljeni tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (http://seonet.
ljse.si), delničarjem pa so na vpogled tudi
na sedežu družbe v Šempetru pri Gorici,
Polje 15 (področje organizacije in splošnih
zadev), vsak delovni dan, od dneva objave
do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 12.
ure, in na spletni strani družbe, http://www.
iskra-ae.com.
Iskra Avtoelektrika d.d.
uprava družbe
Ob-5054/10
Uprava družbe Žima d.d., Stantetova ulica 9, Ivančna Gorica, sporoča, da je v zvezi s sklicem 16. seje skupščine delničarjev
za dne 23. 8. 2010, ob 12. uri, na sedežu
družbe, dne 28. 7. 2010 prejela predlog delničarja ADM Invest d.o.o., Cankarjeva cesta 7, Ljubljana za razširitev dnevnega reda
skupščine. Skladno z navedenim razširja
dnevni red z dodatno točko dnevnega reda
in predlogom sklepa pod št. 6:
»6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 6:
Skupščina družbe za člana nadzornega
sveta družbe Žima d.d. z dnem skupščine
za mandatno obdobje 5 let, imenuje:
1. Antona Černiča,
2. Branka Klemenčiča.«
Predlog dodatne točke dnevnega reda z
obrazložitvijo in prilogami, je delničarjem na
voljo za vpogled na sedežu družbe v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe, vsak
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Nasprotni predlogi
Ob-5031/10
Uprava družbe Kompas International,
d.d. v zvezi z 21. skupščino delničarjev
družbe Kompas Int. d.d., ki bo dne 26. 8.
2010, ob 9.45, v sejni sobi na sedežu družbe v Ljubljani, Vojkova cesta 58, v skladu
s 300. členom ZGD-1 obvešča delničarje,
da je dne 28. 7. 2010, prejela nasprotni
predlog delničarja KBM Infond, družba za
upravljanje, d.o.o., Skupina Nove KMB, Ul.
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, k 3.2 točki
dnevnega reda skupščine s predlogom, da
se predlagani sklep št. 3.2. o uporabi dobička spremeni, kot sledi:
nasprotni predlog
k točki »Seznanitev z letnim poročilom
za leto 2009 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila,
odločanje o bilančnem dobičku in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu«.
Predlog sklepa 3.2.:
Bilančni dobiček družbe, ki na dan
31. 12. 2009, znaša 404.566,20 EUR se
v celoti uporabi za razdelitev dividend delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na
drugi delovni dan po skupščini. Rok izplačila
dividend je 60 dni.
Predlagatelj predlaga, da se o njegovem
predlogu glasuje pred predlogom uprave in
obvešča upravo, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo tudi druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali
za njegov nasprotni predlog.
Obrazložitev:
Predlagatelj meni, da po presoji dobrega
gospodarstvenika ni nujno, glede na okoliščine, v katerih družba posluje, da bilančni
dobiček ostane nerazporejen oziroma se ne
deli za dividende delničarjem. Takšen predlog je torej v nasprotju z Zakonom o gospodarskih družbah in je kot takšen izpodbojen.
Po mnenju predlagatelja iz računovodskih
izkazov izhaja, da je poslovanje družbe stabilno in dobro in tako družba nima razlogov,
da ne bi delila celotnega bilančnega dobička
delničarjem, zato predlaga, da se bilančni
dobiček uporabi za dividende delničarjev.
Kompas International, d.d.
direktor
Damjan Vezjak
Ob-5045/10
Uprava družbe HIT Alpinea d.d., Borovška cesta 99, Kranjska Gora, sporoča, da je
v zvezi s sklicem 17. skupščine družbe za
dan 25. 8. 2010, ob 10. uri, v sejni sobi Hotela Larix, Borovška cesta 99, Kranjska Gora,
dne 30. 7. 2010, prejela s strani delničarja
HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica nasprotni predlog k 2. točki dnevnega
reda 17. skupščine, ki se glasita:
Predlog sklepov:
2.2. O podelitvi razrešnice direktorju in
posameznemu članu nadzornega sveta se
glasuje ločeno.
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2.2.1. Direktorju Alešu Topolšku se za
poslovno leto 2009 ne podeli razrešnice.
2.2.2. Članu nadzornega sveta Urošu Kravosu se za čas od 14. 12. 2009 do
31. 12. 2009 podeli razrešnica.
2.2.3. Članu nadzornega sveta Valterju
Nemcu se za čas od 14. 12. 2009 do 31. 12.
2009 podeli razrešnica.
2.2.4. Članu nadzornega sveta Stevu
Praštalo se za čas od 7. 9. 2009 do 31. 12.
2009 podeli razrešnica.
2.2.5. Članu nadzornega sveta Fele Jožetu se za čas od 1. 1. 2009 do 7. 9. 2009
ne podeli razrešnice.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2.2.6. Članu nadzornega sveta Niku Troštu se za čas od 1. 1. 2009 do 14. 12. 2009
ne podeli razrešnice.
2.2.7. Članu nadzornega sveta Tilnu Majnardiju se za od 17. 3. 2009 do 14. 12. 2009
ne podeli razrešnice.
2.2.8. Članu nadzornega sveta Franciju
Križanu se za čas od 1. 1. 2009 do 17. 3.
2009 ne podeli razrešnice.
Obrazložitev:
Predlagateljica predlaga, da se o podelitvi razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta določa poimensko, ker pre-

dlagateljica ne odobrava delo direktorja
in nekaterih članov nadzornega sveta v
letu 2009, zaradi česar je tudi predlagala
dopolnitev dnevnega reda z imenovanjem
posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja poslov družbe.
Zahteva za nasprotni predlog z obrazložitvijo, je skupaj z drugim gradivoma na
vpogled delničarjem v tajništvu družbe vsak
delovni dan, od objave nasprotnega predloga, od 8. do 12. ure.
HIT Alpinea d.d.
Uprava družbe
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Zavarovanja terjatev
SV 506/10
Ob-5038/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nane Povšič Ružić
iz Izole, opr. št. 506/10 z dne 28. 7. 2010,
je bila nepremičnina, in sicer: del stavbe z
ident. št. 1723-4679-109, k.o. 1723 Vič, dvoinpolsobno stanovanje št. 23, v 5. etaži, z
neto tlorisne površine 72,15 m2, ki se nahaja
v stavbi z identifikacijsko št. 4679, na naslovu Jamova cesta 56, Ljubljana, stoječi na
parc. št. 815/3, 817/4, 819/1, 819/2, 832/9,
vse k.o. 1723 Vič, solast zastaviteljev Zdenke Zdešar, stanujoče Ulica Malči Beličeve
4, Ljubljana, in Jožeta Kozjeka, stanujočega
Ulica Malči Beličeve 4, Ljubljana, vsakega
s solastninskim deležem do ene polovice,
na podlagi: a) prodajne pogodbe, sklenjene dne 4. 6. 2010, med Rozalijo Zadnik,
Jamova ulica 56, Ljubljana, kot prodajalko,
ter Zdenko Zdešar in Jožetom Kozjekom
kot kupcema, b) kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 19. 4. 1967, med GP »Tehnograd«, Ljubljana, Tržaška c. 68 a, Ljubljana, kot prodajalcem, ter Rozalijo Zadnik kot
kupovalko, in zemljiškoknjižnega dovolila
Mestne občine Ljubljana, z dne 12. 7. 2010,
zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, s sedežem Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 5860571,
za zavarovanje denarne terjatve upnice po
kreditni pogodbi št. 020531123571848, v
višini 117.000,00 EUR z vsemi pripadki, ki
zajemajo pogodbene obresti v višini 6-mesečni Euribor + fiksni pribitek 2.00% letno, z
možnostjo povečanja obrestne mere za 2%
letno, morebitne zamudne obresti in stroške,
ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila
terjatve, s končnim rokom zapadlosti 31. 7.
2040, z možnostjo predčasnega odpoklica
terjatve.
SV 484/2010
Ob-5049/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Gorazda Šifrerja iz
Maribora, opravilna številka SV 484/2010 z
dne 20. 4. 2010, je stanovanje št. 5, v prvem

nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru,
Wattova ulica 3, ki leži na parcelah št. 790/3
in 790/4, zk vl. 1916, k.o. Tabor, na katerem
še ni vzpostavljena etažna lastnina, v lasti
Simona Gutsmandla do celote in zastavljeno v korist Nove kreditne banke Maribor
d.d., s sedežem 2000 Maribor, Ulica Vita
Kraigherja 4, matična številka 5860580000,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
42.000,00 EUR s pripadki.
SV 501/2010
Ob-5050/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Gorazda Šifrerja
iz Maribora, opravilna številka SV 501/2010
z dne 30. 7. 2010, je stanovanje št. 7, v
2. nadstropju, v skupni izmeri 52,85 m2,
v večstanovanjski stavbi, stoječi na parc.
št. 1621/1, k.o. Spodnje Radvanje, na naslovu Knafelčeva ulica 24, 2000 Maribor,
v lasti Srečka Ploj, stanujočega Knafelčeva ulica 24, 2000 Maribor, in zastavljeno v
korist Raiffeisenbank Kirchberg-Edelsbach,
eGen, 8324 Kirchberg an der Raab 159,
EIŠ 1870734, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 15.000,00 EUR s
pripadki.
SV 784/10
Ob-5055/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 784/10 z
dne 30. 7. 2010, je bila nepremičnina –
stanovanje številka 16, v IV. nadstropju, v
izmeri 132,78 m2 in kletni prostor, številka
29, v II. kletni etaži, v izmeri 9,62 m2, ter sorazmerni delež I. kletne etaže, v skupni izmeri 173,5 m2, v večstanovanjskem objektu
v Mariboru, Razlagova ulica 1, zgrajenem
na parcelah številka 934/7 in 935, katastrska občina Maribor – Grad; last dolžnice – zastaviteljice Mejre Festić, stanujoče
Razlagova ulica 1, 2000 Maribor, do 1/1,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 26. 10.
2005 in dodatka z dne 15. 2. 2006, k prej
navedeni pogodbi, za zavarovanje denar-

ne terjatve upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, s sedežem Trg republike 2,
1000 Ljubljana, do dolžnice – zastaviteljice
Mejre Festić v višini 110.000,00 EUR s
pripadki, ter z zapadlostjo v roku najkasneje do vključno 31. 7. 2026, in sicer v 192
zaporednih mesečnih obveznostih, ki zapadejo v plačilo zadnji dan v posameznem
koledarskem mesecu.
SV 685/2010
Ob-5062/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
Radovljice, opr. št. SV 685/2010 z dne 2. 8.
2010, je bilo stanovanje št. 2 B2, v skupni
izmeri 59,79 m2, v kletni etaži večstanovanjske stavbe, s št. ID 0881, na naslovu Dežmanova ulica 4, 4248 Lesce, ki stoji na parc.
št. 90/13, ki je pripisana pri vl. št. 1601, k.o.
Hraše – 2155, v zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Radovljici, skupaj s pripadajočim
solastninskim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter pripadajočim zemljiščem, zastavljeno s strani zastaviteljice
Kordež Lidije, stanujoče Kumerdejeva ul. 4,
4260 Bled, v korist UniCredit Banke Slovenije d.d., s sedežem Šmartinska 140, 1000
Ljubljana, MŠ 5446546000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 220.500,00 CHF, s
pp. z zapadlostjo 31. 5. 2033.
SV 538/2010
Ob-5067/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 538/2010 z dne 4. 8. 2010,
je bila nepremičnina, z ident. št. 2175-25414, del stavbe, s številko 14.E – stanovanje
št. 14, Ulica Staneta Bokala 11, 4270 Jesenice, pri čemer večstanovanjska stavba
stoji na parc. št. 195/4, k.o. Jesenice, last
zastavitelja Ivana Krulića, stanujočega na
Jesenicah, Podkočna 4, zastavljeno v korist
upnice Abanke Vipa d.d., matična številka:
5026024000, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v višini 31.500,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 1851/2009
Os-4400/10
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog
Justine Belič, Zoisova ulica 13, Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 202/92-VT-JR z dne 12. 3. 1992, sklenjene med prodajalcem Srednjo šolo za trgovinsko dejavnost Kranj, Župančičeva 22,
Kranj, in kupcem Justino Belič, Ulica Moše
Pijade 13, Kranj, za stanovanje št. 13, v 3.
nadstropju, z ident. št. 13.E, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Moše Pijade 13
(sedaj Zoisova ulica 13), Kranj, vpisanem v
vl. št. 2703/13, k.o. Kranj.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Justine Belič, Zoisova ulica 13, 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 30. 6. 2010
Dn 1224/2010
Os-4630/10
Okrajno sodišče v Lenartu je po zemljiškoknjižni sodnici – svetnici Lilijani Rebernik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Kristine Jagodnik in Jadrana Jagodnika,
Trg osvoboditve 16, Lenart v Slovenskih
goricah, ki ju zastopa Atrium nepremičnine,
d.o.o., Loška ulica 13, Maribor, izdalo sklep
o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, na podlagi fotokopije, neoverjene kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 362-41/91, z dne 31. 12. 1991, sklenjene
med Skupščino občine Lenart in Majcenovič
Jožetom in fotokopije notarsko overjene prodajne pogodbe z dne 2. 7. 1998, sklenjene
med Jožetom Majcenovičem kot prodajalcem, ter Kristino in Jadranom Jagodnikom
iz Trga osvoboditve 16, Lenart v Slovenskih goricah, kot kupcema, in s katero je
prodajalec dovolil vpis lastninske pravice
pri nepremičnini, vpisani v zemljiško knjigo
Okrajnega sodišča v Lenartu – del stavbe
z identifikacijsko oznako 532-660-203.E,
stanovanje, v II. nadstropju, Trg osvoboditve 16, 2230 Lenart v Slovenskih goricah,
stanovanje v izmeri 78,51 m2, vpisano pri
podvložku 679/28, katastrska občina 532
Lenart v Slovenskih goricah.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 12. 7. 2010
Dn 1353/2007
Os-4153/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško-

knjižni zadevi predlagatelja Mitrovič Milana,
Prušnikova ul. 5, Ljubljana, ki ga zastopa
OTIUM d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 1994/140 – stanovanje št. 54, Prušnikova 5, z ident. št. 17540588-140, v stanovanjski stavbi v Ljubljani,
Prušnikova ulica 3, 5, 7, 9, 11, 13 in 15, v
k.o. Šentvid nad Ljubljano, dne 12. 5. 2010,
pod opr. št. Dn 1353/2007, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– prodajne pogodbe št. 15/87, z dne
23. 4. 1987, sklenjene med SOZD ZGP Giposs n.sol.o. Ljubljana, ki ga zastopa DO
Giposs Inženiring, TOZD Inženiring Ljubljana, in Mitrovič Milanom, Brilejeva 21, Ljubljana, za triinpolsobno stanovanje, št. 54,
v mansardi, v objektu na parc. št. 926/9,
k.o. Šentvid.
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 11. 6. 2010
Dn 2576/2008
Os-4466/10
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Branka Pungartnik, Mariborska cesta 37, Dravograd,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
in vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini, identifikacijska številka 829-692-017
(17.E), vpisan v z.k. podvložku št. 918/17,
k.o. Dravograd – stanovanje št. 17, v izmeri
46,10 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Mariborska cesta 37, Dravograd, izdalo
sklep št. Dn 2576/2008, z dne 20. 5. 2010,
s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja, št. 71, z dne
29. 11. 1991, sklenjene po določbah Stanovanjskega zakona (UL RS, št. 18/91), med
prodajalcem PTT – Podjetje Maribor, p.o.,
Slomškov trg 10, Maribor, in kupovalko Ano
Mlačnik, Mariborska 37, Dravograd.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Branka Pungartnik, Mariborska cesta 37, Dravograd, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 7. 2010
Dn 5280/2005
Os-4491/10
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti dne 20. 12. 2005, na
predlog Avtocommerce d.d., Baragova 5,

Ljubljana, ki ga zastopa odv. družba Marčič in ostali o.p., d.n.o. iz Slovenj Gradca,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
in vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičninah parc. št. 460/1 in 460/2, vpisanih v vl.
št. 217, k.o. Slovenj Gradec, izdalo sklep
št. Dn 5280/2005 z dne 16. 6. 2010, s katerim je začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe z dne 11. 2. 1967, sklenjene
med Založniškim grafičnim podjetjem, Mladinska knjiga, Ljubljana in podjetjem Elektrotehna, Ljubljana, za prodajo 1/2 solastniškega deleža Mladinske knjige na parc.
št. 460/1 in 460/2, vpisanih v vl. št. 70, k.o.
Slovenj Gradec, na kupca Elektrotehna Ljubljana,
– pogodbe o prodaji solastniškega deleža do 1/2 na nepremičninah, parc. št. 460/1
in 460/2, vpisanih v vl. št. 217, k.o. Slovenj
Gradec, sklenjene med Društvom inženirjev
in tehnikov Slovenj Gradec kot prodajalcem,
in Gradbenim podjetjem Slovenj Gradec kot
kupcem,
– kupoprodajne pogodbe z dne 3. 7.
1968 za prodajo solastniškega deleža do
1/2 na nepremičninah parc. št. 460/1 in
460/2, vpisanih v vl. št. 217, k.o. Slovenj
Gradec, Gradbenega podjetja Slovenj Gradec, kupcu Trgovsko uvozno in izvozno podjetje Elektrotehna Ljubljana.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedenih nepremičninah se zahteva v korist
predlagatelja Avtocommerce d.d. oziroma sedaj ACH, družba za gospodarjenje z naložbami d.d., Baragova 5, Ljubljana, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 7. 2010
Dn 3419/2008
Os-3878/10
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je s
sklepom z dne 3. 7. 2009, št. Dn 3419/2008,
na predlog predlagateljice Marije Perc, Maistrova 2, Rogatec, ki jo zastopa BONIS,
Mojca Herzog s.p., Maistrova 4, Maribor, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, ki se nanaša na stanovanje, št. 2, v
1. in 2. etaži večstanovanjske hiše, Rogatec
164, p. Rogatec, sedaj naslov Maistrova ul.
2, Rogatec, vpisano v podvložek št. 946/3,
k.o. Rogatec, kjer je vpisan del stavbe z
ident. št. 2.E, in je vknjižena pravica uporabe na Vetropack Straža, Tvornica stakla
d.d., Hum na Sutli 203, p. Hum na Sutli
(Hrvaška).
Z zgoraj navedenim sklepom je Okrajno
sodišče v Šmarju pri Jelšah začelo postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 19, sklenjene dne 7.
10. 1993 med Tvornico Stakla Straža d.d.,
Hum na Sutli kot prodajalcem, in Marijo Gobec, Rogatec 164, p. Rogatec kot kupovalko, katere predmet je stanovanje, št. 2, ki
se nahaja v stanovanjski hiši, na naslovu,
Rogatec 164, p. Rogatec.
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Vknjižba lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se zahteva v korist predlagateljice postopka Marije Perc, Maistrova 2,
Rogatec.
Imetniki pravic na navedeni nepremičnini
se pozivajo, da v roku dveh mesecev 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 v Šmarju pri Jelšah
dne 26. 5. 2010

premičnino, samska soba št. 413, z ident.
št. 112.E, vpisani v podvl. št. 2025/112, 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 22. 7. 2010

Dn 29835/2009
Os-5015/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Emine
Pandžić, Zakotnikova 1, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini,
samska soba št. 224, z ident. št. 72.E, vpisani v podvl. št. 2025/72, k.o. Moste, dne
8. 7. 2010, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med Mestno občino Ljubljana, kot prodajalko, in Izolirko Ljubljana
d.o.o., Ob železnici 18, Ljubljana, kot kupovalko, in sicer za nepremičnino, samska
soba št. 224, z ident. št. 72.E, vpisani v
podvl. št. 2025/72, k.o. Moste;
– kupoprodajne pogodbe o prodaji samske sobe z dne 24. 7. 1996, sklenjene med
Izolirko Ljubljana d.o.o., Ob železnici 18,
Ljubljana, kot prodajalko in Kazimirjem Pahorjem, Zakotnikova 1, Ljubljana, in sicer
za nepremičnino samska soba, št. 224, z
ident. št. 72.E, vpisani v podvl. št. 2025/72,
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 navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 7. 2010
Dn 36496/2009
Os-5016/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Sadete Musić,
Zakonitkova 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, samska
soba št. 106, z ident. št. 30.E, vpisani v
podvl. št. 2025/30, k.o. Moste, dne 1. 7.
2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene
med Mestno občino Ljubljana, kot prodajalko, in Izolirko Ljubljana d.o.o., Ob železnici 18, Ljubljana, kot kupovalko, in sicer
za nepremičnino, samska soba št. 106, z
ident. št. 30.E, vpisani v podvl. št. 2025/30,
k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2010

Dn 29848/2009
Os-5017/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Refike
Alibegić, Zakotnikova 1, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, samska soba št. 314, z ident. št. 88.E,
vpisani v podvl. št. 2025/88, k.o. Moste,
dne 8. 7. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Mestno občino Ljubljana, kot
prodajalko, in Kolinsko d.d., Ljubljana, kot
kupovalko, in sicer za nepremičnino samska soba št. 314, z ident. št. 88.E, vpisani v
podvl. št. 2025/88, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 7. 2010
Dn 29249/2009
Os-5018/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Derviša Mešinovića, Zakotnikova 1, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listine pri nepremičnini,
samska soba št. 209, z ident. št. 58.E, vpisani v podvl. št. 2025/58, k.o. Moste, dne
5. 7. 2010, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
–kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Mestno občino Ljubljana, kot prodajalko, in Viator, TOZD Ljubljana, kot kupovalko, in sicer za nepremičnino,
samska soba št. 209, z ident. št. 58.E, vpisani v podvl. št. 2025/58, k.o. Moste;
– kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med Viator, TOZD Ljubljana, kot prodajalko in Dervišem Mešinovićem, Zakotnikova 1, Ljubljana, in sicer za
nepremičnino, samska soba št. 209, z ident.
št. 58.E, vpisani v podvl. št. 2025/58, 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 navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 7. 2010
Dn 29841/2009
Os-5019/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Braneta Atelja,
Zakotnikova 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, samska
soba št. 413, z ident. št. 112.E, vpisani v
podvl. št. 2025/112, k.o. Moste, dne 23. 6.
2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene
med Mestno občino Ljubljana, kot prodajalko, in Izolirko Ljubljana, d.o.o., Ob železnici
18, Ljubljana, kot kupovalko, in sicer za ne-
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Dn 29846/2009
Os-5020/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Anice Racić,
Gregorčičeva 12, Tolmin, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, samska
soba št. 401, z ident. št. 100.E, vpisani v
podvl. št. 2025/100, k.o. Moste, dne 8. 7.
2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 7. 10. 2009, sklenjene
med Mestno občino Ljubljana, kot prodajalko, in Mineralom d.d., Letališka 5, Ljubljana,
kot kupcem, in sicer za nepremičnino, samska soba št. 401, z ident. št. 100.E, vpisani
v podvl. št. 2025/100, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 7. 2010
Dn 3446/2010
Os-5021/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Daria Šmitrana,
Preglov trg 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za samsko sobo št. 14, zdaj
z ident. št. 16.E, vpisani v podvl. št. 2025/16,
k.o. Moste, dne 9. 7. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Mestno občino
Ljubljana, kot prodajalko, in TEOL Kemična
industrija d.d., Tovarniška 48, Ljubljana, kot
kupcem, in sicer za nepremičnino, samsko
sobo št. 14, zdaj z ident. št. 16.E, vpisani pri
podvl. št. 2025/16, 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 20. 7. 2010
Dn 36492/2009
Os-5022/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Milorada Kitića, Zaloška cesta 228 C, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za samsko sobo
št. 217, zdaj z ident. št. 65.E, vpisani v podvl. št. 2025/65, k.o. Moste, dne 1. 7. 2010,
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izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene
med Mestno občino Ljubljana, kot prodajalko, in Izolirko Ljubljana d.o.o.,Ob železnici 18, Ljubljana, kot kupovalko, in sicer
za nepremičnino, samska soba št. 217, z
ident. št. 65.E, vpisani v podvl. št. 2025/65,
v 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 20. 7. 2010
Dn 36493/2009
Os-5023/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Nure Hozanović
Topčagić, Zakotnikova 1, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini,
samska soba št. 307, zdaj z ident. št. 81.E,
vpisani v podvl. št. 2025/81, k.o. Moste,
dne 1. 7. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Mestno občino Ljubljana, kot
prodajalko, in Izolirko Ljubljana d.o.o., Ob
železnici 18, Ljubljana, kot kupovalko, in sicer za nepremičnino, samska soba št. 217,
z ident. št. 81.E, vpisani v podvl. št. 2025/81,
v 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 20. 7. 2010
Dn 12282/2009
Os-5024/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Terezije Jaklič,
Žibertova ulica 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za garažo z ident. št. 35.E, pri
podvl. št. 2333/35, k.o. Spodnja Šiška, dne
8. 7. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 3. 2. 1976, sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnika, Ljubljana, Vošnjakova 8, Ljubljana, kot
prodajalcem in Marjetico-Vido Scagnetti in
Andrejem Scagnettijem, oba Žibertova 1,
Ljubljana, kot kupcema, in sicer za nepremičnino, garažo z ident. št. 35,E, pri podvl.
št. 2333/35, k.o. Spodnja Šiška,
– dodatka h kupni pogodbi z dne 2. 3.
1976, sklenjenega z Gradbenim podjetjem
Tehnika, Ljubljana, Vošnjakova 8, Ljubljana,
kot prodajalcem in Marjetico-Vido Scagnetti
in Andrejem Scagnettijem, oba Žibertova 1,
Ljubljana, kot kupcema, in sicer za nepremičnino, garažo z ident. št. 35.E, pri podvl.
št. 2333/35, k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2010
Dn 29832/2009
Os-5025/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Milke Kvrzić,
Zakotnikova 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, samska
soba št. 103, z ident. št. 27.E, vpisani v podvl. št. 2025/27, k.o. Moste, dne 22. 6. 2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med Mestno občino Ljubljana, kot prodajalko, in Slovenijašport zastopstva p.o., Ljubljana, kot kupcem, in sicer
za nepremičnino, samska soba št. 103, z
ident. št. 27.E, vpisani v podvl. št. 2025/27,
k.o. Moste;
– pogodbe o prenosu pravice uporabe
nepremičnin v družbeni lastnini z dne 23.
6. 1986, sklenjene med Slovenijašport zastopstva p.o., Ljubljana, kot prvopogodbeno
stranko in Mineral, industrija naravnega in
umetnega kamna, Letališka cesta 5, Ljubljana, kot drugopogodbeno stranko, in sicer
za nepremičnino, samska soba št. 103, z
ident. št. 27.E, vpisani v podvl. št. 2025/27,
k.o. Moste;
– kupoprodajne pogodbe z dne 6. 2.
1997, sklenjene med Mineral, industrija naravnega in umetnega kamna, Letališka cesta 5, Ljubljana, kot prodajalcem in Minetom
Nanićem, Rjava cesta 2, Ljubljana, in sicer
za nepremičnino, samska soba št. 103, z
ident. št. 27.E, vpisani v podvl. št. 2025/27,
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 navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 7. 2010
Dn 29825/2009
Os-5032/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Savke Smoljo,
Zakotnikova 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, samska
soba št. 222, z ident. št. 70.E, vpisani v
podvl. št. 2025/70, k.o. Moste, dne 28. 6.
2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene
med Mestno občino Ljubljana, Ljubljana, kot
prodajalko in Izolirko Ljubljana d.o.o., Ob
železnici 18, Ljubljana, kot kupovalko, in sicer za nepremičnino, samska soba št. 222,
z ident. št. 70.E, vpisani v podvl. št. 2025/70,
v 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 navedenih listin, oziroma druge pogoje

za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2010
Dn 29845/2009
Os-5033/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Adnana Kaukovića, Zakotnikova 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, samska
soba št. 316, z ident. št. 90.E, vpisani v
podvl. št. 2025/90, k.o. Moste, dne 23. 6.
2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene
med Mestno občino Ljubljana, Ljubljana, kot
prodajalko, in Kolinsko d.d., Kolinska ulica
1, Ljubljana, kot kupovalko, in sicer za nepremičnino, samska soba št. 316, z ident.
št. 90.E, vpisani v podvl. št. 2025/90, v 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 20. 7. 2010
Dn 7730/2010
Os-5034/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nade Lečič,
Bratovševa ploščad 16, Ljubljana, ki jo zastopa Aturus, Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri garaži št. SII19, z ident. št. 119.E,
vpisani pri podvl. št. 3055/72, k.o. Stožice,
dne 9. 7. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 0682/01 z dne
14. 4. 1993, sklenjene med Ministrstvom za
obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, kot prodajalcem in Milanom Hrvojem, Bratovševa ploščad 25, Ljubljana, kot
kupcem, in sicer za nepremičnino garaža
št. SII19, z ident. št. 119.E, vpisani pri podvl.
št. 3055/72, k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2010
Dn 30902/2009
Os-5035/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice SCT d.d., Slovenska cesta 56, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, samska
soba št. 21, z ident. št. 23.E, vpisani v podvl.
št. 2025/23, k.o. Moste, dne 28. 6. 2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene
med Mestno občino Ljubljana, Ljubljana,
kot prodajalko, in SCT d.d., Ljubljana, kot
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kupcem, in sicer za nepremičnino, samska
soba št. 21, z ident. št. 23.E, vpisani v podvl.
št. 2025/23, v k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2010

dajalec kupovalki prodal nepremičnini parc.
št. 53/12, stavbišče z zgradbo, v izmeri 264
m², in parc. št. 53/13, dvorišče, v izmeri
263 m², pripisani vl. št. 811, k.o. Lovrenc
na Pohorju, in na tem dovolil vknjižbo družbene lastnine z imetnikom pravice uporabe
Občino Ruše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedenih nepremičninah, 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 20. 7. 2010

Dn 37742/2009
Os-5036/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Slavke
Kocman, Zabretova ulica 24, Ljubljana,
ki jo zastopa Urban d.o.o., Omejčeva 5,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino z ident. št. 49.E, v podvl.
št. 386/49, k.o. Nove Jarše, dne 6. 7. 2010,
pod opr. št. Dn 37742/2009, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med GIP Gradis
Ljubljana (kot prodajalcem), in Ignjatović Miodragom, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 49.E, v podvl.
št. 386/49, k.o. Nove Jarše.
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 20. 7. 2010
Dn 28674/2009
Os-5070/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Hodžić Andreje, Novakova ulica 5, 1000 Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje, z ident. št. 72.E, vpisano v
podvl. št. 4135/72, k.o. Bežigrad, dne 21.
6. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z
dne 22. 11. 1991, št. 466-150/91, sklenjene
med Občino Ljubljana – Center, kot prodajalko ter kupovalko Remic Nado, Novakova
3, Ljubljana, in sicer za nepremičnino, stanovanje, z ident. št. 72.E, vpisano v podvl.
št. 4135/72, 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 30. 6. 2010
Dn 8782/2009
Os-5059/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vinka Lepeja, stanujočega Ruška cesta 5, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini
pripisani podvl. št. 2369/6, k.o Tabor, pod

opr. št. Dn 8782/2009, dne 16. 6. 2010, izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z
dne 26. 5. 1992, sklenjene med prodajalcem
TVT Boris Kidrič, Lengrajska ulica 7, Maribor, ki ga je zastopal v.d. generalnega direktorja Demetrej Zakrajšek in kupcem GIM
d.o.o., Miklošičeva ulica 6, Maribor, ki ga
je zastopala direktorica Danica Gerbec, s
katero je prodajalec kupcu prodal dvosobno
stanovanje v I. nadstropju stanovanjske hiše
v Mariboru, Ruška cesta 5, stoječe na parc.
št. 293, pripisani vl. št. 1173, k.o. Tabor, in
na tem dovolil vknjižbo lastninske pravice v
korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 7. 2010
Dn 7009/2010
Os-5060/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Lizzi Ivana,
stanujočega Besednjakova ulica 3, Maribor,
ki ga zastopa Flatmary, Marija Topolovec
s.p., Trg Leona Štuklja 5, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini pripisani podvl. št. 2904/29, k.o. Studenci, pod
opr. št. Dn 7009/2010, 16. 6. 2010, izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe, z
dne 18. 4. 1994, sklenjene med darovalko
Heleno Cehner, roj. 11. 8. 1963, stanujočo v
Mariboru, Frankolovska ulica 1, in obdarjencem Ervinom Cehnerjem, roj. 20. 8. 1958,
stanujočim v Mariboru, Frankolovska ulica
1, s katero je darovalka obdarjencu podarila nepremičnino – stanovanje št. 29, v IV.
nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Besednjakova ulica 3, ležeče na parc.
št. 2242/1, k.o. Studenci, in na tem dovolila
vknjižbo lastninske pravice v korist obdarjenca.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 7. 2010
Dn 858/10
Os-5061/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Občine
Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344
Lovrenc na Pohorju, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičninah parc. št. 53/12
in parc. št. 53/13 pripisanih vl. št. 811, k.o.
Lovrenc na Pohorju, pod opr. št. Dn 858/10,
22. 6. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe z dne 12. 7. 1991, sklenjene med prodajalcem Trgovsko podjetje
KLAS, Svetozarevska ulica 10, Maribor, ki
ga je zastopal direktor Adrijan Hočevar, in
kupovalko Občino Ruše, Kolodvorska ulica
9, Ruše, ki jo je zastopal predsednik Izvršnega sveta Franc Ladinek, s katero je pro-
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Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 1839/2004
Os-4638/10
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. I 35/2007 z dne 12. 2. 2010,
Gorenjska banka d.d., Bleiweisova cesta 1,
Kranj, proti dolžniku Jenšterle Marku, Mlakarjeva ul. 2, Kranj, zaradi izterjave 176,11
EUR s pp, je sodišče dolžniku Jenšterle
Marku, Mlakarjeva ul. 2, Kranj, postavilo
začasno zastopnico, odvetnico Ladi Voršič,
Benedičičeva pot 15, Kranj, ki ima v tem
postopku vse pravice, dolžnosti zakonitega
zastopnika od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 13. 7. 2010
I 35/2007
Os-4684/10
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju opr. št. I 35/2007 z dne 12. 2. 2010,
Centurion Finančne storitve d.o.o., Slovenčeva 24, Ljubljana, ki ga zastopa Razdrih
odvetnik Andrej, Celovška c. 30, Ljubljana,
proti dolžniku Igorju Horjak, Srednje Gameljne 55, Ljubljana – Šmartno, zaradi izterjave
834,58 EUR s pp, je sodišče dolžniku Igorju Horjaku, Srednje Gameljne 55, Ljubljana
– Šmartno, postavilo začasno zastopnico,
odvetnico Ladi Voršič, Benedičičeva pot 15,
Kranj, ki ima v tem postopku vse pravice,
dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 13. 7. 2010
P 1585/2010
Os-4303/10
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni zadevi tožeče stranke Rozalije Kavčič,
Zvezda 18, Šentvid, ki jo zastopa odv. pisarna Svetlane Vakanjac iz Ljubljane, proti toženi stranki Leonu Kavčiču, naslov neznan,
zaradi razveljavitve zakonske zveze, dne
23. 6. 2010 sklenilo:
Za začasno zastopnico toženi stranki Leonu Kavčiču se imenuje odvetnica Simona
Goriup, Čufarjeva ulica 1, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2010
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VL 133888/2009
Os-4621/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Milovanu Soković, Ulica Maksa Henigmana 61,
Dolenjske Toplice, zaradi izterjave 383,94
EUR, sklenilo:
dolžniku Milovanu Soković, Ulica Maksa
Henigmana 61, Dolenjske Toplice, 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
Štancar Nace, Novi trg, Kompleks B, Novo
mesto.
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 16. 6. 2010
VL 49921/2010
Os-4622/10
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 Benjaminu
Fidler, Partizanska 2, Piran, zaradi izterjave
3.007,40 EUR, sklenilo:
dolžniku Benjaminu Fidler, Partizanska 2, Piran, 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.
Manfreda Marjana.
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 7. 5. 2010
VL 27137/2009
Os-4686/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3A, Koper – Capodistria, proti dolžniku Radovanu Bilbija, Krivaja 170B,
Omarska, BIH, ki ga zastopa zak. zast. odv.
Irena Pogačnik, Dalmatinova 9, Ljubljana,
zaradi izterjave 656,25 EUR, sklenilo:
dolžniku Radovanju Bilbija, Krivaja 170B,
Omarska, BIH, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnica Irena Pogačnik, Dalmatinova 9,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2010
I 99/2001
Os-1911/10
V izvršilni zadevi upnice Krekova banka
d.d., Slomškov trg 18, Maribor, ki jo zastopa
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odv. Maček Aleš, Muzejski 13, Celje, zoper
dolžnika Mirka Radlič, Prepolje 40, Starše,
zaradi izterjave 34.561,34 EUR s pp, na
podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. 1053 I 99/2001, z dne 25. 4.
2001, v skladu z določil 82., 83. in 84. člena
Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju,
se dolžniku kot začasni zastopnik postavi
odvetnica Manja Grosek, Trg svobode 3,
2000 Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika od dneva postavitve, dne 24. 2. 2010
in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve ne bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
đdne 24. 2. 2010
I 13935/2007
Os-3801/10
V izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska 3a,
Koper – Capodistria – dostava, zoper dolžnika Dušana Smode, Dalmatinska ul. 47,
Maribor – dostava, zaradi izterjave 1.115,64
EUR s pp, na podlagi sklepa Okrajnega
sodišča v Mariboru, opr. št. I 13935/, z dne
28. 5. 2010, v skladu z določili 82., 83. in
84. člena Zakona o pravdnem postopku v
zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju se dolžniku kot začasni zastopnik
postavi odvetnik Peter Pečenik, Partizanska
13a, 2000 Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
od dneva postavitve in vse do takrat, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ
pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 5. 2010
N 2/2009
Os-4356/10
Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni
sodnici Tatjani Lipušček v nepravdni zadevi
predlagatelja Janka Hrasta, Ulica Cirila Kosmača 3, Tolmin, ki ga zastopa Odvetniška
pisarna Ivana Makuca v Tolminu, zoper nasprotno udeleženko Marijo Čedermas, Borjana 38, Breginj, sedaj neznanega bivališča,
zaradi delitve stvari v solastnini, na podlagi
določil prvega odstavka in 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, ki se v nepravdnem postopku uporablja na podlagi določila 37. člena
Zakona o nepravdnem postopku – ZNP,
nasprotni udeleženki Mariji Čedermas postavilo začasno zastopnico Mirjam Kragelj
Likar, odvetnico v Novi Gorici, Kidričeva 19,
Nova Gorica.
Začasna zastopnica bo zastopala nasprotno udeleženko v tej nepravdni zadevi
vse do takrat, dokler nasprotna udeleženka
sama ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da ji je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 28. 6. 2010
N 18/2010
Os-4449/10
Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni
sodnici Tatjani Lipušček, v nepravdni zadevi
predlagateljice Občine Tolmin, Ulica Padlih
borcev 2, Tolmin, zoper nasprotnega udeleženca Ivana Kutina, Bld. Dela Madaleine
428, Nice, Francija, ki je sedaj neznanega

bivališča, zaradi delitve stvari v solastnini,
na podlagi določil prvega odstavka in 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP, ki se v nepravdnem postopku uporablja na podlagi
37. člena Zakona o nepravdnem postopku – ZNP, nasprotnemu udeležencu Ivanu
Kutinu za začasnega zastopnika postavilo
Ivana Kokošina Fona, odvetnika v Tolminu,
Trg maršala Tita 7.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega udeleženca v tej nepravdni zadevi vse
do takrat, dokler nasprotni udeleženec sam
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 2. 7. 2010
I 2114/2005
Os-30924/07
V izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice
Triglav d.d., OE Celje, Mariborska 1, Celje,
ki jo zastopa Vojko odv. Zidanšek, Stari trg
36, Slovenske Konjice, proti dolžnici Saši
Koležnik, Vransko 60, Vransko, zaradi izterjave 292,10 EUR sklenilo.
dolžnici Saši Koležnik se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku, v
zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Karmen Orter Divjak, Ulica talcev 1/a, Žalec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 16. 10. 2007

Oklici dedičem
D 146/2006
Os-4167/10
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v
teku zapuščinski postopek po pokojni Ani
Štefančič, rojeni 25. 12. 1879, nazadnje stanujoči Harmica, Dubravička 49, Šenkovec,
Republika Hrvaška.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Ani Štefančič, da
se priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah,
v enem letu od objave tega oklica.
Po poteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 17. 6. 2010
D 248/2009
Os-4318/09
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pok. Prevoršek Jožici, rojeni Jelen, roj. 16. 12. 1953,
Slovenki, umrli dne 15. 3. 2009, nazadnje
stan. Ulica frankolovskih žrtev 11, Celje.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona po
Prevoršek Jožici, da se priglasijo pri tem
sodišču v roku enega leta po objavi tega
oklica.
Če se morebitni dediči ne bodo priglasili,
bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina
brez dediča in bo zapustnikovo premoženje
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v skladu z 9. členom Zakona o dedovanju
postala lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju
dne 29. 5. 2009

roj. 19. 7. 1927, nazadnje stanujoči Gubčeva ulica 10, Radovljica.
Vsi zakoniti dediči niso znani. Zato se jih
poziva, da se v roku enega leta javijo sodišču in uveljavljajo dedno pravico. V nasprotnem primeru bo po preteku roka sodišče
odločilo na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 22. 6. 2010

D 111/2009
Os-4236/10
Na Okrajnem sodišču v Lenartu je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Barbari
Krajnc, roj. 30. 11. 1925, državljanki Republike Slovenije, nazadnje stan. Spodnja Voličina
18, Voličina, ki je umrla dne 26. 3. 2009.
Dediči pokojne sodišču niso znani, zato
se s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Lenartu, v enem
letu od objave tega oklica.
Za začasno skrbnico zapuščine je sodišče postavilo Ksenijo Kotnik, delavko tukajšnjega sodišča, ki bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 15. 6. 2010

Kuharju, roj. 14. 9. 1951, umrlem 1. 3. 2008,
nazadnje stanujočem v Ljubljani, Čufarjeva
ulica 15, državljanu RS.
Zapustnik je bil ob smrti samski in brez
potomcev. Mati Danijela je umrla v tujini
pred približno petimi leti, pokojni pa je tudi
zapustnikov oče. Mati Danijela je imela sestro, ki je živela na Dunaju in je prav tako že
pokojna. Sodišču ni znano, ali je imel zapustnik sestrične ali bratrance.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76,
z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami)
poziva zapustnikove sestrične in bratrance
ter njihove potomce oziroma dediče 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 30. 4. 2010

II D 1005/2008
Os-4417/10
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani, je v
teku zapuščinski postopek po pok. Andreju

D 481/2009
Os-4442/10
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 11. 10. 2009, umrli Okić Kristini,

Stran

Oklici pogrešanih
N 10/2010
Os-4814/10
Pri tukajšnjem sodišču teče postopek za
proglasitev pogrešanega Fugina Ivana, roj.
22. 3. 1880 v Kraljih, z zadnjim znanim prebivališčem na območju Republike Slovenije,
v Brezovici pri Predragu 21, 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
preteku tega roka bo sodišče opravilo narok
in pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 1. 7. 2010

Stran
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Adriatic
Slovenica
Zavarovalna
družba d.d. PE Novo mesto, veljavnost
dokumentov:
zel.
karte
08-AZK01/07 št. 172736, 2037070, 2002827,
1654227, 1737237, 1463106, 1464381,
2038481,1958172, 1922447, 1728421,
1727338, 1882701, zel. karta št. 1881031,
1654216, 1654217, 1882526; polica ZAN10/07 št. 00493046; polica 07-AOD-01/07
št. 00405854, ponudba PO-FP-01/št.
1118038, vinkulacija PV 2 št. 00049843,
pobotnica POB 23 št. 00140822, 00140825,
00164008,
00164013,
00149798,
00149799, 00159577, polica O-NEZPOL-05 št. 00041102, nezgodna polica št.
043010. Ob-5057/10
CALL - Svetovanje Klavčič in družbenik,
d.n.o., Šorlijeva 9, Kranj, zavarovalno polico,
št. 41601003649, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnp‑313456
Cmager
Marjeta,
Obrež
113A,
Središče ob Dravi, zavarovalno polico, št.
50500017852, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnu‑313426
Gavez Anton, Vičava 94, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 50500090511,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnw‑313424
Grabrovec Danijel, Mlinska ulica 30a,
Hoče, zavarovalno polico, št. 50500053328,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
m‑412
Kebe Jože, Gasparijeva ulica 15,
Cerknica,
zavarovalno
polico,
št.
50500051880, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnr‑313429
Korenjak
Martin,
Gregorčičev
drevored 13, Ptuj, zavarovalno polico, št.
50500046378, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. m‑414
Krampušek Brane, Njivška cesta
6, Radeče, zavarovalno polico, št.
50500061690, izdano na ime Krampušek
Branimir. gnh‑313489
Krašna Bibiana, Trg Dušana Kvedra
5, Maribor, zavarovalno polico, št.
50500017178, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnh‑313439
Ladinek Damir, Štrihovec 47, Šentilj
v Slov. Goricah, zavarovalno polico, št.
50500054099, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. m‑415
Lucu Boštjan, Južna ulica 32,
Murska Sobota, zavarovalno polico, št.
50500050940, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnb‑313520
Marolt
Mihael,
Planinska
cesta
25, Sevnica, zavarovalno polico, št.
50500047122, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d.. gnc‑313519
Stergulc Mirjana, Brdo 2, Bovec,
zavarovalno polico, št. 50500096548,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnm‑313509
Zajc Miha, Na tratah 10, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 50500090817,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnq‑313505

Zavernik Uroš, Ulica Kirbiševih 83,
Miklavž na Dravskem polju, zavarovalno
polico,
št.
50500052484,
izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. m‑397

Spričevala preklicujejo
Babić Bojan, Goriška 17 a, Maribor,
potrdila o opravljeni maturi Srednje šole
pedagoške in kulturne usmeritve Maribor,
izdano leta 1991. m‑396
Bitenc Sebastian, Kersnikova ulica
5, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika in
maturitetno spričevalo Gimnazije Jožeta
Plečnika v Ljubljani, izdano leta 2008 in
2009. gnj‑313437
Bračko Petra, Zgornji Duplek 58, Spodnji
Duplek, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2005.
m‑375
Bratkovič Anja, Brengova 31, Cerkvenjak,
spričevalo 2. letnika II. Gimnazije Maribor,
izdano leta 2010. m‑409
Brečko Brigita, Bukovlje 28, Stranice,
spričevalo 3. letnika Živilskega šolskega
centra, tehniška živilska šola Maribor,
izdano leta 1980, izdano na ime Vantur.
gnn‑313458
Brečko Brigita, Bukovlje 28, Stranice,
spričevalo 4. letnika Živilskega šolskega
centra, tehniška živilska šola Maribor,
izdano leta 1981, izdano na ime Vantur.
gnm‑313459
Bukšek Katja, Rošpoh 17, Maribor,
indeks, št. 12150070193, izdala Višja
prometna šola Maribor. m‑410
Ćehić Sanela, Jačka 2, Logatec,
spričevalo o končani OŠ Ceneta Štuparja.
gnb‑313470
Fras Darko, Trnovska vas 39d, Trnovska
vas, spričevalo 4. letnika in spričevalo
poklicne mature Ekonomske šole Ptuj, smer
ekonomski tehnik, izdano leta 2004. m‑395
Gaube Klavdija, Ptujska cesta 48, Rače,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
živilske šole Maribor, izdano leta 2001.
m‑387
Gnezda Klemen, Jelični Vrh 9, Idrija,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Jurija Vege
Idrija, izdano leta 2008. gnt‑313427
Gologranc Gregor, Veselova 10, Celje,
maturitetno spričevalo Srednje šole za
gostinstvo in turizem Celje, št. 715, izdano
leta 2006. gnc‑313469
Grnjak Alen, Kog 19, Kog, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje elektro šole Ptuj,
izdano leta 1999. m‑377
Hajd Matej, Delavska ulica 3, Slovenske
Konjice, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
trgovske šole Slovenska Bistrica, izdano leta
2002, 2003 in 2004. m‑376
Hočevar Nataša, Laniška ulica 5,
Škofljica, diplomo in spričevalo 4. letnika
Srednje upravno administrativne šole,
izdano leta 1988 na ime Marinko Nataša.
gno‑313432
Hojc Helena, Ulica 5. Prekomorske
17, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo od 1. do 3. letnika Trgovske šole

Ptuj, smer prodajalec, izdano leta 1993–
1995. m‑392
Ivančič Lucija, Ljubljanska 94c, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 2008. m‑385
Kajin Ivana, Hrvatini 199, Ankaran Ankarano, spričevalo 2. letnika Srednje
ekonomsko-poslovne šole Koper, izdano
leta 2009. gnc‑313419
Kaliman Živa, Vodopivčeva ulica 1B,
Domžale, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za oblikovanje in fotografijo, izdano leta
2008. gnz‑313471
Kmetič Suzana, Zg. Duplek 33b, Spodnji
Duplek, izkaza OŠ brat Greif, izdan leta
1984. m‑389
Kodrič Barbara, Dvorakova 10b, Maribor,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 2002–
2004. m‑407
Korošec Maja, Brezovec 58a, Cirkulane,
spričevalo 3. letnika III Gimnazije Maribor,
izdano leta 2009. m‑386
Kosmač Marko, Hotavlje 1, Gorenja
vas, maturitetno spričevalo Gimnazije
Škofja Loka, št. 2109, izdano leta 2008.
gnk‑313511
Kresević Nevijo, Račice 46, Podgrad,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje ekonomske in trgovske
šole Nova Gorica, izdano leta 1975.
gny‑313422
Kukulj Petra, Kidričevo naselje 25,
Postojna, spričevalo 1. letnika Šolskega
centra Postojna, izdano leta 2007.
gnk‑313461
Liker Davorin, Vojkova 7, Celje, spričevalo
3. letnika SŠGT Celje, smer natakar, izdano
leta 2003. m‑411
Lipič Lea, Prevalje pod Krimom 43,
Preserje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano
leta 2006, 2007 in 2008. gnk‑313486
Lipič Lea, Prevalje pod Krimom 43,
Preserje, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem, smer turistični
tehnik, izdano leta 2005. gnj‑313487
Lončarič Sara, Delavsko naselje 23,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 3. in
4. letnika Srednje ekonomske šole Maribor,
izdano leta 2008 in 2009. m‑398
Matjašič Tomaž, Dragovič 33b, Juršinci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole, izdano leta 1988. m‑388
Mezgec Zvedana, Gačnik 66, Pesnica
pri Mariboru, diplomo Srednje šole za
trgovinsko dejavnost, št. 7830, izdano leta
1985, smer prodajalec. m‑405
Mičič Simon, Lokovina 12, Dobrna,
spričevalo št. 12-PKV/96-LU Srednje
trgovske šole Celje, izdano leta 1996.
gni‑313463
Mlakar Ajda, Izlake 16, Izlake, spričevalo
3. in 4. letnika Gimnazije in ekonomske
srednje šole Trbovlje, izdano leta 2009 in
2010. gne‑313467
Ostojić Sandi, Srebrničeva 1, Koper Capodistria, maturitetno spričevalo št. 1841,
izdal RIC - Državni izpitni center, izdano leta
2006. gno‑313507
Partljič Alien Andrej, Ljubljanska 25,
Postojna, spričevalo 4. letnika I. Gimnazije
Maribor, izdano leta 2007. m‑379

64 / 6. 8. 2010 /

2133

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

Pažon Robert, Tekačevo 62b, Rogaška
Slatina, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole Maribor, izdano leta 1985.
m‑401
Perčič Anže, Olševek 63, Preddvor,
spričevalo 3. letnika Ekonomske gimnazije
Kranj, izdano leta 2007. gng‑313490
Perko Fredi, Lastomerci 13, Gornja
Radgona, diplomo Kovinarske strojne šole v
Murski Soboti leta 1989. gno‑313457
Pfifer Žan, Suhodolčanova 5, Šentilj v Slov.
Goricah, spričevalo 1. letnika Škofjeloške
gimnazije Maribor, izdano leta 2010. m‑403
Pirš Jožef, Zdole 15, Kozje, spričevalo
8. razreda OŠ Kozje, izdano leta 1961.
gnz‑313446
Pivec Matjaž, Zrkovska cesta 125d,
Maribor, zaključnega spričevala za 8. razred
OŠ Toneta Čufarja Maribor, izdan leta 1989.
m‑374
Remih Barbara, Vojkova 4, Lesce,
obvestilo o uspehu pri splošni maturi EGSŠ
Radovljica, izdano leta 2005. gnh‑313443
Remih Barbara, Vojkova 4, Lesce, letnega
spričevala EGSŠ Radovljica za 3. letnika v
šolskem letu 2003/2004 in letnega spričevala
4. letnika, v šolskem letu 2004/2005.
gnk‑313444
Roškar Nina, Donačka Gora 36A, Rogatec,
indeks, št. 18040257, izdala Filozofska
fakulteta. gnr‑313454
Slapšak Vojko, Mirna pot 5, Celje,
indeks, izdala Srednja kovinarsko strojna in
metalurška šola Štore. gnk‑313436
Spahić Mirsad, Taborniška pot 4, Hrastnik,
spričevalo 1. letnika, izdanega leta 1998 in
obvestila o uspehu 2. letnika, izdanega leta
1999 in leta 2000, izdala Srednja šola za
elektrotehniko in računalništvo. gnj‑313512
Šarac Miloš, Ulica frankolovskih žrtev 15,
Celje, indeks, št. 93607325, izdala FKKT v
Maribor. m‑391
Šičarov Nadja, Pečinska 24, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane, izdano
leta 2009. gny‑313472
Švarcbauer Urban, Gačnik 32, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo 4. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 2010. m‑399
Trček Gaj, Ulica Viktorja Kejžarja 28,
Jesenice, indeks, št. 29007413, izdala
Naravoslovno tehniška fakulteta. gnj‑313462
Unger Suzana, Ribiška ulica 6, Maribor,
diplomo Srednje šole za gostinstvo in turizem,
izdana leta 1990. m‑383
Virtnik Nina, Zg. Korena 79a, Zgornja
Korena, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole za oblikovanje Maribor, izdano leta 2006
in 2008. m‑390
Virtnik Nina, Zg. Korena 79a, Zgornja
Korena, spričevalo 8. razreda OŠ Korena,
izdano leta 2005. m‑380
Zajc Rajko, Pelechova cesta 24B,
Radomlje, spričevalo 4. letnika Šolskega
centra Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta
2008. gns‑313453
Žnidarič Dejan, Tibolci 21a, Gorišnica,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
2006. m‑382

Mom Klavdija, Frem 51, Fram, vozno
karto, št. 4277, izdal Veolis transport. m‑381
Murkovič Zlatko, Stanovišče 21, Breginj,
potrdila št. 614776, izdalo Ministrstvo za
promet, leta 2000. gnx‑313423
Nuhanovič Nermin, Goriška cesta
14,
Vipava,
voznikove
kartice
št.
1070500026980000, izdal Cetis d.d.
gnv‑313425
Pavlović Hušić Enis, Tržaška cesta 287,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19506853,
izdala Visoka poslovna šola. gnq‑313455
Pišek Anja, Trg Revolucija 3, Trbovlje,
študentsko izkaznico, št. 04038771, izdala
Fakulteta za upravo. gnp‑313506
Prevozništvo Klaut d.o.o., Mednarodni
prehod 1, Šempeter pri Gorici, izvoda licence
št. GE 002555/03161/026, za vozilo Iveco
Stralis, ser. št. GO307158, z reg. oznako GO
SL 959. gnl‑313435
Rakipov Džemail, Škerjančeva ulica 6,
Ljubljana, kartice za digitalne tahografe,
št. 1070500007096000, izdal Cetis, d.d.
gnx‑313473
Rataj Aleksandra, Zaloka 4, Šentrupert,
študentsko izkaznico, št. 04037605, izdala
Fakulteta za upravo. gns‑313428
Rehar Jasmina, Ledinek 14, Sv. Ana v
Slov. Goricah, študentsko izkaznico, št.
30801490, izdala Medicinska fakulteta.
m‑413
Sajko Bogomir s.p., Slape 19, Ptujska
Gora, potrdilo za voznika št. 008133/
SŠD52-2-491/2009, izdano na ime Balla
Mykola in potrdilo št. 008133/BGD-52-22928/2009, izdano na ime Milan Dimitrijević.
gng‑313440
Sajko Bogomir s.p., Slape 19, Ptujska
Gora, potrdilo za voznike št. 008133/MJ523-4884/2008, izdano na ime Almir Gramić
in potrdilo št. 008133/MJ52-2-4066/2009,
izdano na ime Milenko Maksimović.
gnf‑313441
Sajko Bogomir s.p., Slape 19, Ptujska
Gora, potrdila za voznike št. 008133/
MJ52-2-4884/2008, izdano na ime Zoran
Radovanović in potrdilo št. 008133/MJ523-3944/2008, izdano na ime Milenko
Maksimović. gne‑313442
Strmečki
Ivan,
Panonska
5a,
Maribor, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500003507000, izdal Cetis d.d. Celje.
gnf‑313466
Škodnik Leonida, Hrastje 46a, Limbuš,
študentsko izkaznico, št. 01009838, izdala
Pedagoška fakulteta. m‑394
Šnajder Leonida, Krivi vrh 1e, Sv. Ana
v Slov. Goricah, študentsko izkaznico, št.
81643039, izdala EPF Maribor. m‑406
Šuran Robert, Kardeljeva cesta 80,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 81616141,
izdala EPF Maribor. m‑402
Šušteršič Tanja, Gorenje Lakovnice
16, Novo mesto, študentsko izkaznico,
št. 22067890, izdala Fakulteta za šport.
gnx‑313448
Vintar Petra, Kalce, Naklo 1B, Podbočje,
študentsko izkaznico, št. 06050699, izdala
Fakulteta za socialno delo. gnn‑313433
Zavolovšek Matevž, Pod Gonjami 134,
Prevalje, študentsko izkaznico, št. G1002933,
izdala Univerza v Mariboru. m‑400
Žigman Žiga, Pražakova ulica 10,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41990480,
izdala Medicinska fakulteta. gnt‑313452
Žunec Zdravko, Brodarjev trg 14,
Ljubljana, kartice za digitalne tahografe,
št. 1070500013728010, izdal Cetis d.d.
gnq‑313430

Drugo preklicujejo
Bistan Gorazd, Trg Rivoli 8, Kranj, potrdilo
o opravljenem strokovnem izpitu, Srednje
zdravstvene šole Ljubljana, leta 2000.
m‑404

Brezovnik Miha, Sv. Danijel 84, Trbonje,
študentsko izkaznico, št. 01008184, izdala
Pedagoška fakulteta. gny‑313447
Cerinšek Monika, Sp. Pristava 3,
Slovenske Konjice, študentsko izkaznico,
št. 27005097, izdala Univerza v Ljubljani.
gnb‑313445
Čep Aleš, Borštnikova ulica 39, Maribor,
študentsko izkaznico, št. E1015007, izdala
FERI. m‑384
Denim Mednarodni prevozi, Plešičeva
ulica 021, Ljubljana, potrdilo št. 006032/
MJ37-2-4077/2009, izdano 24. 8. 2009 za
voznika Samira Agića, z veljavnostjo od 24.
8. 2009 do 29. 7. 2010. gnm‑313488
Dolinar Jernej, Razori 1, Dobrova,
voznikove kartice št. 1070500026733000,
izdal Cetis d.d. gnz‑313421
Erjavec Dejan, Preglov trg 2, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 64050039, izdala
Fakulteta za elektroniko. gnb‑313420
Fabić Martina, Golek pri Vinici 1, Vinica,
študentsko izkaznico, št. 71070466,
izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
gnw‑313449
Fingušt Janja, Spodnji Gaj pri Pragerskem
9, Pragersko, študentsko izkaznico, št.
71060153, izdala Biotehniška fakulteta.
gnd‑313468
Goljat Marjan, Stari trg 50, Slovenj
Gradec, vozne karte št. 1070500003043000,
izdal Cetis d.d Celje. gnd‑313518
Gorjup Urša, Kostanjeviška cesta 42, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št. 69030904,
izdala Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za
aplikativno naravoslovje. gnh‑313464
Grčar Napast Nataša, Verovškova ulica
22, Ljubljana, potrdilo o opravljenem uspešno
končanem izpopolnjevanju strokovnega
znanja, izdala Pedagoška fakulteta, na ime
Grčar Nataša, leta 1998. gnp‑313431
Grudina Lili, Neblo 20, Dobrovo v Brdih,
študentsko izkaznico, št. 21090177, izdala
FDV. gnu‑313451
Jašič Amel, Tomšičeva cesta 25, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 93562835, izdala
Fakulteta za gradbeništvo. m‑378
Jelen Tadej, Center 80, Črna na Koroškem,
študentsko izkaznico, št. 21060234, izdala
Fakulteta za družbene vede. gnm‑313434
Kajzer Dušan, Jirševci 43, Destrnik, vozno
karto, št. 3534. m‑408
Košir Samo, Goriče 62, Golnik,
maturitetno spričevalo in obvestilo o uspehu
na maturi, izdala Gimnazija Kranj, leta 2004.
gnl‑313510
Kreštić Aldin, Vrtnarija 1a, Vrhnika,
dijaško izkaznico, izdala Srednja poklicna
in strokovna šola Bežigrad, št. 0006001781.
gnr‑313508
Kumer Kristina, Cesta 24. junija 62,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana.
gni‑313438
Lazić Rade, Gradilište 25, Loznica,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500025924000. gnv‑313450
Legat Nikolaj, Begunje 60B, Begunje
na Gorenjskem, voznikove kartice št.
107000022127000, izdal Cetis d.d. Celje.
gng‑313465
Mastnak Jože, Industrijska cesta 1,
Benedikt, izkaznico vojnega veterana, št.
016288, izdano 12. 9. 1997 v Mariboru.
m‑393
Milošič Jožef, Veliki Okič 6, Zgornji
Leskovec,
potrdilo
o
opravljenem
prekvalificiranju za poklicnega voznika, izdala
AŠ Prah d.o.o. gnp‑313460
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