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Javni razpisi
Št. 0175/2010

Ob-5141/10

Sprememba
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije objavlja
spremembo javnega razpisa »Inovacijski
vavčer« (JR 5/2010-446).
V javnem razpisu »Inovacijski vavčer«
(v nadaljevanju: javni razpis), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 27/10 z dne
2. 4. 2010 (Ob-2464/10), se besedilo drugega odstavka 13. točke javnega razpisa
(Obveščanje o izboru) v celoti črta. Ostalo
besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Javna agencija Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije
Ob-5127/10
Popravek
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana, objavlja popravek javnega razpisa
Zaposli.me/ Spodbujanje zaposlovanja težje
zaposljivih brezposelnih oseb, ki ga je objavil v Uradnem listu RS, št. 22, z dne 19. 3.
2010, katerega popravek je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 31, dne 16. 4. 2010.
Obvestilo se nanaša na točko 7.1 javnega
razpisa: Roki za predložitev vlog. Prvi odstavek točke 7.1. javnega razpisa se nadomesti
tako, da glasi:
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo prispele v vložišče območne
službe Zavoda, do predpisanega datuma,
do 12 ure, in sicer na:
– prvi (1.) rok, dne 30. 4. 2010,
– drugi (2.) rok, dne 28. 5. 2010,
– tretji (3.) rok, dne 28. 6. 2010,
– četrti (4.) rok, dne 27. 8. 2010
– peti (5.) rok, dne 24. 9. 2010,
– šesti (6.) rok, dne 29. 10. 2010,
– sedmi (7.) rok, dne 26. 11. 2010,
– osmi (8.) rok, dne 31. 12. 2010,
– deveti (9.) rok, dne 28. 1. 2011,
– deseti (10.) rok, dne 25. 2. 2011.
Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje
Št. 430-849/2010/8
Ob-5102/10
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 109/08, 49/09) – ZJF in Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09), objavlja Ministrstvo za notranje zadeve

javni razpis
za izvajanje programov vzpodbujanja
medkulturnega dialoga z državljani
tretjih držav in programa informiranja
državljanov tretjih držav o možnostih
udeležbe v programih vključevanja v
slovensko družbo, št. 430-849/2010, ki
se financira iz Evropskega sklada za
vključevanje državljanov tretjih držav in
sredstev Ministrstva za notranje zadeve
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Podatki o predmetu javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje
programov vzpodbujanja medkulturnega
dialoga z državljani tretjih držav na različnih področjih vsakdanjega življenja v letih
2011 in 2012, in programa informiranja državljanov tretjih držav o možnostih udeležbe
v programih in pomembnosti vključevanja
v slovensko družbo, ki obsega naslednje
sklope:
– Sklop 1: Program vzpodbujanja medkulturnega dialoga v Ljubljani,
– Sklop 2: Program vzpodbujanja medkulturnega dialoga v Mariboru,
– Sklop 3: Program vzpodbujanja medkulturnega dialoga v Celju,
– Sklop 4: Program vzpodbujanja medkulturnega dialoga v Kranju,
– Sklop 5: Program vzpodbujanja medkulturnega dialoga v Novem mestu,
– Sklop 6: Program vzpodbujanja medkulturnega dialoga v Kopru,
– Sklop 7: Program informiranja držav
ljanov tretjih držav o možnostih udeležbe v
programih vključevanja v slovensko družbo.
Prijavitelji lahko ponudijo predmet javnega razpisa v celoti (sklopi od 1 do 7) ali
posamezne sklope v celoti (izvajanje celotnega programa v posameznem sklopu).
Prijavitelji se ne morejo prijaviti za izvajanje
posameznega dela programa iz posameznega sklopa javnega razpisa.
Podroben opis programov iz posameznih
sklopov je podan v razpisani dokumentaciji.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu,
– niso v postopku prisilne poravnave,
stečajnem ali postopku prisilnega prenehanja,
– imajo poravnane vse davke, prispevke
in druge dajatve določene z zakonom;

– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti
njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za
pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen
zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah
(za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna
goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali
ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,
pranje denarja ter, če je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese
Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;
– Programi morajo imeti realne in jasno
postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom
razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in
naročnika;
– Programi se ne smejo izvajati kot del
drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih programov;
– Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti
izvajanje programa po načelu nepridobitnosti.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje
katerega od zgoraj navedenih pogojev, se
vloga izloči.
4. Obvezna vsebina vloge
– Izpolnjeni, podpisani in žigosani obrazci iz razpisne dokumentacije za pripravo vloge:
– Obrazec vloge (priloga št. IV/1);
– Splošna izjava prijavitelja programa
(priloga št. IV/2);
– Pooblastilo za pridobitev podatkov iz
uradnih evidenc (priloga št. IV/3);
– Izjava prijavitelja programa – DDV (Priloga št. IV/4);
– Podatki o prijavitelju (Priloga št. IV/5);
– Podatki o kadrih – izvajalcih programa
(Priloga št. IV/6);
– Finančna konstrukcija izvajanja programa (Priloga št. IV/7);
– Opis programa (Priloga št. IV/8);
–
Reference
prijavitelja
(Priloga št. IV/9);
– Vzorec pogodbe (V. del razpisne dokumentacije): Prijavitelj mora parafirati vse
strani vzorca pogodbe ter podpisati in žigosati zadnjo stran vzorca pogodbe.
– V primeru, da skupina prijaviteljev
predloži skupno vlogo, mora ta skupina
prijaviteljev v vlogi predložiti izjavo o pre-
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dložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
programa (npr. pogodba o sodelovanju),
v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu ter zahtevana dokazila v skladu s
točko 8. Obvezna vsebina vloge (razpisna
dokumentacija).
– Prijavitelji, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo poleg Splošne izjave prijavitelja programa iz priloge št. IV/2, v vlogi
predložiti tudi naslednje dokumente:
– Dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden
oziroma prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja,
– Dokazilo, da ni bil prijavitelj niti njegov
zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno
osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku: hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizične
osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine
(za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in
dajanje daril za nezakonito posredovanje,
goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri
pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev
finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če
je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik
pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v
smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– Dokazilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima sedež,
– Registracijo podjetja za dejavnost, katere predmet je javni razpis, ki mora izkazovati zadnje stanje ter kopija mora biti enaka
originalu.
Na odpiranju vlog strokovna komisija
ugotavlja popolnost vlog. V primeru, da prijavitelj v vlogi ne bo predložil vseh zgoraj
navedenih dokazil in izpolnjenih obrazcev
iz razpisne dokumentacije, zaradi česar bo
njegova vloga formalno nepopolna, ga bo
komisija pozvala k dopolnitvi vloge. Vloga,
katere prijavitelj ne bo dopolnil v skladu
s pozivom za dopolnitev vloge, bo zavržena.
5. Izdelava in predložitev vloge
Vloga se sestavi tako, da prijavitelj vpiše
zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije oziroma posameznih delov le-te.
Prijavitelj poda vlogo na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini
in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani
prijavitelja. Prijavitelj priloge izpolni, podpiše
in žigosa.
Prijavitelj predloži vlogo v zapečatenem
ali zaprtem ovitku tako, da je možno preveriti, da je zaprt tako, kot je bil predan.
Prijavitelj na ovitek vloge nalepi izpolnjen
obrazec prijave iz priloge št. IV/10 razpisne dokumentacije. V primeru, da vloga
ni označena kot je navedeno, naročnik ne
odgovarja za predčasno odpiranje vloge ali
za založitev vloge.
6. Merila za izbor programov
Naročnik bo vloge za sklope od 1 do 6, ki
bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa in bo njihova vsebina skladna s predmetom javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih, in sicer za vsak posamezni
sklop od 1 do 6 javnega razpisa. Vloge lahko pri vsakem sklopu dosežejo maksimalno
50 točk. V primeru, da vsebina programa v
posamezni vlogi ni skladna s predmetom
javnega razpisa, se vloga izloči.
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Merilo

Maksimalno
število točk

Cilji projekta

15

1. Namen in cilji programa so konkretno opredeljeni in uresničljivi

5

2. Cilji projekta so uresničljivi v danih časovnih in finančnih okvirih

5

3. Program ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja
ciljev in rezultatov

5

Aktivnosti in metoda dela

15

4. Aktivnosti in metoda dela so v programu jasno opredeljeni

5

5. Aktivnosti in metoda dela so zastavljeni v skladu s končnim ciljem (omogočajo doseganje ciljev)

5

6. Aktivnosti in metoda dela so uresničljivi v danih časovnih in
finančnih okvirih

5

Usmerjenost k ciljni skupini

10

7. Število ur za posamezno aktivnost omogoča doseganje ciljev
programa

5

8. Program predvideva sodelovanje ciljne skupine pri izvedbi in/ali
evalvaciji aktivnosti

5

Ustrezne dosedanje izkušnje in kadrovske zmogljivosti

10

9. Program ima ustrezno kadrovsko strukturo glede na program,
katerega prijavlja

5

10. Prijavitelj ima reference iz izvajanja podobnih programov

5

Skupaj

50

Pri vsakem merilu za sklope od 1 do 6
vloga prejme od 0 do 5 točk, kot je to natančneje opisano v razpisni dokumentaciji.
Vloge morajo pri vsakem merilu, razen pri
merilu št. 10, doseči vsaj 1 točko, v nasprotnem primeru, se vloga, ki pri posameznem merilu (razen pri merilu št. 10) doseže
0 točk, izloči. V okviru vsakega sklopa bo izbran en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo dosegel
največje število točk, pri čemer mora vloga
za program v okviru posameznega sklopa
prejeti najmanj 35 točk. V primeru več pri-

javiteljev z istim številom točk, se izbere
prijavitelja z najnižjo ponujeno vrednostjo
programa.
Naročnik bo vloge za sklop 7, ki bodo
izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa in
bo njihova vsebina skladna s predmetom
javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih. Vloge lahko pri tem sklopu
dosežejo maksimalno 45 točk. V primeru,
da vsebina programa v posamezni vlogi ni
skladna s predmetom javnega razpisa, se
vloga izloči.

Merilo

Maksimalno
število točk

Cilji projekta

15

1. Namen in cilji programa so konkretno opredeljeni in uresničljivi

5

2. Cilji projekta so uresničljivi v danih časovnih in finančnih okvirih

5

3. Program ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja
ciljev in rezultatov

5

Aktivnosti in metoda dela

15

4. Aktivnosti in metoda dela so v programu jasno opredeljeni

5

5. Aktivnosti in metoda dela so zastavljeni v skladu s končnim ciljem
(omogočajo doseganje ciljev)

5

6. Aktivnosti in metoda dela so uresničljivi v danih časovnih in finančnih okvirih

5

Usmerjenost k ciljni skupini

10

7. Raznolikost in število ponovitev posameznih aktivnosti omogoča
doseganje ciljev programa

5

8. Program pri izvedbi aktivnosti vsebuje uspešne primere vključevanja v slovensko družbo.

5

Ustrezne dosedanje izkušnje in kadrovske zmogljivosti

5

9. Prijavitelj ima reference z izvajanjem podobnih programov

5

Skupaj

45

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pri vsakem merilu za sklop 7, vloga prejme od 0 do 5 točk, kot je to natančneje opisano v razpisni dokumentaciji. Vloge morajo
pri vsakem merilu, razen pri merilu št. 9,
doseči vsaj 1 točko, v nasprotnem primeru,
se vloga, ki pri posameznem merilu (razen
pri merilu št. 9) doseže 0 točk, izloči. V
okviru tega sklopa bo izbran en prijavitelj,
in sicer tisti, ki bo dosegel največje število
točk, pri čemer mora vloga za program v
okviru posameznega sklopa prejeti najmanj
30 točk. V primeru več prijaviteljev z istim
številom točk, se izbere prijavitelja z najnižjo ponujeno vrednostjo programa. Programi
bodo ocenjeni skladno z navedenimi kriteriji
ob primerjavi istovrstnih programov in ob
upoštevanju specifičnosti posameznih programov.
7. Izločitev vloge
Prijavitelj programa bo izločen iz nadaljnjega postopka izbire v naslednjih primerih:
– kolikor prijavitelj ni registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za dejavnost, ki je predmet razpisa, za katerega
daje vlogo;
– kolikor je zoper prijavitelja uveden oziroma je prijavitelj v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku
prisilnega prenehanja;
– kolikor prijavitelj nima poravnanih vseh
davkov, prispevkov in drugih dajatev, določenih z zakonom;
– kolikor je bil prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo,
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08):
hudodelsko združevanje, sprejemanje
podkupnine pri volitvah (za fizične osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za
fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in
dajanje daril za nezakonito posredovanje,
goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri
pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev
finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če
je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik
pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v
smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;
– kolikor je prijavitelj za namen izvajanja programa, za katerega se prijavlja, že
prejel pomoč kateregakoli drugega organa
oziroma institucije Republike Slovenije oziroma Evropske unije ter pri izvedbi projekta
prihaja do dvojnega financiranja;
– kolikor se ugotovi, da pri izvedbi programa prihaja do pridobitne dejavnosti;
– kolikor se ugotovi, da so interesi prijavitelja v nasprotju z interesi in cilji programa;
– kolikor je prijavitelj interesno povezan
z naročnikom, in sicer v smislu Kodeksa
ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list
RS, št. 8/01), ter kolikor je prijavitelj ali
oseba, ki je pri njem zaposlena interesno
povezana s predsednikom ali članom izbirne
komisije pri naročniku, in sicer v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega
četrtega kolena), zakonski zvezi ali svaštvu
do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali izvenzakonski skupnosti;
– kolikor se ugotovi, da je prijavitelj v
vlogi navedel napačne ali zavajajoče podatke.

Zgoraj navedeni izključitveni razlogi se
lahko uveljavljajo zoper prijavitelja tudi po
opravljeni izbiri oziroma po tem, ko je izdan
sklep o izbiri izvajalca ter po sklenitvi pogodbe. V primeru, da se ugotovi obstoj enega ali
več izključitvenih razlogov po izdaji sklepa o
izbiri, se sklep razveljavi. V primeru, da se
ugotovi obstoj enega ali več izključitvenih
razlogov po sklenitvi pogodbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe. Vloga bo v postopku analize izločena tudi v primeru, da le-ta
ne bo izpolnjevala vseh zahtev iz razpisne
dokumentacije.
8. Način financiranja
Prijavitelji programov lahko s strani naročnika prejmejo sredstva v višini 100%
vseh predvidenih upravičenih odhodkov
programa. Program se financira 75% iz
sredstev Evropskega sklada za vključevanje
državljanov tretjih držav ter 25% iz sredstev
Ministrstva za notranje zadeve.
Financirani bodo stroški, ki so izključno
vezani na izvajanje programa, in sicer:
Stroški dela (A):
– Stroški redno zaposlenih (A1; A2)
(upravičen strošek: bruto plača delavca,
davki in prispevki delodajalca; nadomestilo
za malico in prevoz ter drugo).
– Stroški oseb, ki opravljajo projektne
aktivnosti po avtorski oziroma podjemni pogodbi (A2) (upravičen strošek: bruto urna
postavka, ki vključuje vse nastale stroške
za opravljeno avtorsko delo oziroma delo
po podjemni pogodbi).
Ob vsakokratni spremembi oseb, ki izvajajo aktivnosti programa, mora izvajalec
pridobiti predhodno pisno potrdilo skrbnika
pogodbe s strani naročnika. Vsi stroški, ki
bodo nastali predhodno brez pisne potrditve
naročnika, so neupravičeni.
Pravne podlage o sklenjenem delovnem
razmerju oziroma pogodbenem sodelovanju
morajo biti sklenjene pred pričetkom dela
oseb na programu in vsebinsko povezane
z aktivnostmi programa. Stroški boleznin
in ostalih stroškov, ki so povrnjeni s strani
ZZZS (Zavod za zdravstveno zavarovanje
RS), niso upravičeni do povračila. Prav tako
stroški jubilejnih nagrad, nadur, stimulacij in
podobno, niso upravičen strošek.
Višina bruto urnih postavk za sklope od 1
do 6 je omejena navzgor, kar je podrobneje
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
Višina urnih postavk za sklop 7 ne sme
presegati tistih, ki jih osebe običajno prejemajo in ne sme biti višja od urnih postavk, ki
se običajno zaračunavajo na zadevnem področju. Potrebno je upoštevati načelo ekonomičnosti in dodane vrednosti dela oseb
na projektu.
Materialni stroški (B):
– Potni stroški povezani z izvajanjem
programa so upravičeni na podlagi dejansko
nastalih stroškov (B1): Upravičeni so stroški
službenih poti redno zaposlenih oseb ter potni stroški udeležencev v programu.
– Stroški povezani z izvedbo programa (B2): Kot stroške povezane z izvedbo
programa se štejejo stroški tiska, izdajanja
publikacij in oglaševalski stroški, stroški povezani z izvedbo delavnic ali drugih oblik
posvetovanj, pogostitve na delavnicah za
udeležence ter drugi nastali stroški, ki so bili
nujno potrebni za izvedbo projektnih aktivnosti v ožjem smislu v odvisnosti od narave
projekta.
– Drugo (B3): V primeru upravičevanja
stroškov delavnic, seminarjev in podobnega je potrebno obvezno voditi listo priso-
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tnosti udeležencev, vključno s predstavniki
izvajalca in to listo prisotnosti predložiti pri
upravičevanju materialnih stroškov, glede
na naravo projektnih aktivnosti. Za izvedene delavnice, seminarje in podobna srečanja je potrebno pri poročanju priložiti tudi
slikovna dokazila o izvedenih aktivnostih ter
v primeru propagandnega materiala (brošure, letaki, lončki ...) priložiti k poročilu en
izvod/primerek le-tega.
Posredni upravičeni stroški (C) (stroški,
ki zagotavljajo delovanje izvajalca: PTT storitve, stroški telekomunikacij, pisarniški material, dobava električne energije, najemnina
za prostore, v katerih izvajalec programa
opravlja redno dejavnost, računovodske
storitve, drugo). Med to vrsto stroškov štejemo stroške, ki jih ne moremo neposredno
zaračunati, vendar morajo biti povezani s
programom. Posredni upravičeni stroški ne
smejo presegati 20% skupne vrednosti stroškov dela izvajalcev in materialnih stroškov
(A+B) ter morajo prav tako biti povezani s
programom.
Financiranje stroškov je podrobneje
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
Na splošno morajo biti končni upravičenci – izvajalci sposobni sami izvajati dejavnosti, povezane s projektom. Podizvajanje
mora biti zato omejeno in ne sme presegati
40% neposrednih upravičenih stroškov projekta, razen, če je ustrezno utemeljeno in ga
odgovorni organ – naročnik vnaprej odobri.
Pogoji za upravičenost stroškov:
– stroški morajo biti izključno vezani na
izvajanje programa, predvideni morajo biti v
pogodbi ter skladni z načeli dobrega finančnega poslovodenja, zlasti glede cenovne
primernosti in stroškovne učinkovitosti (npr.
stroški za izvajalce programov, povezani z
upravljanjem in izvajanjem projektov, morajo
biti sorazmerni z velikostjo projekta itd.);
– stroški morajo med izvedbo projekta
dejansko nastati in ustrezati plačilom prijavitelja;
– stroški se morajo evidentirati v ločeni
računovodski evidenci oziroma računovodski kodi in imajo podlago v računovodskih
listinah oziroma drugih listinah enake dokazne vrednosti;
– strošek mora nastati na ozemlju Republike Slovenije v obdobju upravičenosti stroškov, opredeljenih v sklenjeni pogodbi;
– prejemnik mora zagotoviti razmejitev
med viri financiranja, kar predstavlja pokrivanje nastalih stroškov programa samo iz
enega vira, s čimer se izključi možnost dvojnega financiranja.
Stroški, ki ne bodo financirani:
– davki, vključno s tistim delom DDV, ki
ga prijavitelj dobi povrnjenega;
– DDV ne predstavlja upravičenega izdatka, razen, če ga dejansko in dokončno
nosi končni prejemnik financiranja. DDV, ki
je na kakršenkoli način vračljiv, se ne šteje
za upravičen strošek, tudi če končnemu prejemniku financiranja dejansko ni povrnjen;
– donos kapitala, dolgovi in stroški servisiranja dolga, devizne provizije in izgube,
negativne obresti, plačilo dolgovanih obresti, denarne kazni, stroški sodnih postopkov,
izgube zaradi nihanja menjalnih tečajev, zamudne obresti;
– stroški za reprezentanco izključno za
izvajalce programa niso upravičeni. Kot
upravičeni stroški se štejejo le stroški za
običajno pogostitev na družabnih dogodkih,
ki so izključno povezani z izvajanjem programa;
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– stroški, ki so nastali v okviru drugega
programa;
– nagrade, darila;
– delo prostovoljcev;
– stroški, ki so nastali pri pripravi predloga programa;
– stroški, ki niso neposredno povezani z
izvajanjem programa;
– prekomerni in nepotrebni izdatki.
Hranjenje dokumentacije: izbrani prijavitelj mora finančno-računovodsko dokumentacijo in ostale dokumente, s katerimi
izkazuje stroške projekta (prejete račune,
potrdila, druga dokazila o plačilu ali računovodske listine z enakovredno dokazno vrednostjo), hraniti še 5 let po pisnem obvestilu
naročnika o zaključku programa.
Financirani bodo le tisti odhodki, ki bodo
navedeni v finančni konstrukciji izvajanja
programa, in sicer do navedene višine.
V primeru, da bo izvajalec program izvedel v zmanjšanem obsegu, bo naročnik
financiranje sorazmerno znižal.
Izplačilo sredstev: izvajalcu bodo sredstva izplačana na transakcijski račun v
skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju
proračuna RS oziroma 30. dan od datuma uradnega prejema ustreznega poročila
o izvajanju programa, finančnega poročila
in zahtevka za izplačilo. V primeru, da je
izvajalec oseba zasebnega ali javnega prava in je ustanovljena in deluje kot društvo,
zasebni ali javni zavod ali ustanova, je pod
pogoji iz predmetne razpisne dokumentacije
upravičen do predplačila sredstev, in sicer
lahko izvajalec v 30 dneh od podpisa pogodbe s pisnim zahtevkom naročnika zaprosi za
predplačilo sredstev, in sicer lahko zaprosi
za predplačilo v enkratnem znesku do višine
največ 15% od vrednosti predvidenih aktivnosti do 30. 6. 2012 opredeljeni v pogodbi
za sklope od 2 do 6, oziroma do 31. 1. 2011
za sklop 7. Izplačilo sredstev predplačila
bo naročnik izvršil v 15 dneh od prejema
zahtevka za predplačilo. Izplačilo sredstev
in predplačila so natančneje opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
Obdobje, v katerem morajo biti sredstva
porabljena: izvajanje po sklenjeni pogodbi
za sklope od 1 do 6 se mora zaključiti najkasneje do 30. 6. 2012, izvajanje po sklenjenem aneksu pa najkasneje do 30. 6. 2013.
Prejeta sredstva morajo biti porabljena v
skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna Republike Slovenije in črpanje
sredstev iz Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav. Izvajanje po
sklenjeni pogodbi za sklop 7 se mora zaključiti najkasneje do 31. 1. 2011. Prejeta
sredstva morajo biti porabljena v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna
Republike Slovenije in črpanje sredstev iz
Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav.
Pogodba se za sklope od 1 do 6 z
izbranim(-i) prijaviteljem(-i) sklene za obdobje od 1. 12. 2010 do 30. 6. 2012, za čas
do 30. 6. 2013, pa se podaljša z ustreznim
aneksom. Naročnik si pridržuje pravico, da
ne podaljša pogodbe z aneksom, če za
nadaljevanje naročila ne bodo zagotovljena
proračunska sredstva s predpisi, ki urejajo
izvrševanje proračuna RS in črpanje sredstev iz Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav ali če bodo za
to podani utemeljeni razlogi. Pogodba se
za sklop 7 z izbranim prijaviteljem sklene
za obdobje od podpisa pogodbe do 31. 1.
2011.
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9. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni
javni razpis znaša 295.000 EUR za izvajanje po letnem programu 2010 in 2011 in
60.000 EUR po letnem programu 2009, in
sicer:
– za sklop 1: 55.250,00 EUR, od tega za
izvajanje aktivnosti od 1. 12. 2010 do 30. 6.
2012 v višini 27.000,00 EUR ter za izvajanje aktivnosti od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013 v
višini 28.250,00 EUR,
– za sklop 2: 48.750,00 EUR, od tega
za izvajanje aktivnosti od podpisa pogodbe oziroma predvidoma od 1. 12. 2010 do
30. 6. 2012, v višini 24.000,00 EUR ter za
izvajanje aktivnosti od 1. 7. 2012 do 30. 6.
2013, v višini 24.750,00 EUR,
– za sklop 3: 47.750,00 EUR, od tega
za izvajanje aktivnosti od podpisa pogodbe oziroma predvidoma od 1. 12. 2010 do
30. 6. 2012, v višini 23.500,00 EUR ter za
izvajanje aktivnosti od 1. 7. 2012 do 30. 6.
2013 ,v višini 24.250,00 EUR,
– za sklop 4: 47.750,00 EUR, od tega
za izvajanje aktivnosti od podpisa pogodbe oziroma predvidoma od 1. 12. 2010 do
30. 6. 2012, v višini 23.500,00 EUR ter za
izvajanje aktivnosti od 1. 7. 2012 do 30. 6.
2013, v višini 24.250,00 EUR,
– za sklop 5: 47.750,00 EUR, od tega
za izvajanje aktivnosti od podpisa pogodbe oziroma predvidoma od 1. 12. 2010 do
30. 6. 2012, v višini 23.500,00 EUR ter za
izvajanje aktivnosti od 1. 7. 2012 do 30. 6.
2013, v višini 24.250,00 EUR,
– za sklop 6: 47.750,00 EUR, od tega
za izvajanje aktivnosti od podpisa pogodbe oziroma predvidoma od 1. 12. 2010 do
30. 6. 2012, v višini 23.500,00 EUR ter za
izvajanje aktivnosti od 1. 7. 2012 do 30. 6.
2013, v višini 24.250,00 EUR,
– za sklop 7: 60.000,00 EUR, za izvajanje aktivnosti od podpisa pogodbe do 31. 1.
2011.
Zgoraj navedeni zneski po posameznih
sklopih predstavljajo višino sredstev, ki jih
namenja naročnik za izvedbo aktivnosti
programa za izpolnitev ciljev po letnih programih. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so za sklope od 1 do
7, zagotovljena s strani Evropskega sklada
za vključevanje državljanov tretjih držav in
sredstev Ministrstva za notranje zadeve.
10. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 6. 9. 2010, najkasneje
do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova 2,
1501 Ljubljana.
Vse nepravočasno prejete vloge bo komisija izločila iz postopka odpiranja vlog in
jih neodprte vrnila prijaviteljem.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji programov obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izboru programov oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v
roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve
o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta
predvidoma v 60 dneh od roka za predložitev vlog.
Naročnik bo izdal sklepe o izboru programov in višini financiranja programov.
Podatki o imenu izvajalca, nazivu programa ter višini odobrenih javnih sredstev in
sredstev EU bodo javno objavljeni.
12. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija je dostopna na
internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni "o ministrstvu", levi
meni "Javna naročila".
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo
dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge.
Naročnik bo odgovore objavil na internetnem
naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/,
zgornji meni "o ministrstvu", levi meni "Javna
naročila", in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da
bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 27. 8. 2010.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem
naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/,
zgornji meni "o ministrstvu", levi meni "Javna naročila".
Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po
elektronski pošti na naslov: sjn.mnz@gov.
si ali po faksu na številko: 01/428-57-91,
s pripisom: "Dodatne informacije – Javni
razpis za izvajanje programov vzpodbujanja
medkulturnega dialoga z državljani tretjih
držav in programa informiranja državljanov tretjih držav o možnostih udeležbe v
programih vključevanja v Slovensko družbo, št. 430-849/2010".
Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih
naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega
roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila ne bo
posredovana na zgoraj navedeni način, naročnik ne jamči za pravočasni odgovor.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 4301-24/2010
Ob-5123/10
Na podlagi 68.e. člena Energetskega zakona, Proračuna Republike Slovenije za leto
2010 (Uradni list RS, št. 99/09), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS 1011), Pravilnika o
rednih pregledih klimatskih sistemov (Uradni
list RS, št. 26/08) in Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih
strokovnjakov za redne preglede klimatskih
sistemov (Uradni list RS, št. 6/10), Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca usposabljanja
in preizkusa znanja za neodvisne
strokovnjake za preglede klimatskih
sistemov za obdobje treh let
1. Neposredni uporabnik: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je izbor izvajalca usposabljanja in
preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake
za preglede klimatskih sistemov za obdobje
treh let.
3. Pogoji sodelovanja in prijave na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe ali zavodi. Gospodarske družbe
oziroma zavodi morajo biti ustanovljeni po
Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 65/09), Zakonu o zavodih (Uradni
list RS, št. 127/06) ali Zakonu o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04) s sedežem v Republiki Sloveniji.
Gospodarska družba oziroma zavod, ki
se prijavlja na razpis:
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– ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– imeti mora poravnane obveznosti do Republike Slovenije;
– mora biti kapitalsko ustrezen skladno z
11. členom Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami);
– mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora usposobljene predavatelje:
– s strokovnimi referencami na področju projektiranja, regulacije in krmiljenja,
vzdrževanja in servisiranja, meritev in preizkušanja klimatskih sistemov ter energetskih
pregledov stavb,
– s poznavanjem predpisov s področja energetike, graditve objektov in varstva
okolja z vidika klimatskih sistemov,
– s poznavanjem predpisov s področja učinkovite rabe energije, nanašajoč se na
stavbe;
– imeti mora administrativno-tehnično osebje, ki je potrebno za uspešno izvajanje nalog
usposabljanja, organiziranja, vodenje potrebnih evidenc in ima za te naloge primerne strokovne reference;
– imeti mora opremo, ki je potrebna za
izvajanje usposabljanja, in razpolagati s prostori za vsaj 30 udeležencev usposabljanja z
ustrezno audio vizualno opremo.
Izvajalec usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake bo dobil pooblastilo za izvajanje usposabljanja in preizkus
znanja za obdobje treh let od dneva podpisa
pogodbe.
Pri pripravi vloge je potrebno upoštevati
naslednje pogoje:
– pri pripravi vloge mora predstaviti program usposabljanja skladno s 4. členom
Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov (Uradni list
RS, št. 6/10),
– vse stroške usposabljanja poravna udeleženec usposabljanja,
– usposabljanje mora biti organizirano na
lokaciji, kjer večina udeležencev nima logističnih problemov z udeležbo na usposabljanjih,
– usposabljanje ne sme trajati manj kot 20
ur in ne več kot 30 ur. Praktična izvedba pregledov klimatskih sistemov opredeljene pod
5. točko v sklopu Programa usposabljanja za
neodvisne strokovnjake za redne preglede
klimatskih sistemov v prilogi 1 – Pravilnika
o usposabljanju, licencah in registru licenc
neodvisnih strokovnjakov za redne preglede
klimatskih sistemov (Uradni list RS, št. 6/10)
se izvede v dodatnih urah,
– pristopnina za pristop udeleženca k preizkusu znanja brez izobraževanja ne sme presegati vrednosti 350 EUR brez DDV,
– vrednost izobraževanja po udeležencu
ne sme presegati vrednosti 600 EUR brez
DDV,
– izvajalec mora za obdobje podpisane
pogodbe z ministrstvom predložiti pogodbo o
lastništvu oziroma najemu ustreznega prostora (iz dokazila mora biti razvidno, da razpolaga
z prostori in opremo za čas trajanja pogodbe
z ministrstvom).
4. Merila za izbiro izvajalca
Vloge za izbor izvajalca bomo ocenili po
spodaj navedenih merilih. Izbrana bo vloga, ki
bo dosegla najvišje število skupnih točk. V primeru, da bi dve vlogi dosegli isto število točk,
bo izbrana tista, ki bo dosegla največ točk iz
tehničnega dela meril. Ministrstvo si pridržuje
pravico, da ne izbere nobene vloge.
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Največje
število točk

Merilo
Tehnični del meril

70

a) Reference vodje programa usposabljanja

20

b) Reference predavateljev

30

c) Kvaliteta predstavljenega programa usposabljanja

20

Finančni del meril

30

d) cena ponudbe

30

Skupaj

100

Obrazložitev uporabe meril:
a) Reference vodje programa usposabljanja – dokazljive strokovne reference na
področju projektiranja, regulacije in krmiljenja, vzdrževanja in servisiranja, meritev in
preizkušanja klimatskih sistemov ter energetskih pregledov stavb v letih 2007-2010
(manj kot 10 referenc – 10 točk, 10–20 referenc – 15 točk, več kot 20 referenc – 20
točk).
b) Reference predavateljev – povprečna
vsota dokazljivih strokovnih referenc na področju projektiranja, regulacije in krmiljenja,
vzdrževanja in servisiranja, meritev in preizkušanja klimatskih sistemov ter energetskih
pregledov stavb v letih 2007–2010 za vse
predstavljene predavatelje (manj kot 10 referenc – 10 točk, 10–20 referenc – 20 točk,
več kot 20 referenc – 30 točk).
c) Kvaliteta predstavljenega programa
usposabljanja – v programu se ocenjuje
predstavljene aktivnosti in terminske plane
ter vodenje in koordinacija projekta (predstavljene aktivnosti in terminski plani ter
vodenje in koordinacija projekta niso predstavljene v vseh zahtevanih alinejah točke 2.c v razpisni dokumentaciji – 5 točk,
predstavljene aktivnosti in terminski plani
ter vodenje in koordinacija projekta niso jasno predstavljene v vseh zahtevanih alinejah točke 2.c v razpisni dokumentaciji – 10
točk, predstavljene aktivnosti in terminski
plani ter vodenje in koordinacija projekta so
popolnoma jasno predstavljene in logične v
vseh zahtevanih alinejah v točki 2.c v razpisni dokumentaciji – 20 točk).
d) Cena ponudbe – najnižja ponudbena
cena od vseh vlog, ki so bile oddane na javni razpis se pomnoži s 30 točkami in deli z
ceno posameznega ponudnika).
Strokovna komisija preveri popolnost
vloge ter izpolnjevanje pogojev za prijavljene vloge. Vloge, ki bodo popolne in bodo
izpolnjevale vse razpisne pogoje, bo strokovna komisija ocenila še z merili.
O podelitvi pooblastila bo z odločbo odločil minister za gospodarstvo. Zoper odločbo se ne bo mogoče pritožiti. Neizbrani
prijavitelji bodo lahko sprožili upravni spor.
5. Način prijave in razpisni rok: popolna prijava prijavljena v skladu z navodili
iz razpisne dokumentacije, mora biti oddana na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, najpozneje do
2. 9. 2010, v zaprti ovojnici, pod oznako
»Ne odpiraj – vloga za javni razpis za izbiro
izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja
za neodvisne strokovnjake za preglede klimatskih sistemov za obdobje treh let« ter
polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno,
bodo s sklepom zavržene. Vsi podatki iz
vlog prijaviteljev so javni.
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6. Odpiranje vlog: predvideno komisijsko odpiranje vlog bo 6. 9. 2010, ob 12. uri,
v prostorih Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje ne
bo javno in bo potekalo na naslovu Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, v sejni sobi II. nadstropje.
7. Obveščanje o izboru: predlagatelji vlog
bodo o rezultatih obveščeni v roku najmanj
60 dni od sprejema vloge.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na internet naslovu,
http://www.gov.si/mg in na sedežu Ministrstva za gospodarstvo. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski
pošti, če predlagatelj na spodaj navedeni
e-mail naslov posreduje prošnjo za razpisno
dokumentacijo.
9. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče
dobiti po tel. 01/400-34-14, kontaktna oseba: Erik Potočar ali na elektronski naslov:
erik.potocar@gov.si.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 4301-25/2010
Ob-5124/10
Na podlagi 68.e. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07, 70/08,
22/10), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 99/09),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS 1011),
Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list
RS, št. 77/09) in Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih
strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Uradni list RS, št. 6/10), Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kot
nikova 5, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca usposabljanja
in preizkusa znanja za neodvisne
strokovnjake za izdelavo energetskih
izkaznic za obdobje treh let
1. Neposredni uporabnik: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je izbor izvajalca usposabljanja in
preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake
za izdelavo energetskih izkaznic za obdobje
treh let skladno s petim odstavkom 68.e člena Energetskega zakona. Izbrani izvajalec
na podlagi tega javnega razpisa bo izvajal
usposabljanje po programu usposabljanja
za neodvisne strokovnjake za izdajanje
energetskih izkaznic skladno s Prilogo 1 –
Pravilnikom o metodologiji izdelave in izdaji
energetskih izkaznic stavb.
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Po 3. členu Energetskega zakona je
energetska izkaznica stavbe javna listina
s podatki o energetski učinkovitosti stavbe
s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.
3. Pogoji sodelovanja in prijave na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe ali zavodi. Gospodarske družbe
oziroma zavodi morajo biti ustanovljeni po
Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 65/09), Zakonu o zavodih (Uradni
list RS, št. 127/06) ali Zakonu o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04) s sedežem v Republiki Sloveniji.
Gospodarska družba oziroma zavod, ki
se prijavlja na razpis:
– ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– imeti mora poravnane obveznosti do
Republike Slovenije;
– mora biti kapitalsko ustrezen skladno z
11. členom Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami);
– mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti morajo usposobljene predavatelje:
– s strokovnimi referencami na področju projektiranja stavb, kar vključuje tudi
reference energetskih pregledov stavb
– s poznavanjem predpisov s področja graditve objektov,
– s poznavanjem predpisov s področja učinkovite rabe energije in obnovljivih
virov energije, nanašajoč se na stavbe;
– imeti morajo administrativno-tehnično
osebje, ki je potrebno za uspešno izvajanje
usposabljanja in druge s tem povezane naloge (organizacija in izvedba usposabljanja,
računovodske storitve, vodenje potrebnih
evidenc);
– imeti mora opremo, ki je potrebna za
izvajanje usposabljanja, in razpolagati s prostori za vsaj 50 udeležencev usposabljanja
z ustrezno audio vizualno opremo.
Izvajalec usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake bo dobil pooblastilo za izvajanje usposabljanja in preizkus znanja za obdobje treh let od dneva
podpisa pogodbe.
Pri pripravi vloge je potrebno upoštevati
naslednje pogoje:
– pri pripravi vloge mora predstaviti program usposabljanja skladno s 4. členom
Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za
izdelavo energetskih izkaznic (Uradni list
RS, št. 6/10),
– vse stroške usposabljanja poravna
udeleženec usposabljanja,
– usposabljanje mora biti organizirano
na lokacijah v Ljubljani z okolico, Kopru z
okolico in Mariboru z okolico,
– usposabljanje ne sme trajati manj kot
20 ur, in ne več kot 30 ur. Praktična izvedba izdelave in izdaje energetske izkaznice
opredeljene pod 5. točko v sklopu Programa
usposabljanja za neodvisne strokovnjake za
izdelavo energetskih izkaznic, predstavljeno v prilogi 1 – Pravilnika o usposabljanju,
licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic
(Uradni list RS, št. 6/2010), se izvede v
dodatnih urah.
– pristopnina za pristop udeleženca k
preizkusu znanja brez izobraževanja ne sme
presegati vrednosti 300 EUR brez DDV,
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– vrednost izobraževanja po udeležencu ne sme presegati vrednosti 600 EUR
brez DDV,
– izvajalec mora za obdobje podpisane
pogodbe z ministrstvom predložiti pogodbo o lastništvu oziroma najemu ustreznega
prostora (iz dokazila mora biti razvidno, da
razpolaga z prostori in opremo za čas trajanja pogodbe z ministrstvom).

4. Merila za izbiro izvajalca
Vloge za izbor izvajalca bomo ocenili po
spodaj navedenih merilih. Izbrana bo vloga,
ki bo dosegla najvišje število skupnih točk.
V primeru, da bi dve vlogi dosegli isto število
točk, bo izbrana tista, ki bo dosegla največ
točk iz tehničnega dela meril. Ministrstvo
si pridržuje pravico, da ne izbere nobene
vloge.

Največje
število točk

Merilo
Tehnični del meril

70

a) Reference vodje programa usposabljanja

20

b) Reference predavateljev

30

c) Kvaliteta predstavljenega programa usposabljanja

20

Finančni del meril

30

d) cena ponudbe

30

Skupaj

100

Obrazložitev uporabe meril:
a) Reference vodje programa usposabljanja – dokazljive strokovne reference na
področju projektiranja, kar vključuje tudi reference energetskih pregledov stavb v letih
2007–2010 (manj kot 10 referenc – 10 točk,
10–20 referenc – 15 točk, več kot 20 referenc – 20 točk)
Ministrstvo prijavitelje opozarja, da bo
vloga v primeru, da prijavitelj ne izkaže najmanj 5 referenc vodje programa usposabljanja, zavrnjena.
b) Reference predavateljev – povprečna vsota dokazljivih strokovnih referenc na
področju projektiranja, kar vključuje tudi reference energetskih pregledov stavb v letih
2007–2010 za vse predstavljene predavatelje (manj kot 5 referenc – 0 točk, manj kot
10 referenc – 10 točk, 10–20 referenc – 20
točk, več kot 20 referenc – 30 točk).
Kolikor prijavitelj za posameznega predavatelja navede manj kot 5 referenc, se
le-te pri računanju povprečne vsote ovrednotijo z 0.
c) Kvaliteta predstavljenega programa
usposabljanja – v programu se ocenjuje
predstavljene aktivnosti in terminske plane
ter vodenje in koordinacija projekta (predstavljene aktivnosti in terminski plani ter
vodenje in koordinacija projekta niso predstavljene v vseh zahtevanih alinejah točke 2.c v razpisni dokumentaciji – 5 točk,
predstavljene aktivnosti in terminski plani
ter vodenje in koordinacija projekta niso jasno predstavljene v vseh zahtevanih alinejah točke 2.c v razpisni dokumentaciji – 10
točk, predstavljene aktivnosti in terminski
plani ter vodenje in koordinacija projekta so
popolnoma jasno predstavljene in logične v
vseh zahtevanih alinejah v točki 2.c v razpisni dokumentaciji – 20 točk)
d) Cena ponudbe – najnižja ponudbena
cena od vseh vlog, ki so bile oddane na javni razpis se pomnoži z 30 točkami in deli z
ceno posameznega ponudnika).
Strokovna komisija preveri popolnost
vloge ter izpolnjevanje pogojev za prijavljene vloge. Vloge, ki bodo popolne in bodo
izpolnjevale vse razpisne pogoje, bo strokovna komisija ocenila še z merili.
O podelitvi pooblastila bo z odločbo odločil minister za gospodarstvo. Zoper odločbo

se ne bo mogoče pritožiti. Neizbrani prijavitelji bodo lahko sprožili upravni spor.
5. Način prijave in razpisni rok: popolna
prijava prijavljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti oddana na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana, najpozneje do 3. 9. 2010,
v zaprti ovojnici, pod oznako »Ne odpiraj –
vloga za javni razpis za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne
strokovnjake za izdajo energetskih izkaznic
za obdobje treh let« ter polnim naslovom
pošiljatelja na zadnji strani. Vloge, ki ne bodo
prispele pravočasno, bodo s sklepom zavržene. Vsi podatki iz vlog prijaviteljev so javni.
6. Odpiranje vlog: predvideno komisijsko
odpiranje vlog bo 7. 9. 2010, ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana. Odpiranje ne bo javno in
bo potekalo na naslovu: Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, v sejni sobi II. nadstropje.
7. Obveščanje o izboru: predlagatelji vlog
bodo o rezultatih obveščeni v roku najmanj
60 dni od sprejema vloge.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na internet naslovu:
http://www.gov.si/mg in na sedežu Ministrstva za gospodarstvo. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski
pošti, če predlagatelj na spodaj navedeni
e-mail naslov posreduje prošnjo za razpisno
dokumentacijo.
9. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti po tel. 01/400-34-14, kontaktna oseba:
Erik Potočar ali na elektronski naslov: erik.
potocar@gov.si.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 4301-41/2010/2
Ob-5132/10
Na podlagi 16. člena Zakona o rudarstvu
(Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno
besedilo, in 68/08), 20. člena v povezavi z 8.,
11., 15., 17., 18. in 19. členom Uredbe o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Laze
– širitev v Občini Kočevje, Suhor pri Vinici –
širitev v Občini Črnomelj, Lenart pri Gornjem
Gradu 2 v Občini Gornji Grad, Ježce – širitev
2 v Občini Šmartno pri Litiji, Kmetov pruh –
širitev v Občini Šmartno pri Litiji, Brezovica
– širitev v Občini Semič, Stari grad 2 v Občini
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Krško, Stari grad 3 v Občini Krško, Gabrovec
(Vrbovo) v Občini Ilirska Bistrica, Bučka – širitev v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini
Dobrova - Polhov Gradec in Vrhpeč – širitev 2
v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 38/10 in
53/10), Ministrstvo za gospodarstvo objavlja
javni razpis
za podelitev rudarskih pravic za
gospodarsko izkoriščanje mineralnih
surovin v pridobivalnih prostorih Laze –
širitev v Občini Kočevje, Ježce – širitev
2 v Občini Šmartno pri Litiji, Stari grad 3
v Občini Krško, Bučka – širitev v Občini
Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova
– Polhov Gradec in Vrhpeč – širitev 2 v
Občini Trebnje
I. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
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II. Predmet razpisa je podelitev rudarskih
pravic za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih iz
8., 11., 15., 17., 18. in 19. člena Uredbe
o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih
prostorih Laze – širitev v Občini Kočevje,
Suhor pri Vinici – širitev v Občini Črnomelj,
Lenart pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji
Grad, Ježce – širitev 2 v Občini Šmartno pri
Litiji, Kmetov pruh – širitev v Občini Šmartno
pri Litiji, Brezovica – širitev v Občini Semič,
Stari grad 2 v Občini Krško, Stari grad 3 v
Občini Krško, Gabrovec (Vrbovo) v Občini
Ilirska Bistrica, Bučka – širitev v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova – Polhov
Gradec in Vrhpeč – širitev 2 v Občini Trebnje
(Uradni list RS, št. 38/10 in 53/10; v nadaljnjem besedilu: Uredba št. 38/10), kot to
izhaja iz tabele T1.

T1
prostor,
uredba,
člen v uredbi

vrsta
rudarske pravice

mineralna surovina

čas trajanja
rudarske pravice

predvidena letna količina
proizvodnje v kubičnih metrih
v raščenem stanju

Laze – širitev,
Uredba št. 38/10,
8. člen

izkoriščanje

tehnični kamen – dolomit

20 let

do 30 tisoč

Ježce – širitev 2,
Uredba št. 38/10,
11. člen

izkoriščanje

tehnični kamen – dolomit

15 let

do 100 tisoč

Stari grad 3,
Uredba št. 38/10,
15. člen

izkoriščanje

prod

4 leta

do 35 tisoč

Bučka – širitev,
Uredba št. 38/10,
17. člen

izkoriščanje

tehnični kamen – dolomit

30 let

do 15 tisoč

Hrastenice,
Uredba št. 38/10,
18. člen

izkoriščanje

tehnični kamen – dolomit

10 let

do 70 tisoč

Vrhpeč – širitev 2,
Uredba št. 38/10,
19. člen

izkoriščanje

tehnični kamen – apnenec

40 let

do 60 tisoč

Rudarske pravice se podelijo v skladu s
pogoji iz Uredbe št. 38/10.
III. Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost s sedežem na območju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ali državljan države članice EU;
– da proti njemu ni uveden postopek zaradi insolventnosti;
– da ima poravnane davčne obveznosti,
obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za
socialno varnost in druge obvezne dajatve
v skladu z zakonskimi določbami države,
v kateri ima sedež ali stalno prebivališče,
ali zakonskimi določbami Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja ter ni bil kaznovan za prekrške
v zvezi z raziskovanjem in izkoriščanjem
mineralnih surovin ter zoper okolje, prostor
in naravne dobrine;
– da v primeru, ko sam ni lastnik zemljišča, ki je s koncesijskim aktom zajeto v
raziskovalni ali pridobivalni prostor, ali sam
ni lastnik pristopnega zemljišča iz 29. toč-

ke 2. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list
RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo,
in 68/08; v nadaljnjem besedilu: Zakon o
rudarstvu), to zemljišče pridobi s pravnim
poslom, sklenjenim z lastnikom zemljišča,
ki dopušča tako uporabo zemljišča (zakup
ali pogodba o prenosu stvarne pravice –
služnosti), pri čemer mora tak pravni posel
skleniti tudi v primerih, ko je lastnica zemljišča Republika Slovenija;
– da ponudi mineralno surovino, ki jo
pridobi in je ne porabi za lastne potrebe,
na trgu vsem zainteresiranim pod enakimi
pogoji;
– da v primeru, če se v koncesijski pogodbi zaveže, da bo izvajal sprotno ali postopno (fazno) sanacijo in izvedel končno
sanacijo brez odvajanja sredstev za sanacijo v rudarski sklad, ob sklenitvi koncesijske pogodbe predloži bančno garancijo
in rezervacijo sredstev, da bo izvedel sanacijska dela v višini predvidenih stroškov
sanacijskih del.
IV. Pisna prijava na razpis mora vsebovati naslednja dokazila in izjave:
1. potrdilo, da je prijavitelj državljan države članice EU, ne starejše od 90 dni, ka-

dar prijavitelj ni pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik;
2. potrdilo pristojnega okrožnega sodišča, da proti pravni osebi ali samostojnemu
podjetniku ni uveden postopek zaradi insolventnosti, ne starejše od 30 dni;
3. potrdilo, da ima prijavitelj poravnane davčne obveznosti, obveznosti v zvezi s
plačilom prispevkov za socialno varnost in
druge obvezne dajatve, ki ga izda pristojni
upravni organ države, v kateri ima prijavitelj sedež ali stalno prebivališče, ali pristojni
davčni urad pri Davčni upravi Republike Slovenije, ne starejše od 90 dni;
4. dokazilo, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti v
skladu z 39. členom Zakona o rudarstvu,
ki ga izda rudarska inšpekcija, ali pogodbo
prijavitelja z izvajalcem rudarskih del, ki te
pogoje izpolnjuje, ne starejše od 90 dni;
5. v primeru, da prijavitelj sam ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti v
skladu z 39. členom Zakona o rudarstvu
mora prijava vsebovati pogodbo z izvajalcem del, ki te pogoje izpolnjuje ter dokazilo
iz 4. točke za pogodbenega izvajalca rudarskih del;
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6. načrt parcel raziskovalnega ali pridobivalnega prostora, na katerega se nanaša
prijava (katastrski načrt), ki ga izda pristojna območna geodetska uprava Republike
Slovenije, ne starejši od 30 dni;
7. v primeru, da prijavitelj sam ni lastnik
zemljišča, ki je s koncesijskim aktom zajeto
v raziskovalni oziroma pridobivalni prostor,
mora prijava vsebovati overjeno pogodbo
o sklenjenem pravnem poslu, ki dopušča
tako uporabo zemljišča, z lastnikom zemljišča, za celoten čas trajanja rudarske
pravice (zakupna pogodba ali pogodba o
prenosu stvarne pravice – služnosti);
8. v primeru, da prijavitelj uveljavlja katero od prednostnih pravic iz 20. člena Zakona o rudarstvu mora v prijavi navesti, katero prednostno pravico uveljavlja in prijavi
priložiti dokazilo o izpolnjevanju pogojev za
uveljavljanje prednostne pravice; upoštevana bodo tudi dokazila, s katerimi upravni
organ razpolaga sam;
9. morebitna dokazila iz prve in druge
alineje drugega odstavka V. poglavja tega
razpisa (Merila za izbiro);
10. podpisano izjavo prijavitelja, da bo
ponudil mineralno surovino, ki jo pridobi
in ne porabil za lastne potrebe, na trgu
vsem zainteresiranim osebam pod enakimi pogoji;
11. podpisano izjavo prijavitelja, da bo
v primeru izbire izvajanja sprotne ali postopne (fazne) sanacije in izvedbe končne
sanacije brez odvajanja sredstev za sanacijo v rudarski sklad, ob sklenitvi koncesijske pogodbe predložil bančno garancijo
in rezervacijo sredstev, da bo izvedel sanacijska dela v višini predvidenih stroškov
sanacijskih del;
12. pisno soglasje prijavitelja, da Ministrstvo za gospodarstvo lahko za potrebe
tega javnega razpisa pri pristojnih organih
samo pridobi podatke iz kazenskih in prekrškovnih evidenc; soglasje prijavitelja, ki je
pravna oseba ali samostojni podjetnik mora
vsebovati ime in sedež poslovnega subjekta, davčno in matično številko poslovnega
subjekta, številko vložka v sodni register
ter žig in podpis zakonitega zastopnika poslovnega subjekta; soglasje prijavitelja, ki
je fizična oseba – državljan države članice
EU, mora vsebovati ime in priimek fizične
osebe, naslov njenega stalnega bivališča,
datum, kraj in državo rojstva, enotno matično številko občana (EMŠO) ter podpis; državljani držav članic EU, ki nimajo EMŠO,
namesto te številke v soglasju navedejo
številko potnega lista ter kraj in državo,
ki ga je izdala, soglasju pa priložijo kopijo
potnega lista;
13. pisna soglasja vseh zakonitih zastopnikov prijavitelja, ki je pravna oseba
ali samostojni podjetnik, da Ministrstvo za
gospodarstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa pri pristojnih organih samo pridobi podatke iz kazenskih in prekrškovnih
evidenc; soglasje za zakonite zastopnike
mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov njenega stalnega bivališča, datum, kraj in državo rojstva, enotno matično
številko občana (EMŠO) ter podpis; državljani držav članic EU, ki nimajo EMŠO,
namesto te številke v soglasju navedejo
številko potnega lista ter kraj in državo,
ki ga je izdala, soglasju pa priložijo kopijo
potnega lista.
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V primeru, da prijavitelj soglasij iz 12.
in 13. točke ne priloži, mora sam prijavi
predložiti:
14. potrdilo Ministrstva za pravosodje,
da prijavitelj ni bil pravnomočno obsojen
za kazniva dejanja v zvezi z raziskovanjem
oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin
ter zoper okolje, prostor in naravne dobrine, ne starejše od 90 dni;
15. potrdilo Ministrstva za pravosodje,
da prijavitelj ni bil pravnomočno obsojen za
prekrške v zvezi z raziskovanjem oziroma
izkoriščanjem mineralnih surovin ter zoper
okolje, prostor in naravne dobrine, ne starejše od 90 dni;
16. potrdilo Ministrstva za pravosodje
za vse zakonite zastopnike prijavitelja, da
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva
dejanja v zvezi z raziskovanjem oziroma
izkoriščanjem mineralnih surovin ter zoper
okolje, prostor in naravne dobrine, ne starejše od 90 dni;
17. potrdilo Ministrstva za pravosodje
za vse zakonite zastopnike prijavitelja, da
niso bili pravnomočno obsojeni za prekrške
v zvezi z raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin ter zoper okolje,
prostor in naravne dobrine, ne starejše od
90 dni.
V. Merila za izbiro: pri večjem številu
prijav za posamezni pridobivalni prostor se
bodo pri izbiri nosilca rudarske pravice upoštevale naslednje prednostne pravice:
– vlagatelj vloge o zainteresiranosti za
podelitev rudarske pravice za posamezni
pridobivalni prostor ima na javnem razpisu
ob izpolnjevanju enakih pogojev z drugimi
prijavitelji prednostno pravico pri podelitvi
rudarske pravice, razen če je bilo za isti pridobivalni prostor vloženih več vlog o zainteresiranosti ali če na javnem razpisu kateri od koncesionarjev uveljavlja prednostno
pravico iz druge, tretje ali četrte alineje;
– pri izbiri nosilca rudarske pravice za
izkoriščanje ima prednost pravna ali fizična
oseba, ki je na predvidenem pridobivalnem prostoru že imela rudarsko pravico
za raziskovanje po določbah Zakona o rudarstvu;
– kadar se z rudarsko pravico širi že
določen pridobivalni prostor, ima prednost
pri izbiri tisti nosilec rudarske pravice, ki že
opravlja rudarska dela na zemljišču, ki meji
na zadevno območje;
– če zaprosi za rudarsko pravico lastnik
zemljišča, ima ta prednost pred ostalimi
prosilci pri enakih pogojih, razen pred prosilci iz druge, tretje in četrte alineje.
V primeru, da zgoraj navedenim merilom za izbiro ustreza več prijaviteljev, se
upoštevajo dodatna merila:
– dosedanja vlaganja prijavitelja v zvezi
z nakupom zemljišča ali sklenitvijo ustreznega pravnega posla z lastnikom zemljišča, pripravo tehnične dokumentacije in
druga vlaganja, povezana s pripravami na
izkoriščanje mineralne surovine na pridobivalnem prostoru, za katerega vlaga prijavo
na razpis (upoštevajo se samo dokazila, ki
so priložena prijavi na javni razpis),
– usposobljenost in realno izkazana
zmožnost prijavitelja, da zagotovi izvajanje rudarske pravice (upoštevajo se samo
dokazila, ki so priložena prijavi na javni
razpis); prednost ima vlagatelj, ki sam izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje

dejavnosti v skladu z 39. členom Zakona
o rudarstvu (točka IV/4 tega javnega razpisa).
VI. Začetek in čas trajanja rudarske pravice: Rudarska pravica se podeljuje za čas,
kot je določen v Uredbi št. 38/10, in kot je
to navedeno v tabeli T1 v II. točki razpisa.
Rudarska pravica se podeli in začne teči z
dnem sklenitve koncesijske pogodbe med
Republiko Slovenijo kot koncedentom in
nosilcem rudarske pravice.
VII. Način prijave: prijavitelj vloži prijavo na obrazcu (OBR 1), ki je sestavni del
tega razpisa, z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Prijava je veljavna, če je
pravočasna in vsebuje vse zahteve tega
razpisa. Nepravočasnih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala
in bodo vrnjene prijavitelju. Izjemoma je za
posamezen pridobivalni prostor dopustna
dopolnitev formalno nepopolne prijave v
treh delovnih dneh od dneva odpiranja prijav na javni razpis, vendar le, če se je za
ta prostor na javni razpis prijavil samo en
prijavitelj.
Pisne prijave je treba predložiti v zaprtih ovojnicah na Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Na
sprednji strani mora biti ovojnica praviloma
v njenem spodnjem levem delu obvezno
opremljena z besedilom: "Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – rudarska pravica za
gospodarsko izkoriščanje _______ v pridobivalnem prostoru _______ (___. člen
Uredbe št. 38/10)", z ustrezno navedbo
vrste mineralne surovine, imena pridobivalnega prostora in številke člena v Uredbi št. 38/10. Praviloma na zadnji strani
ovojnice morata biti v njenem zgornjem
delu obvezno navedena ime in sedež ali
naslov prijavitelja.
VIII. Rok prijave: za pravočasne bodo
štele prijave, ki bodo v vložišče Ministrstva
za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, prispele do vključno 13. septembra
2010, do 12. ure, ne glede na vrsto prenosa
pošiljke.
IX. Čas in kraj odpiranja prijav: odpiranje prijav bo dne 15. septembra 2010,
ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5 v Ljubljani, v veliki sejni sobi v II. nadstropju. Predstavniki
prijaviteljev morajo na odpiranju predložiti
pisno pooblastilo za zastopanje v konkretni
zadevi.
X. Postopek in rok za izbor: izbirni postopek bo vodila strokovna komisija za ocenitev prijav na javni razpis, ki jo bo imenoval predstojnik Ministrstva za gospodarstvo. Komisija bo v roku 30 dni po javnem
odpiranju prijav, oziroma v roku 30 dni po
prejemu potrdil iz 14., 15., 16. in 17. točke
IV. poglavja tega razpisa na podlagi pisnih
soglasij iz 12. in 13. točke IV. poglavja tega
razpisa, pripravila predlog za izbor nosilca
rudarske pravice za posamezni pridobivalni
prostor. O izbiri nosilca rudarske pravice
bo odločilo Ministrstvo za gospodarstvo z
upravno odločbo.
XI. Dodatna pojasnila v zvezi z javnim
razpisom je mogoče dobiti na tel. 01/40033-33 (mag. Roman Čerenak).
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
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OBR 1
PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
za podelitev rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v
pridobivalnih prostorih Laze – širitev v Občini Kočevje, Ježce – širitev 2 v Občini Šmartno pri
Litiji, Stari grad 3 v Občini Krško, Bučka – širitev v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini
Dobrova – Polhov Gradec in Vrhpeč – širitev 2 v Občini Trebnje
I. OSNOVNI PODATKI O PRIJAVITELJU
Pravna oseba:
 Popolno ime (firma):
 Sedež (naslov):
 Zakoniti zastopnik:
 Matična številka:
 Davčna številka:
Fizična oseba – samostojni podjetnik posameznik:
 Popolno ime s.p.:

____
____
____
____
____
____

 Sedež (naslov):
 Matična številka:
 Davčna številka:

____
____
____
____
____

Fizična oseba – državljan države članice EU:
 Ime in priimek:
 Naslov stalnega bivališča:
 Enotna matična številka občana (EMŠO):
 Davčna številka:

____
____
____
____

II. PRIDOBIVALNI PROSTOR, KI JE PREDMET PRIJAVE
 Ime raziskovalnega oziroma pridobivalnega prostora, številka člena v uredbi in št. uredbe:
____
 Zemljišča, ki jih zajema raziskovalni oziroma pridobivalni prostor, in razpolagalna pravica
nad temi zemljišči (lastništvo, pogodba…):
____
____
____
____
III. USPOSOBLJENOST ZA IZVAJANJE RUDARSKE PRAVICE
 Podatki o kadrovski usposobljenosti za izvajanje rudarskih del (poklic, izkušnje, strokovna
usposobljenost):
____
____
____
 Podatki o finančnih pokazateljih izvajanja rudarske pravice (predvidena vrednost investicije,
način financiranja):
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____
____
____
____
____
____
____

IV. IZJAVLJAM
a) da v celoti sprejemam pogoje iz 3. člena Uredbe št. 38/10
b) da bom nosil vse stroške v zvezi z rudarsko pravico
c) da bom pred sklenitvijo koncesijske pogodbe predložil koncedentu dokazilo o povrnitvi
vloženih sredstev morebitnim dosedanjim vlagateljem

PRILAGAM:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Datum

žig

Firma oziroma ime prijavitelja,
ime zakonitega zastopnika,
podpis
Ministrstvo za gospodrstvo

Ministrstvo za gospodarstvo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 430-83/2010/3

Ob-5139/10

Javni razpis št. 430-83/2010
za sofinanciranje vzpostavitve
brezžičnih omrežij Eduroam v javnih
raziskovalnih zavodih
1. Ime oziroma naziv neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
(MVZT), Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-46-00, e-pošta: gp.mvzt@
gov.si (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Pravna podlaga: javni razpis št. 43083/2010, se izvaja na podlagi Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05
ZVRS-UPB1, 109/08), Zakona o državni
upravi (Uradni list RS, št. 113/05 ZDU1-UPB4, 126/07 ZUP-E), 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), 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, 56/10) ter Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08).
3.1 Opis: predmet razpisa je sofinanciranje izgradnje oziroma nadgradnje brezžičnih omrežij Eduroam v javnih raziskovalnih
zavodih.
Omrežja, vzpostavljena v okviru razpisa,
bodo morala izpolnjevati najmanj naslednje
pogoje:
– Vzpostavljena bodo morala biti v skladu s minimalnimi tehničnimi merili, ki veljajo za omrežja, vključena v slovenski del
omrežja Eduroam, ter temeljijo na mednarodno sprejetih standardih Wi Fi (glej:
http://www.arnes.si/eduroam/organizacije.
html; Institute of Electrical and electronics
Engineers: http://standards.ieee.org; Wi-Fi
Alliance: http://www.wi-fi.org), ter varovana
v skladu z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami.
– Izbrani prejemniki sredstev bodo v
skladu s politiko slovenskega dela omrežja Eduroam morali na svojih brezžičnih
omrežjih zagotoviti vse pogoje za gostovanje upravičenih uporabnikov Slovenije in
tujine. (glej http://www.arnes.si/eduroam/navodila_osebni_dostop.html).
– Omrežja bodo morala temeljiti na poenotenem načinu preverjanja istovetnosti
uporabnika, prijave v omrežje in vodenja
evidenc (AAI), ki je združljiv z sistemom
mednarodnega gostovanja Eduroam (glej
http://www.eduroam.org).
– Vse organizacije, ki bodo vzpostavile
brezžična omrežja v okviru tega razpisa,
bodo morale sprejeti vsa določila federacije
Eduroam.
– Vse organizacije, ki bodo vzpostavile
brezžična omrežja v okviru tega razpisa,
bodo morale sprejeti vsa določila federacije
ArnesAAI.
– Prijavitelj mora zagotoviti, da bodo vse
dostopovne točke postavljene na javno dostopnih prostorih (avle, čitalnice, učilnice,
sejne sobe, družabni prostori …), v katerih
bo avtoriziranim uporabnikom omogočen
dostop v omrežje Eduroam.
– Prijavitelj je dolžan v podatkovno bazo
za preverjanje istovetnosti uporabnikov uvrstiti vse pripadnike svoje organizacije, ki so
upravičeni do uporabe internetnega omrežja
organizacije.

– Prijavitelj mora vsakemu svojemu zaposlenemu ob nastopu službe omogočiti
dodelitev uporabniškega imena in gesla za
dostop do omrežij Eduroam in federacije ArnesAAI, na svojih spletnih straneh pa objaviti vse informacije in navodila za dostop do
omrežij Eduroam in obvestilo o vključitvi v
federacijo ArnesAAI s povezavo na seznam
storitev, ki so uporabnikom na voljo.
– Prijavitelj mora zagotoviti dostop do
omrežij Eduroam povsod (na vseh dostopovnih točkah) za potrebe avtoriziranih
upravičencev z ustreznim avtenticiranjem,
ter v skladu s politiko Eduroam na vseh
dostopovnih točkah zagotoviti možnost gostovanja.
– Prijavitelj je dolžan vzpostaviti AAI strežnik po merilih federacije Eduroam in federacije ArnesAAI, na katerem potekata prijava in beleženje dnevniških zapisov v skladu
s tehničnimi določili (Priloga 2 razpisne dokumentacije) in ustreznimi nastavitvami.
– Prijavitelj je zavezan, da aplikacijo, ki jo
uporablja za vpis svojih uporabnikov, prilagodi na ta način, da se podatki avtomatično
zapišejo in vsaj dnevno osvežujejo v ustrezni evidenci uporabnikov omrežja Eduroam
in storitev federacije AAI (imenik LDAP na
lokalnem ali centralnem strežniku AAI), v
skladu s tehničnimi merili, navedenimi v razpisni dokumentaciji.
– Prijavitelj mora z MVZT in Arnesom sodelovati pri promociji projekta in izobraževanju nadaljnjih pristopnikov k projektu.
Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa potrebne strojne opreme za vzpostavitev
ali nadgradnjo brezžičnih omrežij. Za opremo se štejejo dostopovne točke in ustrezna
strežniška oprema za vzpostavitev avtentifikacijskih in avtorizacijskih strežnikov (AAI
strežniki) ter drugonivojska ethernet stikala
L2. Vsa oprema mora ustrezati standardom
in merilom, določenim s tem razpisom. Prijavitelji bodo morali sami zagotoviti sredstva za potrebno delo in postopke pri vzpostavljanju ali nadgradnji omrežij Eduroam.
si, saj to ni predmet sofinanciranja po tem
javnem razpisu. Predmet tega razpisa niso
projekti, ki bi bili namenjeni kakršnem koli
komercialnemu delovanju prijaviteljev ali
oddajanju v uporabo drugim, komercialnim
uporabnikom.
3.2 Upravičena področja financiranja:
Ministrstvo je pripravljeno sofinancirati
naslednje elemente projektov vzpostavitve
brezžičnih omrežij Eduroam prijaviteljev:
1) nova izgradnja:
a) nakup dostopovnih točk (minimalna
postavitev mora vključevati postavitev vsaj
šestih ustreznih dostopovnih točk);
b) nakup ustreznih ethernet stikal (drugonivojsko stikalo – L2);
c) nakup ustreznega AAI strežnika.
2) nadgradnja:
d) nakup dostopovnih točk;
e) nakup ustreznih ethernet stikal (drugonivojsko stikalo – L2).
Prijavitelj mora zagotoviti sredstva za
kritje stroškov dela in postopkov pri vzpostavljanju brezžičnega omrežja ter za stroške strežnikov in druge strojne opreme, ki
presega delež sofinanciranja ministrstva, in
sicer:
– meritve za postavitev dostopovnih
točk,
– montažo opreme (strežnik, dostopovne
točke, stikala ...),
– potrebno ožičenje do nove opreme
(elektrika, UTP ...),

Št.

66 / 13. 8. 2010 /

Stran

2145

– povezavo obstoječega informacijskega sistema prijavitelja z LDAP strežnikom
(prenos in posodabljanje podatkov o uporabnikih),
– dodatna strojna oprema izven obsega
razpisa,
– režijske in druge manipulativni stroške
prijavitelja.
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na razpisu in merila, s pomočjo katerih se med
tistim, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev:
4.1 Osnovni pogoji za kandidiranje:
Pogoji, navedeni v tej točki, morajo biti
izpolnjeni in so predmet preverjanja pred
začetkom ocenjevanja. V primeru, da kateri koli od naštetih pogojev ni izpolnjen, se
ocenjevanje ne izvede, vloga pa se zavrne.
Kolikor ministrstvo v fazi preverjanja ni ugotovilo, da so podatki, ki jih navaja prijavitelj,
napačni in to ugotovi kadar koli v času javnega razpisa ali kadar koli kasneje, lahko
razdre pogodbo s prejemnikom sredstev in
od njega zahteva vračilo sredstev v skladu
s pogodbo, ki je kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije.
1. Prijavitelji lahko na ta javni razpis
prijavijo le programe, ki so koordinirani, izvajani in zaključeni v času od 1. 8. 2010 do
31. 12. 2010.
2. Prijavitelj ima že vzpostavljeno optično povezavo na omrežje ARNES, preko katere je realiziran ethernet kapacitete
vsaj 100 Mb/s (sinhrono). Če ta povezava
ni neposredna do vozlišča omrežja ARNES,
morajo biti vsi njeni posamezni odseki v
lasti/najemu/uporabi prijavitelja ali potekati
preko lokalnega omrežja javnega zavoda, ki
je povezan neposredno na vozlišče omrežja
ARNES. V tem primeru morajo lastnosti iz
prvega stavka te točke veljati na vsej poti.
Lokalno omrežje prijavitelja se mora zaključiti na ustreznem tretjenivojskem stikalu, ki
ustreza tehničnim merilom.
3. Posamezna ponudba mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne
dokumentacije razen prilog, ki morajo biti
jasno in nedvoumno označene in priložene
k predloženi dokumentaciji.
4. Prijavitelj se je pred vzpostavitvijo
omrežij Eduroam dolžan s pisno izjavo, ki je
del razpisne dokumentacije, pridružiti sistemu gostovanja Eduroam.
5. Prijavitelj se je dolžan s pisno izjavo, ki je del razpisne dokumentacije, pridružiti federaciji ArnesAAI.
6. Prijavitelj mora s podpisom izjave,
ki je del razpisne dokumentacije, soglašati
s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega
javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb ministrstva.
7. Prijavitelj zagotavlja vsaj desetodstotno lastno udeležbo.
8. Prijavitelj ne sme imeti nobenih morebitnih neizpolnjenih obveznosti do ministrstva.
9. Prijavitelj ni za isti namen že pridobil niti ni v postopku pridobivanja sofinanciranja iz sredstev državnega ali lokalnega
proračuna ali virov.
10. Prijavitelj je javni raziskovalni zavod, vpisan v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji RS za raziskovalno
dejavnost (ARRS) ter v skladu z Zakonom
o raziskovalni dejavnosti označen kot "javni
raziskovalni zavod" (šifra 11).
11. Prijavitelj, ki kandidira za izgradnjo
brezžičnega omrežja, še ni bil prejemnik
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sredstev na dosedanjih razpisih za sofinanciranje izgradnje omrežij Eduroam Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v obdobju 2004–2010.
12. Prijavitelj, ki kandidira za nadgradnjo brezžičnega omrežja, mora imeti že
vzpostavljeno delujoče omrežje Eduroam in
že podpisano pristopno izjavo v Eduroam.si.
4.2 Merila za izbor:
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija na osnovi števila raziskovalcev in števila
raziskovalnih ur v raziskovalnih programih
ARRS z začetkom financiranja v letu 2009,
ki se izvajajo v letu 2010. Podrobnejša opredelitev vrednotenja meril je predstavljena v
točki 1.4.2 razpisne dokumentacije.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na
razpolago za predmet javnega razpisa je
55.000,00 EUR, vključno z DDV. Sredstva
so zagotovljena na proračunski postavki
6051 (IKT oprema v znanstvenih in izobraževalnih institucijah).
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: oprema,
ki je predmet razpisa, mora biti nabavljena
v obdobju od podpisa pogodbe do najkasneje do 18. 11. 2010, vse naloge morajo
biti izvedene in zaključene do 31. 12. 2010.
Dodeljena finančna sredstva se porabijo v
skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge, način predložitve vlog ter opremljenost vlog: rok za oddajo vlog je 6. 9.
2010 do 14. ure. Popolna vloga, v skladu z
navodili iz razpisne dokumentacije, z vsemi predpisanimi obrazci in v enem izvodu,
mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, do 6. 9. 2010,
v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj
– vloga na razpis – Sofinanciranje vzpostavitve brezžičnih omrežij Eduroam«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Uporabite povabilo k
oddaji ponudbe (razpisni obrazec št. 10).
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo
na ministrstvo, ne glede na način dostave,
do 6. 9. 2010 do 14. ure. Vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene.
8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
bo javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, dne 6. 9.
2010 ob 15. uri.
9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
vsa razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu,
http://www.mvzt.gov.si v rubriki Javni razpisi.
Dodatne informacije so na voljo pri kontaktni
osebi ministrstva (Peter Sterle) vsak delovni
dan, med 12. in 14. uro, na tel. 01/478-46-51
oziroma po elektronski pošti na naslov: peter.
sterle@gov.si. Ministrstvo močno vzpodbuja
uporabo elektronske pošte kot priporočenega
načina komuniciranja s kontaktnimi osebami.
Na spletnih straneh ministrstva bo objavljena
posebna rubrika Pogosto zastavljena vprašanja, kjer bodo zbrana najpogostejša vprašanja ter odgovori nanje.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
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Št. 50/2010
Ob-5140/10
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 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
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); Uredbe o
regionalnih razvojnih programih (Uradni list
RS, št. 31/06); 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); 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 štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07
– popr.) in 40/09, v nadaljevanju: ZŠtip); Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 in 127/06
– ZJZP); Zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3 in 83/09
Odl. US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up379/09-8); Zakona o dostopu do informacij
javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 –
UPB2 in 117/06-ZDavP-2); Zakona o varstvu
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB1); Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni
list RS, št. 30/60); Obligacijskega zakonika
(Uradni list RS, št. 97/07 – UPB1); 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); 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; Splošnih pogojev poslovanja Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 33/08,
73/08 in 91/09, v nadaljevanju: SPP); Operativnega programa razvoja človeških virov
2007–2013, ki ga je Komisija potrdila z odločbo št. K (2007) 5744 dne 21. 11. 2007
(CCI 2007 SI 051 PO 001); 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 Sklad za izvajanje instrumenta javni razpis za izbor operacij enotnih
regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2010/2011, z dne 21. 7. 2010 in
Sklepa OU št. OP RČV 1/3/04-0-MDDSZ
z dne 10. 8. 2010, o potrditvi instrumenta Javni razpis za sofinanciranje izvajanja
enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2010/2011; Javni sklad
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izvajanja enotnih
regijskih štipendijskih shem za
šolsko/študijsko leto 2010/2011
v okviru 1. razvojne prioritete
»Spodbujanje podjetništva in
prilagodljivosti« in 1.3. prednostne
usmeritve »Štipendijske sheme«
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 razpisa je posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih podeljujejo nosilci enotnih regijskih štipendijskih shem ali
samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljevanju: upravičenci) od šolskega/študijskega
leta 2010/2011 do zaključka izobraževanja
na isti stopnji, vendar najdlje do konca šolskega/študijskega leta 2014/2015. Izbirale
se bodo operacije na osnovi programov, ki
opredeljujejo izvajanje enotnih regijskih štipendijskih shem, ki temeljijo na partnerstvu
med delodajalci, upravičenci in državo.
Na osnovi izbranega programa bo upravičenec izvedel postopek dodeljevanja kadrovskih štipendij dijakom1 ter študentom
(v nadaljevanju: štipendistom) za izobraževanje na posamezni ravni javno veljavnega izobraževalnega programa poklicnega
ali srednješolskega izobraževanja in javno
veljavnega študijskega programa od šolskega/študijskega leta 2010/2011 do zaključka
tega izobraževanja.
Gre za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, s pomočjo katerih se bo
delodajalcem v regijah zagotovilo ustrezne
kvalificirane kadre za prenos novih znanj in
tehnologij v smeri pospešitve razvoja produktov in storitev. Prav tako so predmet
sofinanciranja stroški upravičenca za izvajanje dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih shem.
4. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih
shem, ki temeljijo na partnerstvu med delodajalci, upravičenci in državo. Gre za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij
z namenom:
– usklajevanja razmerja med ponudbo in
potrebami po kadrih v posamezni regiji;
– dviga ravni izobrazbene strukture;
1
Izrazi, zapisani v slovnični obliki
moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni
za moške in ženske.
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– znižanja strukturne brezposelnosti;
– vračanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo oziroma ohranjanje
izšolanih kadrov v regiji;
– spodbujanja razvoja kadrovskega štipendiranja podjetij v regiji in načrtovanje
razvoja kadrov skladno s potrebami trga
dela.
Cilj izbranih operacij je vključiti 200 delodajalcev ter sofinancirati štipendije 1000
štipendistom za izobraževanje na posamezni ravni in posameznem izobraževalnem programu od šolskega/študijskega leta
2010/2011 dalje do zaključka tega izobraževanja, vendar najdlje do 30. 9. 2015.
5. Upravičeni prijavitelji in osnovni pogoji,
ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati
Na razpis lahko kandidirajo prijavitelji,
ki izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev:
– so subjekti spodbujanja razvoja na
regionalni ravni, ustanovljeni v skladu z
29. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list
RS, št. 93/05 in 127/06 – ZJZP), s strani
zveze ali občine za izvajanje splošnih razvojno pospeševalnih nalog v regiji in zagotavljanje strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje sveta regije
in regionalnega razvojnega sveta, ki imajo
medsebojna razmerja z zvezo ali občinami
določene s pogodbo, in so vključeni v evidenco subjektov spodbujanja pri organu,
pristojnemu za regionalni razvoj;
– so pravne osebe, na katere je bila
prenesena obveznost izvajanja regijskih štipendijskih shem (prijavitelj mora k prijavi

predložiti ustrezno dokazilo o prenosu pristojnosti);
– so samoupravne lokalne skupnosti.
Prijavitelj mora izpolnjevati tudi naslednje osnovne pogoje:
– je registriran za opravljanje dejavnosti
iz prve alineje prejšnjega odstavka pri pristojnem sodišču ali drugem organu oziroma
ima te dejavnosti opredeljene v svojem ustanovitvenem aktu, oziroma je samoupravna
lokalna skupnost;
– zoper prijavitelja ali njegovega zakonitega zastopnika ni izdana pravnomočna sodba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem, zlasti hudodelsko združevanje,
sprejemanje podkupnine pri volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje
daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu
1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, pranje denarja;
– ni v postopku prisilne poravnave ali
stečaja;
– zoper prijavitelja ni izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu
je prepovedano opravljati dejavnost, za katero je registriran;
– razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo razpisanih vsebin;
– je finančno in poslovno sposoben izvesti razpisane vsebine;
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– za program, ki ga prijavi na javni razpis
Sklada, predhodno ni pridobil sredstev iz
državnega proračuna ali sredstev EU, razen sredstev občinskih proračunov, vendar
ne za iste upravičene stroške, ki jih prejme
sofinancirane preko sredstev Evropskega
socialnega sklada (v nadaljevanju: ESS).
Prijavitelj se na razpis prijavi s programom, ki opredeljuje izvajanje enotnih regijskih štipendijskih shem ter oceno potreb
delodajalcev po kadrih.
6. Merila za izbor
S strani Sklada imenovana strokovna komisija za izvedbo postopkov javnega razpisa,
se bodo ocenjevale pravočasno prispele in
popolne vloge, ki jih bodo predložili upravičeni prijavitelji in izpolnjujejo pogoje iz 5. točke
tega razpisa. Vloge se bodo ocenjevale na
podlagi splošnih in razmejitvenih meril.
Največje možno število točk, ki jih prijavitelj lahko prejme pri splošnih merilih, je
30 točk. Pri posameznemu merilu oziroma
razdelku merila je možno prejeti 0 ali 5 točk.
Minimalno zahtevano število točk, ki jih prijavitelj mora prejeti, da se bo vloga uvrstila
v nadaljnji postopek, je 20 točk, pri čemer
mora prijavitelj pri sklopu merila »Skladnost
s cilji prednostne usmeritve« doseči vseh 10
točk. Če prijavitelj po splošnih merilih ne pridobi minimalnega zahtevanega števila točk,
se vloga kljub pravočasnosti in popolnosti
ne bo ocenjevala in prijavitelj bo izločen iz
nadaljnjega postopka.
Razmejitveno merilo se bo uporabljalo v
primeru, če bo vsota vseh zaprošenih sredstev s strani vseh prijaviteljev višja od razpisanih sredstev.

Splošna merila:
Merilo

Opis

Ocena

Skladnost s cilji prednostne usmeritve (operacija
bo prispevala k spodbujanju vpisa na tiste vrste
in področja izobraževanja, ki omogočajo zaposljivost glede na potrebe gospodarstva in trga
dela ter k vračanju izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo)

Rezultati programa bodo prispevali k spodbujanju
vpisa na tiste vrste in področja izobraževanja, ki
omogočajo večjo zaposljivost glede na potrebe gospodarstva in trga dela v posamezni regiji.

5 točk

Rezultati programa bodo prispevali k vračanju izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo ter posledično k dvigu ravni izobrazbene strukture.

5 točk

Program ima pozitiven vpliv na spodbujanje trajnostnega razvoja.

5 točk

Program ima pozitiven vpliv na enake možnosti
(predvsem mora biti zagotovljena enakost med
spoloma oziroma preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki se nanaša na področje
zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe
(ES) št. 1083/2006).

5 točk

Ukrepi informiranja in obveščanja javnosti

Priprava promocijskega načrta, s katerim se bo zagotovila širša promocija in posledično večja vključenost delodajalcev in štipendistov.

5 točk

Reference oziroma predhodne izkušnje pri
izvajanju projektov v okviru evropske kohezijske politike oziroma ostalih programov pobud
skupnosti

Prijavitelj ima predhodne izkušnje pri izvajanju
evropskih projektov kohezijske politike, kot npr. PPS
Equal, programih čezmejnega sodelovanja Interreg
ipd.

5 točk

Vpliv na trajnostni razvoj in enake možnosti
(operacija bo z enakovrednim vključevanjem
spodbujala uveljavljanje koncepta enakih možnosti)

Skupaj največ:

30 točk
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Razmejitveno merilo: Indeks razvojne ogroženosti
V primeru, da bo vsota vseh zaprošenih sredstev po končanem postopku ocenjevanja na osnovi splošnih meril (prijavitelji, ki bodo
dosegli vsaj 20 točk) višja od razpisanih sredstev, se bo izvedel postopek izbora z razmejitvenim merilom.
Indeks razvojne ogroženosti regije.

V skladu z ZŠtip se v primeru
nezadostne višine razpisanih
sredstev upošteva indeks razvojne
ogroženosti (IRO) regije. Pri vlogah, ki jih prijavljajo samoupravne
lokalne skupnosti se upošteva IRO
regije, v katero je samoupravna
lokalna skupnost vključena.

Točke iz merila indeks razvojne ogroženosti se določajo glede na uvrstitev regije
oziroma samoupravne lokalne
skupnosti, skladno s Sklepom
o razvrstitvi razvojnih regij po
stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06)

Regije, ki so na osnovi kazalnikov in metode za izračun indeksa razvojne ogroženosti razvrščene
po stopnji svoje razvitosti od vključno 131 navzgor.

10 točk

Regije, ki so na osnovi kazalnikov in metode za izračun indeksa razvojne ogroženosti razvrščene
po stopnji svoje razvitosti od vključno 114 do 131.

9 točk

Regije, ki so na osnovi kazalnikov in metode za izračun indeksa razvojne ogroženosti razvrščene
po stopnji svoje razvitosti od vključno 97 do 114.

8 točk

Regije, ki so na osnovi kazalnikov in metode za izračun indeksa razvojne ogroženosti razvrščene
po stopnji svoje razvitosti od vključno 80 do 97.

7 točk

Regije, ki so na osnovi kazalnikov in metode za izračun indeksa razvojne ogroženosti razvrščene
po stopnji svoje razvitosti od 80 navzdol.

6 točk

Postopek izbora v primeru, ko zaprošena
sredstva presegajo razpisana
1. korak
Kolikor višina zaprošenih sredstev po
končani fazi izbora s splošnimi merili presega višino razpisanih sredstev, se višina
zaprošenih sredstev posameznega prijavitelja pomnoži s količnikom 1. Količnik 1 se
izračuna tako, da se število prejetih točk iz
razmejitvenega merila (IRO) deli z najvišjim
možnim številom prejetih točk pri IRO (10).
Najvišje število prejetih točk pri IRO (10) ne
pomeni, da bodo prijavitelju s sklepom odobrena vsa zaprošena sredstva.
2. korak
Kolikor po množenju iz prvega koraka
niso razdeljena vsa sredstva iz razpisa, ali
v kolikor seštevek sredstev podeljenih po
prvem koraku presega višino razpisanih
sredstev, se izračunane zneske iz 1. koraka
pomnoži z novim količnikom 2. Vrednost novega količnika 2 se določi z razmerjem med
višino razpisanih sredstev in seštevkom
sredstev, ki bi bila podeljena posameznim
prijaviteljem po izvedenem 1. koraku.
Kolikor je rezultat (sredstva, ki bi bila podeljena) po drugem koraku pri posameznem
prijavitelju višji od zaprošenih sredstev posameznega prijavitelja, se mu priznajo samo
sredstva v višini zaprošenih sredstev.
3. korak
Po izločitvi prijaviteljev, ki so jim po 2. koraku dodeljena sredstva v zaprošeni višini,
se preostanek sredstev dodeli preostalim
prijaviteljem sorazmerno z upoštevanjem
količnika 3.
Vrednost količnika 3 se določi z razmerjem med višino še nerazdeljenih skupnih
razpisanih sredstev iz JR po 1. in 2. koraku
in seštevkom nedodeljenih zaprošenih sredstev posameznih prijaviteljev, izračunanih v
predhodnem koraku.
Postopek iz 3. koraka se ponavlja, dokler
niso dodeljena vsa razpisana sredstva.
7. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis za izbor operacij
Javni razpis za izbor operacije (v nadaljevanju: instrument) delno financira Evrop-

ska unija, in sicer iz ESS. Instrument se
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013
(v nadaljevanju: operativni program), 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva
in prilagodljivosti« in v okviru prednostne
usmeritve 1.3. »Štipendijske sheme«.
Višina sredstev, ki bo na razpolago za
sofinanciranje predmeta javnega razpisa za
obdobje od 1. 3. 2010 do 31. 12. 2015 znaša
skupaj 5.000.000,00 EUR, in sicer:
Načrtovana
višina sredstev (v EUR)
PP 9234
– Štipendijske sheme
ESS – 07-13 – EU (85%)
PP 9246
– Štipendijske sheme
ESS – 07-13 – slovenska
udeležba (15%)
Skupaj

4.250.000,00

750.000,00
5.000.000,00

8. Obveznosti izbranih upravičencev
Na podlagi izdanega sklepa o izbiri operacije in podpisane tristranske pogodbe o
sofinanciranju mora upravičenec:
– izvesti javni razpis za podelitev štipendij v skladu z veljavnimi predpisi;
– skleniti večstransko pogodbo o dodelitvi štipendije;
– v večstranski pogodbi o dodelitvi štipendije zavezati delodajalca, da je dodeljevanje sredstev za sofinanciranje kadrovskih
štipendij namenjeno izključno za namene,
določene s to pogodbo ter da bo po zaključku izobraževanja, za katerega je prejel
štipendijo, s štipendistom, ki ga je štipendiral, sklenil pogodbo o zaposlitvi s polnim
delovnim časom vsaj za toliko časa, kolikor
je trajalo štipendijsko razmerje oziroma, da
zagotovi, da se štipendist zaposli v regiji;
– pripraviti ter skupaj s podpisano pogodbo posredovati Skladu planirano dinamiko
izplačil (obr. ISARR-06);

– sredstva uporabiti strogo namensko,
izključno za izvajanje upravičenih aktivnosti
v skladu s pogodbo o sofinanciranju;
– si pred izvajanjem operacije urediti
ustrezno ločeno računovodsko kodo in voditi
ločen računovodski sistem ali ustrezno knjigovodsko evidenco za izvajanje operacije;
– obvezno hraniti vsa dokazila, ki so
podlaga za pripravo zahtevka za izplačilo v
skladu z Navodilom posredniškega telesa in
Sklada upravičencem o izvajanju operacij (v
nadaljevanju: Navodilo PT in Sklada);
– pripraviti in posredovati Skladu podatke za vnos v ISARR na ravni operacije v
skladu z navodili organa upravljanja (v nadaljevanju: OU) in posredniškega telesa (v
nadaljevanju: PT) za potrebe spremljanja in
poročanja o izvajanju aktivnosti;
– v ISARR vnesti v skladu z Navodilom
PT in Sklada predpisane podatke in dokazila
za namen priprave zahtevkov za izplačila ter
potrebe spremljanja in poročanja;
– posredovati Skladu vsa potrebna dokazila, katere ni možno vnesti v ISARR;
– posredovati Skladu podpisan in ožigosan izpis zahtevka za izplačilo ter ostale
obrazce;
– pripravljati finančna in vsebinska poročila v obliki, ki jo bo predpisalo PT oziroma
Sklad ter na njihovo zahtevo pripraviti izredna poročila s predpisano vsebino in rokom
izdelave;
– posredovati podatke o vrsti in področju izobraževanja oziroma o izobraževalnem programu, za katerega se razpisujejo
štipendije, o številu razpisanih štipendij, o
zaključku izobraževanja in zaposlitvi štipendistov po zaključku izobraževanja ter druge
podatke, ki jih določi Sklad ali PT;
– izvajati naloge informiranja in obveščanja javnosti v skladu z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in
strukturnih skladih v programskem obdobju
2007–2013 in Navodili PT in Sklada ter poročati o njihovem izvajanju;
– preprečevati, odkrivati, evidentirati in
odpravljati nepravilnosti na nivoju operacije
in projektov;
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– zagotavljati revizijsko sled in hrambo
vseh dokumentov, ki so potrebni za zagotovitev ustrezne revizijske sledi;
– zagotavljati možnost nadzora porabe
sredstev s strani OU, 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 OU;
– Sklad in PT obveščati o vsaki spremembi stanja v zvezi s to pogodbo, ki so
bistvenega pomena za izvajanje pogodbe
oziroma operacije.
Ostale pristojnosti, odgovornosti in naloge upravičencev, izbranih na javnem razpisu, so natančneje določene v pogodbi o
sofinanciranju, osnutek katere je vključen v
razpisni dokumentaciji.
V primeru, da štipendist v času trajanja
izobraževanja zamenja izobraževalni program, to ne vpliva na pravico do sofinanciranja, kolikor se delodajalec in štipenditor s
spremembo strinjata.
Ne glede na spremembe izobraževalnega programa je sofinanciranje upravičeno le
eno leto za posamezni letnik na isti stopnji
izobraževanja.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva
Obdobje upravičenih stroškov:
– za izvajanje dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko
leto 2010/2011 od 1. 3. 2010 do vključno
30. 9. 2015.
– za posredno sofinanciranje kadrovskih
štipendij za dijake od 1. 9. 2010 do zaključka
izobraževanja na izbranem izobraževalnem
programu, vendar najdlje do 31. 8. 2015
ter za študente od 1. 10. 2010 do zaključka
izobraževanja na izbranem izobraževalnem
programu vendar najdlje do 30. 9. 2015.
Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca je od 1. 3. 2010 do 15. 10. 2015.
Obdobje upravičenih javnih izdatkov za
izplačilo iz proračuna je od datuma podpisa tristranske pogodbe o sofinanciranju do
31. 12. 2015.
Rok za izstavitev končnega zahtevka za
izplačilo Skladu (tako za stroške izvajanja
dejavnosti kot tudi za stroške posrednega
sofinanciranja štipendij) je 20. 10. 2015. Za
zahtevke izstavljene po tem roku upravičenih stroškov ne bo več možno uveljavljati.
10. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike
Sofinanciranje upravičenih stroškov je
kot javni izdatek iz državnega proračuna
določen v razmerju:
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU: 85%
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe: 15%
11. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka Skupnosti za sofinanciranje upravičenih
stroškov je 85% javnih izdatkov državnega
proračuna.
12. Višina sofinanciranja in dokazovanje
upravičenosti stroškov: upravičeni so stroški, ki so neposredno povezani z izvajanjem
operacij. Upravičeni stroški ter dokazila za
izkazovanje stroškov so podrobneje določeni v razpisni dokumentaciji tega razpisa.
12.1. Upravičeni stroški za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij
Upravičen strošek za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij je štipendija. Vi-

šina posrednega sofinanciranja kadrovskih
štipendij znaša 50% dodeljene kadrovske
štipendije brez dodatkov s strani delodajalca, vendar največ v višini 30% minimalne
plače, pri čemer sofinancirana kadrovska
štipendija ne sme biti nižja, kot je določena
v ZŠtip.
Upravičenec ni upravičen do sofinanciranja kadrovske štipendije za dijake v zadnjem letniku srednjih šol za mesec julij in
avgust.
12.2. Upravičeni stroški za izvajanje
dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih
shem
Upravičeni stroški za izvajanje so:
a) določeni s standardnim obsegom stroškov na enoto (v nadaljevanju: SSE), ki znaša 20 EUR na izplačano mesečno štipendijo.
SSE vključuje stroške zaposlenega za delo
na operaciji in posredne operativne stroške
in se izplačuje skupaj z upravičenimi stroški za posredno sofinanciranje kadrovskih
štipendij. Pri izračunu upravičenih stroškov
v posameznem zahtevku za izplačilo se bo
SSE pomnožil s številom izplačanih mesečnih štipendij posameznemu štipendistu in
prištel k mesečnemu upravičenemu strošku za sofinanciranje kadrovskih štipendij.
SSE se usklajuje vsako leto meseca marca
v skladu s povprečno rastjo bruto plač v
Republiki Sloveniji v preteklem letu. Nova
usklajena vrednost SSE se uporablja od
meseca aprila dalje.
Za izvajanje dejavnosti enotnih regijskih
štipendijskih shem se v obdobju od 1. 3.
2010 do 31. 8. 2010, za pripravo in izvedbo javnega poziva delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah prizna
upravičene stroške, in sicer zgoraj opisano
vrsto stroška.
Upravičeni stroški za to obdobje se bodo
izračunali tako, da se bo število sklenjenih
pogodb o štipendiranju pomnožilo s SSE in
s številom mesecev za pripravo na izvajanje
programa ERŠS (od meseca marca 2010 do
avgusta 2010 – 6 mesecev).
b) stroški informiranja in obveščanja javnosti (stroški objav v medijih in objave oddaj
v medijih; stroški oblikovanja, priprave na
tisk, tiska, dostave gradiv; stroški izdelave ali nadgradnja spletnih strani ter stroški
nastopov na sejmih in razstavah). Višina
stroška informiranja in obveščanja znaša
največ 4.000 EUR v letu 2010, v nadaljevanju pa največ 1.000 EUR v posameznem
letu od 2011 do 2015. Pri strošku informiranje in obveščanje javnosti DDV ni upravičen
strošek.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe
(ES) št. 1828/2006 in navodili OU: upravičenec mora pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe
(ES) št. 1828/2006 in Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in
strukturnih skladih v programskem obdobju
2007–2013.
14. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom
Uredbe (ES) št. 1083/2006, ni predvideno.
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo še deset let po zaključku programa.
Upravičenec mora imeti dobro urejen sistem in dokumentacijo, ki dokazujeta upravičenost stroškov in izvedbo aktivnosti. Hraniti
mora vsaj:
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– vse originalne račune;
– vsa dokazila o plačilu;
– vsa dokazila o upravičenosti stroška,
skupaj z metodologijo izračuna;
– pogodbo o sofinanciranju z vsemi prilogami in aneksi.
Upravičenec je dolžan ustrezno urediti
ločeno računovodsko kodo, na osnovi katere bo vodil in spremljal porabo sredstev
za posamezne aktivnosti, tako, da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo
sredstev.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji pri Skladu, PT, OU, organu
za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti vsebinski, tehnični, administrativni in finančni
nadzor nad izvajanjem sofinanciranega programa. Nadzor se izvaja s strani PT, Sklada,
pristojnih organov Republike Slovenije in s
strani pristojnih organov Evropske skupnosti
(v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom na zahtevo predložiti vse dokumente,
ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov programa, katerega sofinanciranje je predmet tega javnega
razpisa.
V primerih nadzora na kraju samem
mora upravičenec omogočiti vpogled v informacijske programe, listine in postopke v
zvezi z izvajanjem programa.
17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe
(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 evidence oziroma sezname in analize.
Upravičenci 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.
Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o
odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih.
Objavljeni bodo osnovni podatki o operaciji
in prejemniku pomoči v skladu z zakonom,
ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov.
18. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način
obveščanja o rokih v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Vloga mora biti oddana na prijavnih
obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije
in mora vsebovati vse zahtevane priloge in
podatke, določene v razpisni dokumentaciji,
na naslov: Javni sklad RS za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
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Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom
prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj –
prijava na Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem
za šolsko/študijsko leto 2010/2011«.
V primeru poziva za dopolnitev vloge,
morajo biti le-te označene enako kot vloga:
»Ne odpiraj – dopolnitev prijave na Javni
razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih
regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2010/2011«.
Vloge se lahko oddajo v zaprti ovojnici tudi osebno v vložišču Sklada v času
uradnih ur. Vloge, ki bodo posredovane po
pošti, morajo biti na naslov Sklada poslane
priporočeno ali s povratnico.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu kot so bile
predložene. Neustrezno označene ovojnice
in ovojnice prejete po roku za oddajo vlog,
bodo vrnjene pošiljatelju.
Rok za oddajo vlog je 27. 8. 2010.
19. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev ter način obveščanja o datumih
naslednjih odpiranj v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Odpiranje vlog bo potekalo na sedežu
Sklada, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Odpiranje vlog bo enkratno, javno in sicer najkasneje v sedmih dneh po roku za
oddajo vlog. Natančen datum odpiranja bo
objavljen na spletnih straneh Sklada. Vodila
ga bo strokovna komisija za izvedbo postopkov javnega razpisa, ki jo imenuje direktor
Sklada. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene
ovojnice, in sicer v vrstnem redu, v katerem
so bile predložene.
Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo popolnost vlog. Prijavitelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove,
da jo dopolni v roku 8 dni od prejema poziva.
Vloge, katere prijavitelj ne dopolni v skladu
s pozivom za dopolnitev vloge, komisija s
sklepom zavrže.
20. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 30 dneh od datuma
prejema zadnje popolne vloge.
Na podlagi predloga komisije bo direktor Sklada izdal sklepe o izboru prejemnikov sredstev. V roku iz prejšnjega odstavka
bodo vsi prijavitelji, ki niso bili izbrani, obveščeni o odločitvi o dodelitvi sredstev.
Zoper sklep o izboru lahko prijavitelj vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa
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.
O pritožbi bo odločilo Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve v roku 15 dni s
sklepom. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
21. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko
zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
na spletnem naslovu, www.sklad-kadri.si ter
na sedežu Sklada, Dunajska 22, Ljubljana,
vsak delovni dan, v času uradnih ur.
Če katerikoli vlagatelj zahteva dodatno
pojasnilo ali obvestilo v zvezi z razpisno
dokumentacijo povezano s pripravo vloge,
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mora zanj zaprositi pravočasno, oziroma
najkasneje šest dni pred potekom roka za
oddajo vlog. Zahtevo mora posredovati odgovorni osebi Sklada na spletni naslov: dusan.mikuz@sklad-kadri.si oziroma po tel.
01/434-10-99. Odgovori na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih bodo objavljeni
najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja na spletni strani Sklada.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta
Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, upravičenec ni prejel oziroma ne bo
prejel sredstev iz drugih virov financiranja
(prepoved dvojnega financiranja). Če bo
Sklad ali PT ugotovilo, da je upravičenec
prejel sredstva za stroške programa tudi iz
drugih virov financiranja ali pa so mu bila
odobrena, ne da bi o tem pisno obvestil
Sklad, se lahko pogodba o sofinanciranju
razdre, upravičenec pa bo dolžan PT povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi obrestmi od dneva nakazila
do dneva vračila sredstev. V primeru, da
upravičenec sredstev ne vrne v roku, tečejo
zakonite zamudne obresti, ki so obračunane
od dneva zamude do dneva vračila.
Če bo Sklad ali PT ugotovilo, da sredstva
niso bila porabljena za namen, za katerega
so bila dodeljena, ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, se od
upravičenca zahteva takojšnje vračilo sredstev v enkratnem znesku skupaj z obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila. V primeru,
da upravičenec sredstev ne vrne v roku, tečejo zakonite zamudne obresti, ki so obračunane od dneva zamude do dneva vračila.
Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije
Ob-5079/10
Na podlagi 4. člena Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje
šole (Uradni list RS, št. 29/06), objavljamo
razpis
za pridobitev naziva predavatelj višje
strokovne šole za programe:
1. Gozdarstvo in lovstvo, za naslednja
predmetna področja:
– Strokovna terminologija v tujem jeziku
– Gozdni proizvodi,
– Gozdne tehnologije in organizacija del
v gozdu,
– Človek in gozd,
– Lesni proizvodi,
– Gojenje gozdov z načrtovanjem.
2. Strojništvo, za naslednja predmetna
področja:
– Vzdrževanje energetskih naprav.
3. Poslovni sekretar, za naslednja predmetna področja:
– Gospodarsko pravo.
Skladno s 33. in 34. členom Zakona o
višjem strokovnem izobraževanju (Uradni
list RS, št. 86/04) ter z 92. in 96. členom
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr.) bo naziv predavatelj višje šole podeljen kandidatu, ki
izpolnjuje predpisane pogoje glede:
– Delovne dobe – najmanj tri leta delovnih izkušenj.
– Vidnih dosežkov na strokovnem področju (Uradni list RS, št. 1/09 – Merila za
določitev vidnih dosežkov na strokovnem
področju za pridobitev naziva predavatelj
višje šole),

– Izobrazbe (Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne
šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja gozdarstvo in lovstvo
poslovni sekretar ter strojništvo (Uradni list
RS, št. 22/10 in 90/08).
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 10 dneh na naslov:
Šolski center Postojna, Višja strokovna šola,
Ljubljanska cesta 2, 6230 Postojna, s pripisom »prijava na razpis«.
Šolski center Postojna
Višja strokovna šola
Ob-5087/10
Na podlagi 12. člena Statuta, Kemijski
inštitut objavlja
javni razpis
za imenovanje
1. vodje Centra za validacijske tehnologije in analitiko m/ž (CVTA),
2. vodje Laboratorija za biosintezo in
biotransformacijo m/ž (L11).
Vodjo laboratorija imenuje direktor, ob
mnenju znanstvenega sveta in soglasju
upravnega odbora. Imenovan je za 4 leta,
in je po končanem mandatu lahko znova
imenovan.
Vodjo centra imenuje direktor, upoštevajoč zahteve akta o ustanovitvi centra in
mnenje programskega organa centra.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– doktorat znanosti,
– mednarodno primerljivi raziskovalni (za
vodjo laboratorija) oziroma tehnološko-razvojni rezultati (za vodjo centra) v zadnjih
petih letih,
– izpolnjevanje pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (29. člen Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti),
– vodstvene in organizacijske sposobnosti.
Prijava mora vsebovati:
– življenjepis in bibliografske podatke,
– program delovanja oziroma usmeritve
za delo centra oziroma laboratorija.
Informacije so kandidatom na voljo pri
direktorju Kemijskega inštituta po tel. 01/4760-210.
Pisne ponudbe z ustreznimi dokazili pošljite do 28. 8. 2010 na naslov: Kemijski
inštitut, p.p. 660, Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana, z oznako »Razpis CVTA – 2011«
oziroma »Razpis L11 – 2011«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v osmih
dneh po odločitvi.
Kemijski inštitut
Ob-5094/10
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije o začetku postopka redne likvidacije
družbe ( št. 47701-7/2008/3, z dne 1. 10.
2008), v skladu s 412. členom Zakona o gospodarskih družbah ter v zvezi z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), likvidacijski upravitelj družbe Rudnik Kanižarica
v zapiranju, d.o.o., Črnomelj – v likvidaciji
objavlja
ponovni javni razpis
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca: Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o., Črnomelj – v likvidaciji, Kanižarica 41, 8340 Črnomelj.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2. Predmet prodaje:
A) Stanovanja.
a) Dvosobno stanovanje št. 7, v Kanižarici 14A, stanovanje v 5. etaži, v izmeri
64,98 m2, pod identifikacijsko številko 38 E,
leto izgradnje 1984. Stanovanje je zasedeno
z najemnikom.
Izhodiščna cena 27.540,00 €.
b) Podstrešna garsonjera št. 10, Kanižarica 14A, stanovanje v 6. etaži, v izmeri
32,33 m2, identifikacijska številka 40E, leto
izgradnje 1984. Stanovanje je zasedeno in
ima Občina Črnomelj predkupno pravico.
Izhodiščna cena 14.705,00 €.
B) Upravna stavba Rudnik
Poslovni objekt – upravna stavba rudnika je locirana v Poslovni coni Rudnik
v Kanižarici s pripadajočim zemljiščem:
parc. št. 2342/261 – zemljišče pod stavbo,
v izmeri 1.036 m2 in parc. št. 2342/262 –
dvorišče, v izmeri 1.375 m2, vpisanima pod
vl. št. 897, k.o. Dobliče.
Skupna vrednost objekta je 233.665,00
€. Možen je nakup celotne stavbe oziroma
po posameznih delih. Obstoječi najemniki
imajo predkupno pravico. Dokumentacija o
posameznih etažnih enotah in izhodiščnih
cenah za te enote je na razpolago v tajništvu Rudnika Kanižarica in je sestavni del
tega razpisa.
C) Počitniški objekt
Apartma v počitniškem naselju Duga
Uvala pri Puli, v izmeri 37,10 m2, objekt Javorika II, stopnišče II, št. apartmaja 3, leto
gradnje 1989. Zemljiško knjižno stanje ni
urejeno. Postopek vpisa je v teku.
Izhodiščna cena je 47.600,00 €. V izhodiščno ceno niso vključeni stroški za zemljiškoknjižno izvedbo.
3. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe, samostojni podjetniki ali fizične osebe, ki morajo najkasneje do vključno dne
30. 8. 2010 plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od navedene izhodiščne
cene nepremičnine, na račun, št. 024300013610117, ki je odprt pri NLB d.d. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana
v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo
sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v
roku 15 dni po končani izbiri.
4. Ponudbe z dokazilom o plačilu varščine je potrebno predložiti do 30. 8. 2010,
do 12. ure, v pisni obliki s priporočeno
pošiljko po pošti ali osebno na naslovu
naročnika, Rudnik Kanižarica v zapiranju
d.o.o., Črnomelj – v likvidaciji, Kanižarica
41, 8340 Črnomelj, v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – ponudba za nakup
nepremičnine (z navedbo nepremičnine)
– Ne odpiraj«. Na hrbtni strani naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov in
telefonsko številko.
5. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti: naziv kupca, točen naslov, telefonsko
številko, navedbo nepremičnine za katero
dajejo ponudbo in ponujeno kupnino ter priložiti kopijo osebnega dokumenta, davčne
številke, oziroma izpisek iz registra, potrdilo
o plačanih davkih in prispevkih ter potrdilo o
plačani varščini.
6. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
7. Za ta ponovni razpis veljajo za navedene nepremičnine še naprej vsi razpisni pogoji, objavljeni z javnim razpisom št. Ob-3530/10, dne 28. 5. 2010, Uradni list RS, št. 42/10, stran 1285, upoštevajoč tiste, ki so spremenjeni ali dodani s
tem razpisom.

8. Podrobnejše informacije, dogovor o
možnosti ogleda nepremičnin in ostala pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti
dobijo vsak delovni dan, med 9. in 12. uro,
tel. 07/30-56-100 ali po elektronski pošti:
rudnik@siol.net.
Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o.,
Črnomelj – v likvidaciji
Št. 406/2010
Ob-5115/10
V skladu z internimi standardi družbe
SEL d.o.o., objavljamo
razpis
za oddajo naročila
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode.
3. (a) Vrsta in količina (blaga, storitev):
posodobitev sekundarne opreme in rekonstrukcija 110 kV stikališča HE Mavčiče – LOT
T: Turbinski regulator in ostala oprema.
(b) Kraj dobave/izvedbe: HE Mavčiče.
4. Datum dobave/izvedbe, če je predviden: zaključek izvedbe oktober 2011.
5. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Savske elektrarne
Ljubljana d.o.o., Roman Modic, univ. dipl.
inž. el., tel. 01/47-49-140, 01/47-49-274,
041/758-540, faks 01/47-49-272, e-mail:
roman.modic@sel.si.
(b) Pogoji za prevzem razpisne dokumentacije: dvig je možen ob predhodni telefonski najavi in le ob predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo, če je predvideno plačilo za
razpisno dokumentacijo: znesek 300,00 EUR
(v ceni je vključen 20% DDV) je potrebno plačati na TRR, št. 03106-1002519638, pri SKB
d.d. banki (za HE Mavčiče – LOT T).
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 10. 9. 2010, do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.,
vložišče, Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 10. 9. 2010, Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Sejna soba, Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode, ob 12. uri.
8. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija
za resnost ponudbe v višini 5% od orientacijske vrednosti razpisanih dobav in del.
9. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: /
10. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba (definirano v
razpisnih določilih).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: predvidena orientacijska vrednost izvedbe razpisanih del znaša 500.000,00 EUR
(brez DDV)
12. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Ob-5131/10
Nadzorni svet Elektra Gorenjska, d.d.,
Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, objavlja na podlagi določil Statuta delniške družbe Elektro Gorenjska, d. d.
razpis
za predsednika/-co uprave
Za predsednika/-co uprave je lahko
imenovan/-a kandidat/-ka, ki poleg z zako-
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nom določenih pogojev, izpolnjuje najmanj
še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba s področja prava, ekonomije, organizacijskih ved ali tehnične smeri,
– pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj
tri leta na vodilnih delovnih mestih,
– znanje slovenskega jezika in vsaj enega tujega jezika,
– sposobnost za uspešno gospodarjenje
in organizacijo.
Nadzorni svet bo izmed pravočasno prispelih in popolnih vlog imenoval
predsednika/-co uprave. Mandat traja štiri
leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidati/-ke morajo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev poslati v roku 14 dni
po objavi razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije na naslov: Elektro Gorenjska, d.d.,
Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, s pripisom »Ne odpiraj – nadzorni svet – razpis za
predsednika/-co uprave.«
Če kandidat/-ka želi, da je njegova/-na
prijava na razpis zaprta za javnost, mora to
v svoji vlogi označiti.
Upoštevale se bodo samo popolne in
pravočasno prispele prijave, z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.
Kandidati/-ke bodo o izbiri obveščeni/-e v
roku osmih dni po imenovanju.
K vlogi je potrebno priložiti:
1. življenjepis,
2. overjeno kopijo diplome,
3. potrdilo o delovnih izkušnjah,
4. program dela in razvoja družbe za
obdobje štirih let,
5. potrdilo o znanju slovenskega jezika
oziroma potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
6. dokazilo o znanju tujega jezika,
7. potrdilo o nekaznovanosti,
8. potrdilo, da zoper kandidata/-ko ne
poteka kazenski postopek,
9. izjavo, da niso podane okoliščine, ki
bi po določilih ZGD-1 nasprotovale imenovanju kandidata/-ke.
Dokazila k točkam 7., 8. in 9. ne smejo
biti starejša od treh mesecev.
Elektro Gorenjska, d.d.
Št. 430-0023/2010-11
Ob-5074/10
Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK
– UPB1 (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08 in
4/10), 5. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 11/07 in 7/09)
in sprejetega Odloka o proračunu Občine
Prevalje za leto 2010 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/10 in 21/10) Občina
Prevalje objavlja
javni razpis
za izbor izvajalca kulturnega projekta
»Sušnikovi dnevi 2010«
I. Naročnik javnega razpisa: naročnik
javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a,
2391 Prevalje.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je izbor izvajalca kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2010«, ki se
bo predvidoma odvijal v času od 10. do
15. novembra 2010 in se bo sofinanciral iz
proračuna Občine Prevalje.
III. Področja kulturnega projekta, ki so
predmet javnega razpisa
Iz proračuna Občine Prevalje se bo sofinanciral kulturni projekt »Sušnikovi dnevi
2010«.
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Za sofinanciranje kulturnega projekta
»Sušnikovi dnevi 2010« lahko kandidirajo
izvajalci, če izkažejo:
– neprofitnost projekta,
– vsebinsko vezanost projekta na območje Občine Prevalje,
– vsebinsko vezanost projekta na življenje in delo našega rojaka dr. Franca Sušnika,
– da za projekt obstaja širši družbeni
interes.
IV. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci kulturnih programov:
1. kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in
imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno
dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov,
– da na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva ter
evidenco o plačani članarini.
2. javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Prevalje,
katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje,
za kulturne programe, ki presegajo osnovno
dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega
zavoda in niso financirani na podlagi letne
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo
zagotovljene ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za kakovostno izvedbo
programa.
V. Posebni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
– da ne prijavijo projekta, ki je že bil izbran na javnih razpisih;
– da prijavljajo kulturni projekt z uravnoteženo finančno zgradbo (odhodki = prihodki, zaprošena sredstva ne smejo biti višja od
okvirne razpisne vrednosti);
– da pri načrtovanju predstavitve projekta upoštevajo prostorske, kadrovske in
finančne zmožnosti za realizacijo kulturnega
projekta;
– da imajo izkušnje z organiziranjem podobnih kulturnih projektov (organizacijo vsaj
5 podobnih prireditev v zadnjih petih letih).
Izvajalci projektov za vsak pogoj predložijo ustrezna dokazila oziroma podajo
podpisano izjavo na obrazcih iz razpisne
dokumentacije.
VI. Merila in kriteriji za vrednotenje projektov
Projekti ljubiteljske kulture, s katerimi
bodo posamezni izvajalci kandidirali na tem
javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi
meril in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju
programov in projektov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Prevalje (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 11/07 in 7/09).
Kulturni projekt »Sušnikovi dnevi 2010«
se bo iz občinskega proračuna sofinanciral
največ do višine 70% finančne konstrukcije
projekta.
Za sofinanciranje iz občinskega proračuna je lahko izbran kulturni projekt, ki bo v
postopku vrednotenja dosegel najmanj 50%
vseh možnih točk.
VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje kulturnega projekta
Sredstva za sofinanciranje kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2010« so

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
zagotovljena v sprejetem proračunu občine
za leto 2010 na postavki 43041849/412000
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam v višini 3.043 €.
Projekt mora biti v celoti izveden v letu
2010. Dodeljena sredstva za sofinanciranje
kulturnega projekta morajo biti porabljena
v letu 2010.
VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2010« mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne
dokumentacije.
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavne obrazce,
– merila in kriterije za dodelitev sredstev,
– vzorec pogodbe.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a,
Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak
delavnik, od 8. do 14. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani,
www.prevalje.si.
IX. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na
Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, na tel.
02/82-46-121, vsak delovni dan, od 8. do
12. ure.
X. Razpisni rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti
kuverti osebno v tajništvu občine ali po pošti
kot priporočeno pošiljko najpozneje do 6. 9.
2010, na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a,
2391 Prevalje, s pripisom »Prijava na javni
razpis – Ne odpiraj!« in z oznako: »Kulturni
projekt Sušnikovi dnevi 2010«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko,
ali tega dne do 14. ure oddana v sprejemno
pisarno Občine Prevalje.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov izvajalca programa (polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Prevalje).
XI. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
bo komisija opravila 8. 9. 2010 ob 8. uri, v
sejni sobi Občine Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranim izvajalcem kulturnega programa bo občina sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta za leto 2010.
Občina Prevalje
Št. 430-21/2010-3

Ob-5099/10

Javni razpis
za sofinanciranje programov javnih
prireditev in množičnih manifestacij v
Občini Sežana za leto 2010
(v nadaljevanju: razpis)
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Pravna podlaga: razpis se izvede na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08), Pravilnika o sofinanciranju programov javnih prireditev in množičnih manifestacij v Občini Sežana (Uradni
list RS, št. 67/08) in določil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 121/08), Odloka o spremembah

– 1 Odloka o proračunu Občine Sežana za
leto 2010 (Uradni list RS, št. 84/09), ter
Odloka o spremembah – 2 Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 107/09).
3. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za sofinanciranje programov
javnih prireditev in množičnih manifestacij
v Občini Sežana za leto 2010 s področja
turizma, športa, glasbe, plesa, gledališča,
lutk, literarne, likovne, fotografske, filmske,
avdiovizualne, baletne, folklorne dejavnosti,
zborovskega petja ter programov z drugih
področij; za sofinanciranje programov prireditev, za katere Občino Sežana zaprosijo
izvajalci prireditev za sofinanciranje in jih
praviloma ni bilo mogoče prijaviti na ostale
javne razpise ali pozive za sofinanciranje
programov in projektov ter za sofinanciranje
večjih projektov društev oziroma subjektov
na področju organiziranja prostega časa,
vzgoje in izobraževanja otrok ter mladine,
športa, kulture, socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti, ki niso predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Sežana za
leto 2010 iz drugih javnih razpisov ter javnih
pozivov in so odraz specifičnih potreb občanov in prepoznavnosti Občine Sežana.
4. Cilj razpisa: namen razpisa je sofinancirati programe javnih prireditev, ki jih pripravljajo pravne osebe, organizirane v obliki
društev, klubov, združenj in javnih zavodov
(za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti).
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo društva, klubi, združenja, javni zavodi in drugi subjekti,
če:
– so registrirani in imajo dejavnost, ki je
predmet razpisa opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– imajo sedež ali podružnico v Občini Sežana oziroma ne glede na sedež, če
je program prireditve namenjen v prvi vrsti
občanom Občine Sežana in se izvaja na
območju občine,
– je prireditev izvedena na območju Občine Sežana,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje
(materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo programov,
– je program prireditve namenjen čim širšemu krogu občanov Občine Sežana,
– bo prijavitelj izvedel prireditev (ali jo je
že izvedel) v tekočem letu,
– prireditev sicer ni sofinancirana iz proračuna Občine Sežana za tekoče leto,
– je program prireditve finančno realno
ovrednoten in ima uravnoteženo finančno
zgradbo,
– program prireditve izkazuje jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov za izvajanje
programa in ima poleg tega zagotovljene
tudi lastne in druge vire financiranja (jasna
konstrukcija vseh stroškov izvedbe in virov
financiranja),
– prireditev ni del prijaviteljevega rednega programa,
– prireditev ni komercialne narave.
Prijavitelji ne morejo biti gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki, povezane osebe, gospodarska interesna
združenja, podružnice tujih podjetij in druge
osebe po Zakonu o gospodarskih družbah.
6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za sofinanciranje programov
javnih prireditev in množičnih manifestacij
v Občini Sežana za leto 2010, ki jo imenuje
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župan Občine Sežana za področje, ki je
predmet razpisa.
Komisija bo predlagala zavržbo vlog oziroma prijav neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog oziroma prijav in vlog oziroma
prijav prijaviteljev projektov, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 3. in 5. točke razpisa.
7. Razpisna merila
Pri izboru programov predlagateljev bodo
upoštevana naslednja merila:
A) inovativnost, ustvarjalnost in kakovost
prijavitelja,
B) obiskanost prireditev,
C) program prireditve oziroma projekta z
opredelitvijo namenov, ciljev in pričakovanih
rezultatov,
D) finančna konstrukcija prireditve,
E) udeležba prijavitelja na občinskih,
medobčinskih, državnih ali mednarodnih
prireditvah in aktivnosti,
F) pomen programa oziroma projekta z
vidika promocije ter uveljavljanja in utrjevanja pozitivne podobe Občine Sežana,
G) sodelovanje z občino.
8. Uporaba meril
Komisija bo glede na izpolnjevanje pogojev iz 5. točke in ob upoštevanju meril iz 7.
točke razpisa, ki so konkretneje opredeljena
v razpisni dokumentaciji, ocenila kvaliteto
programov in izločila prijavitelje, ki ne izpolnjujejo pogojev.
Komisija bo predlagala višino sredstev
za sofinanciranje posameznih programov
prijaviteljev. Programi se bodo praviloma
sofinancirali do višine 25% vrednosti programa, vendar največ v višini 10% vrednosti
razpisa. V kolikor bodo na razpis prijavljeni
programi prireditev presegali razpisano višino sredstev, bo le-ta razdeljena v temu
ustreznih deležih.
9. Okvirna vrednost razpisanih sredstev:
vrednost vseh razpoložljivih sredstev za sofinanciranje programov prireditev in množičnih manifestacij v Občini Sežana za leto
2010, znaša 20.000,00 EUR.
10. Pogoj za nakazilo in obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Prijavitelj mora sofinancerju po izvedbi
programa oziroma projekta, vendar najkasneje do 20. 11. 2010, podati finančno in
vsebinsko poročilo o izvedbi, ki je podlaga
za izplačilo dodeljenih sredstev.
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2010,
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
11. Razpisni rok: razpis se zaključi 20 dni
od dneva objave v Uradnem listu RS.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumentacije,
– merila za izbiro programov in način
ocenjevanja prijav,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo vsak delavnik v sprejemni pisarni – vložišču Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana – soba št. 10. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni
strani Občine Sežana: http://www.sezana.si.
13. Vsebina vloge oziroma prijave
Vloge oziroma prijave na razpis morajo
vsebovati:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– podpisano in žigosano izjavo, da program ni oziroma ne bo (so)financiran tudi iz

drugih postavk proračuna Občine Sežana
za leto 2010,
– podpisano izjavo o nezavajajočih podatkih,
– z razpisno dokumentacijo zahtevane
obvezne priloge
– izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec
pogodbe.
14. Oddaja in dostava prijav
Vloga oziroma prijava na razpis mora
biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, biti mora
čitljivo izpolnjena in na ustreznih mestih
podpisana ter žigosana in mora vsebovati
vse obvezne priloge, dokazila in podatke,
določene v razpisni dokumentaciji.
Rok za oddajo vlog je 20 dni od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS.
Pisne vloge oziroma prijave morajo biti
poslane na naslov Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana v zaprtih ovojnicah,
opremljene z nazivom in naslovom pošiljatelja na hrbtni strani ovojnice in označene
z oznako "Ne odpiraj – Javni razpis prireditve in manifestacije 2010" na prednji strani
ovojnice.
Kolikor posamezni prijavitelj predloži več
vlog oziroma prijav, mora za vsak posamezni program izpolniti ločen obrazec in ga posredovati v svoji, pravilno označeni kuverti.
Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele
do zadnjega dne predpisanega roka do 15.
ure, v sprejemno pisarno Občine Sežana,
Partizanska cesta 4, Sežana.
Če je zadnji dan razpisnega roka nedelja, praznik Republike Slovenije ali kakšen
drug dela prost dan, se rok izteče na prvi
naslednji delovni dan.
Za prepozno se šteje vloga oziroma prijava, ki ni bila oddana priporočeno na pošto
ali ni bila predložena vložišču Občine Sežana v razpisnem roku.
15. Odpiranje in obravnava vlog oziroma
prijav ter obveščanje o izboru
Oddaja vloge oziroma prijave pomeni, da
se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili
razpisa.
Komisija bo obravnavala pravočasno
prispele in pravilno označene vloge v roku
15. dni po zaključku razpisa.
Komisija bo po odpiranju iz nadaljnjega
postopka izločila vse vloge oziroma prijave
prijaviteljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne dopolnitve vlog oziroma prijav.
Za nepopolno se šteje vloga oziroma
prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo
in so naštete v javnem razpisu pod točko
13. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
pozvala, da v roku 8 dni po prejemu poziva
dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne bodo dopolnili,
se s sklepom zavržejo.
Komisija lahko naknadno zahteva še
predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi oziroma prijavi
in priloženih obrazcih.
Komisija bo na podlagi meril predlagala
višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov oziroma projektov prijaviteljev. Kolikor bodo na razpis prijavljeni programi oziroma projekti presegali razpisano
višino sredstev, bo le-ta razdeljena v temu
ustreznih deležih.
Občina Sežana lahko javni razpis po
svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posle-
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dic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.
O izboru in višini sredstev, dobljenih na
tem razpisu, bodo prijavitelji obveščeni v
45 dneh po odločitvi komisije. Z izbranimi
izvajalci programov oziroma projektov bodo
sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
16. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Mateja Grzetič Žerjal tel.
05/73-10-139, mateja.grzetic@sezana.si.
Občina Sežana
Št. 9/2010
Ob-5100/10
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, na podlagi 40. člena Zakona o
javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06) in 10. člena Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta rekonstrukcije ogrevalnega sistema na
Osnovni šoli Livada – Podružnični Osnovni
šoli Škale (Uradni vestnik Mestne občine
Velenje, št. 12/10) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvedbo
projekta rekonstrukcije ogrevalnega
sistema na Osnovni šoli Livada –
Podružnični Osnovni šoli Škale
1. Podatki o naročniku/koncedentu: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, ki
jo zastopa župan Srečko Meh.
2. Predmet javnega razpisa in območje
koncesije
S tem javnim razpisom koncedent podeljuje, koncesionar pa sprejema obveznost
rekonstrukcije kotlovnice in namestitve mikro enot soproizvodnje toplote in električne
energije za potrebe Osnovne šole Livada
– Podružnične Osnovne šole Škale (v nadaljevanju: POŠ Škale) ter namestitev in
vzdrževanje novega ogrevalnega sistema
(predmet javnega razpisa).
Opis koncesije in pogoji izvajanja koncesije, ki je predmet tega javnega razpisa, so
opredeljeni z Odlokom o javno-zasebnem
partnerstvu za izvedbo projekta rekonstrukcije ogrevalnega sistema na Osnovni šoli Livada – Podružnični Osnovni šoli Škale (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 12/10;
v nadaljevanju: odlok). Odlok je dostopen na
spletni strani: www.velenje.si.
3. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se bo podelila za obdobje 15 let. Koncesijsko razmerje se začne z dnem podpisa
koncesijske pogodbe.
4. Jezik, v katerem mora ponudnik izdelati ponudbo: ponudba in ostali dokumenti,
vezani na predmetni razpis, morajo biti v
slovenskem jeziku. Tehnična dokumentacija
je lahko predložena v angleškem ali nemškem jeziku, pri čemer ima naročnik pridržano pravico, da ponudnika pozove k predložitvi uradnega prevoda v slovenski jezik.
5. Ponudba
Ponudba se bo štela za popolno, če bo
pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala
vse, v tem razpisu in razpisni dokumentaciji,
zahtevane podatke.
Ponudbo lahko predloži tudi skupina gospodarskih subjektov (skupna ponudba),
ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali
pogodba) o skupni izvedbi koncesije v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega razpisa
mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov
za izvedbo koncesionirane storitve. Pravni
akt o skupni izvedbi koncesionirane stori-
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tve mora opredeliti nosilca posla, ki skupino
gospodarskih subjektov, v primeru, da je
tej koncesija dodeljena, zastopa neomejeno
solidarno do naročnika. Ne glede na to pa
ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno. Zgoraj navedeni pravni akt stopi
v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši
ponudnik.
6. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki: koncesijo iz tega razpisa lahko pridobijo fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo
sledeče pogoje:
A) Osnovna sposobnost ponudnika
Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10;
v nadaljevanju: ZJN-2).
Posebne listine v tej točki ni potrebno
predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik
s podpisom obrazca Izjava ponudnika podal
lastno izjavo, da ponudnik (in vsak njegovi
zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno
osebo), ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem
odstavku 42. člena ZJN-2, ter da je od zgoraj
naštetih fizičnih oseb pridobil njihovo soglasje naročniku za pridobitev osebnih podatkov
v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.
B) Sposobnost za opravljanje poklicne
dejavnosti
Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa.
Posebne listine v tej točki ni potrebno
priložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s
podpisom obrazca Izjava ponudnika podal
lastno izjavo, da je registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa.
C) Ekonomska in finančna sposobnost
C.1. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja se
šteje ustrezna navedba ponudnika v obrazcu Izjava o izpolnjevanju ekonomsko finančnih pogojev, da ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
C.2. Gospodarski subjekt, ki nastopa v
ponudbi je imel v zadnjih treh poslovnih letih (če posluje manj kot 3 leta pa v obdobju, odkar posluje) povprečni letni prihodek
najmanj 200.000 EUR od prodaje blaga in
storitev.
Posebne listine v tej točki ni potrebno
predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik
s podpisom obrazca Izjava o izpolnjevanju
ekonomsko finančnih pogojev podal lastno
izjavo, da je imel v zadnjih treh poslovnih
letih (če posluje manj kot 3 leta pa v obdobju poslovanja) povprečni letni prihodek
najmanj 200.000 EUR od prodaje blaga in
storitev.
D) Tehnična sposobnost
Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je v obdobju 5 let pred objavo tega
razpisa uspešno izvedel najmanj pet istovrstnih poslov (vgradnja mikro SPTE enote
– do 50 kWe) vsakega v vrednosti najmanj
20.000 EUR brez DDV (posamičen posel).
Ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazuje
z izpolnitvijo obrazca Podatki o referenčnem
delu (referenčne tabele in izpolnjenimi ter
podpisanimi izjavami naročnikov).
7. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije
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Razpisna dokumentacija je objavljena na
spletnih straneh Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (v nadaljevanju: Zavod KSSENA), www.kssena.si.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki v času uradnih ur zahtevajo tudi v fizični
obliki na naslovu: Zavod KSSENA, Koroška
cesta 37a, 3320 Velenje, pri Gregorju Tepežu (tel. 03/89-61-521).
8. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati izključno v pisni
obliki, preko Portala javnih naročil ali po
elektronski pošti.
Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno
posredovana vsem ponudnikom, ki bodo
prevzeli razpisno dokumentacijo, objavljena pa bodo tudi na Portalu javnih naročil in
na spletnih straneh. Vsi odgovori na vprašanja ponudnikov postanejo sestavni del
razpisne dokumentacije in so za ponudnike
obvezujoči.
Ponudniki lahko naslovijo pisna vprašanja
na elektronski naslov: gregor.tepez@kssena.
velenje.eu ali pisno na naslov naročnika: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi
s razpisom je 8 dni pred rokom za oddajo ponudb do 10. ure. Naročnik bo podal pojasnila,
navezujoča se na zastavljena vprašanja, najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb
in bodo objavljena na portalu javnih naročil
ter na spletnih straneh, www.kssena.si.
9. Način, mesto in rok oddaje ponudbe
Ponudbe morajo do roka za oddajo ponudb prispeti na naslov: Zavod Energetska
agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško,
Koroška cesta 37a, 3320 Velenje.
V spodnjem levem kotu mora biti oznaka:
»Ne odpiraj – ponudba – KSSENA – koncesija za izvedbo projekta rekonstrukcije
ogrevalnega sistema na OŠ Livada – POŠ
Škale«. V zgornjem levem kotu mora biti
naziv in naslov ponudnika (obvezno prilepiti
obrazec »Ovojnica« – točka 6.7. razpisne
dokumentacije).
Končni rok za oddajo ponudb je 23. 8.
2010, do 10. ure.
Ponudbe morajo, ne glede na način
dostave (osebno ali po pošti), do vložišča
prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer
bodo štele za prepozno prejete (prejemna
teorija).
Pred potekom roka za oddajo ponudb
lahko ponudnik v pisni obliki kadarkoli spremeni ali umakne že oddano ponudbo. Po
izteku roka za oddajo ponudb, ponudniki
ne morejo več spreminjati ali umikati ponudbe.
10. Način, mesto in rok odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu Zavoda KSSENA, dne 23. 8. 2010,
ob 12. uri.
11. Merila
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je končna ponudbena cena toplote. Cena
toplote je sestavljena iz variabilnega in fiksnega dela:
A) Fiksni del zajema amortizacijo, stroške financiranja, upravljanja in rednega
vzdrževanja.
B) Variabilni del je sestavljen glede na
rabo energije. Cena je izračunana po naslednji formuli:
Variabilni del cene toplote: cena plina
(EUR/Sm3) / izkoristek kotlov (90%) / kurilna
vrednost zem. plina (9,5 kWh/S m3) * faktor
popusta (npr. 20%).

Končna ponudbena cena je najnižja povprečna cena toplote za obdobje 15 let, izražena v EUR/MWh z DDV.
12. Možnost variantnih ponudb:
Variantne in opcijske ponudbe niso dovoljene. V primeru, če naročnik prejme variantne ali opcijske ponudbe, bo le-te zavrnil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja kot
nepopolne.
13. Rok veljavnosti ponudb: predložena
ponudba mora biti veljavna najmanj 120 dni
od roka za oddajo ponudb.
14. Postopek izbire koncesionarja: v
postopku vrednotenja ponudb se sme od
ponudnikov zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na
ocenjevanje ponudb, skladno s postavljenimi merili za izbor koncesionarja. Odpiranje ponudb, njihovo strokovno presojo in
mnenje o najugodnejšem ponudniku opravi
strokovna komisija, ki jo imenuje župan. V
imenu naročnika/koncedenta bo odločila
o izboru koncesionarja občinska uprava z
upravno odločbo. Po izdaji upravne odločbe je možna pritožba v skladu z Zakonom o
splošnem upravnem postopku, oziroma je
dopusten upravni spor.
Mestna občina Velenje
Št. 430-70/2009
Ob-5103/10
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
6230 Postojna, objavlja na podlagi 36. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO
in 127/06 – ZJZP) in na podlagi drugega
odstavka 22. člena Odloka o koncesijah na
področju javnih služb vzdrževanja, urejanja
in čiščenja javnih površin v Občini Postojna
(Uradni list RS, št. 53/09)
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe urejanja in
čiščenja mestnih ulic, javnih poti in
površin za pešce
1. Naziv koncedenta: Občina Postojna,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
2. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja mestnih ulic, javnih poti
in površin za pešce. Lokalna gospodarska
javna služba, ki je predmet koncesije, se
izvaja na območju mesta Postojna in naselja
Prestranek, zimska služba pa se kot koncesionirana gospodarska javna služba izvaja
tudi v ostalih krajih v krajevni skupnosti Postojna in Prestranek ter v ostalih krajevnih
skupnostih Občine Postojna. Izbrani prijavitelj/koncesionar, bo imel izključno pravico
opravljanja gospodarske javne službe, ki je
predmet koncesije, na celotnem območju
Občine Postojna. Koncesijska pogodba bo
sklenjena za določen čas 10 let od dneva
sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve
koncesijske pogodbe. Izbrani koncesionar
bo moral začeti z izvajanjem koncesije najpozneje v 60 dneh po sklenitvi koncesijske
pogodbe. Trajanje koncesijske pogodbe se
lahko podaljša zgolj iz razlogov določenih
z zakonom.
3. Prijava
Prijava se bo štela za popolno, če bo
pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala
vse v tem navodilu in razpisni dokumentaciji
zahtevane podatke. Prijava in ostala dokumentacija, ki se nanaša na prijavo, mora biti
napisana v slovenskem jeziku.
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Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani,
žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe prijavitelja, ki je podpisnik prijave. Zahtevani dokumenti morajo biti skladni s pogoji iz
navodil in razpisne dokumentacije.
V primeru, da naročnik/koncedent ne bi
pridobil nobene prijave ali bi bile vse prijave
nepopolne, se bo javni razpis ponovil. Javni
razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar ni izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana
za koncesionarja, v predpisanem roku ne bo
sklenjena koncesijska pogodba.
4. Sposobnost prijavitelja
Za priznanje sposobnosti prijavitelja
mora le-ta izpolnjevati pogoje potrebne za
udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil, kar prijavitelj skladno z Odlokom
o koncesijah na področju javnih služb vzdrževanja, urejanja in čiščenja javnih površin
v Občini Postojna dokazuje z naslednjimi
listinami:
a) da kot pravna oseba ali kot samostojni podjetnik posameznik in njegovi zakoniti
zastopniki, niso bili pravnomočno obsojeni
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list
RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06), oziroma kaznivih dejanj,
ki so bistveno enako opredeljena v novem
Kazenskem zakoniku – KZ-1 (Uradni list
RS, št. 55/08, 66/08 – popravek, 39/09):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, jemanje podkupnine (za fizične
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje
daril za nezakonito posredovanje in dajanje
daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
Dokazilo:
Potrdilo Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, da:
– prijavitelj kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ni bil pravnomočno obsojen v zvezi z zgoraj navedenimi
kaznivimi dejanji;
– zakoniti zastopniki prijavitelja niso bili
pravnomočno obsojeni v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivimi dejanji;
Potrdilo se priloži v originalu ali kopiji in
ne sme biti starejše od 60 dni pred dnevom
oddaje ponudbe (prijave);
b) da proti prijavitelju ni začet postopek
zaradi stečaja (insolventnosti), drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek in da prijavitelj v zadnjih 3 letih ni bil
v sporu s koncedentom.
Dokazilo
Potrdilo okrožnega sodišča, kjer ima prijavitelj svoj sedež, iz katerega bo razvidno,
da proti prijavitelju ni začet postopek zaradi stečaja (insolventnosti), drug postopek
prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek;
Potrdilo sodišča se priloži v originalu ali
kopiji in ne sme biti starejše od 60 dni pred
dnevom oddaje ponudbe (prijave);
c) da ima prijavitelj poravnane vse davke,
prispevke in druge javnopravne dajatve.
Dokazila
1. Izjava o poravnanih davkih, prispevkih
in drugih javnopravnih dajatvah, ki je se-

stavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 4);
2. Potrdilo DURS o poravnanih davkih in
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 60 dni
pred dnevom oddaje ponudbe (prijave);
d) da je registriran oziroma, da izpolnjuje
pogoje za opravljanje koncesije.
Dokazila
1. Veljaven redni izpisek iz sodnega registra (ali iz poslovnega registra AJPES),
iz katerega bo razvidno, da je prijavitelj registriran;
2. Dokazilo, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije (npr.
družbena pogodba, ustanovitveni akt …);
Redni izpisek iz sodnega registra (ali iz
poslovnega registra AJPES), se priloži v originalu ali kopiji in ne sme biti starejši od 60
dni pred dnevom oddaje ponudbe (prijave);
e) da lahko s polnim oziroma s sorazmerno krajšim delovnim časom na gospodarski
javni službi zaposli osebo s VI. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim
izpitom iz upravnega postopka.
Dokazila
1. Izpolnjena izjava o delavcih, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 5), iz katere bo razvidno:
– da ima prijavitelj zaposleno osebo s
polnim oziroma sorazmerno krajšim delovnim časom z najmanj VI. stopnjo strokovne
izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom
iz upravnega postopka ali
– da bo prijavitelj v primeru, da bo izbran
za koncesionarja, zaposlil osebo s polnim
oziroma sorazmerno krajšim delovnim časom z najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz
upravnega postopka;
2. Da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela,
strokovne opremljenosti vodenja katastra,
finančno-operativnega vidika in razvojnega
vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje zahtevanih pogojev pod točkami e), f), g), h),
i), j) in k);
f) da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju izvajanja koncesije.
Dokazila
1. Izpolnjena izjava o zaposlenih delavcih, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 6);
2. Da predloži elaborat pod točko e) 2
(10. poglavje);
g) da razpolaga z zadostnim obsegom
opreme in naprav oziroma potrebnih sredstev za delo oziroma izkaže, da bo ustrezno opremo zagotovil najkasneje do podpisa koncesijske pogodbe in da razpolaga z
ustreznim poslovnim prostorom na območju
občine Postojna, oziroma na drugačen način nesporno dokaže, da lahko tudi sicer
nemoteno opravlja dejavnost.
Dokazila
1. Izpolnjena izjava o tehnični usposobljenosti, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 7);
2. Da predloži elaborat pod točko e) 2
(10. poglavje);
h) da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet izvajanja koncesije;
i) da je sposoben zagotavljati izvajanje
storitev na kontinuiran in kvaliteten način ob
upoštevanju odlokov, ki urejajo način izvajanja javnih služb, za katere se podeljuje koncesija, predpisov, normativov in standardov
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j) da zagotavlja interventno izvajanje gospodarske javne službe ob vsakem času
k) da je usposobljen za vodenje katastra ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi
sredstvi in kadri za njegovo vodenje.
Dokazila:
1. Da predloži elaborat pod točko e) 2
(10. poglavje);
2. Izpolnjena izjava o rednem izvajanju
storitev, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije, s katero dokaže izpolnjevanje
zahtevanih pogojev pod točkami h), i), j) in
k) (Obrazec št. 10);
l) da je finančno in poslovno usposobljen
Dokazilo
1. S.BON-1 (ali S.BON-1/P) – pravne osebe oziroma BON-1/SP – samostojni podjetniki posamezniki s podatki in kazalniki za leto
2008 (ni časovne omejitve, vendar se mora
nanašati na podatke za 2008); iz dokazila
mora izhajati, da ponudnik v zadnjem poslovnem letu pred prijavo ni posloval z izgubo;
2. Potrdilo poslovne banke ali bank pri
katerih ima prijavitelj odprt (ali odprte) transakcijske račune (ali BON-2 obrazec); iz
dokazil mora izhajati, da ponudnikovi transakcijski računi v obdobju 6 mesecev pred
izdajo potrdila (to je lahko starejše največ
60 dni od dneva oddaje prijave) niso bili
blokirani;
m) da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z izvajanjem koncesije lahko povzroči občini, uporabnikom ali
tretji osebi.
Dokazilo
Izpolnjena izjava o zavarovanju, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (Obrazec št. 12);
5. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije
Javni razpis za podelitev koncesije za
opravljanje razpisane lokalne gospodarske
javne službe v Občini Postojna, je objavljen
v Uradnem listu RS in na portalu javnih naročil, www.enarocanje.si.
Celotno razpisno dokumentacijo lahko
prijavitelji zahtevajo osebno ali po pošti do
vključno 14. 9. 2010, do 12. ure, od ponedeljka do četrtka, med 8. in 15. uro, ter ob
petkih med 8. in 13. uro, na naslovu: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, v sprejemno-informacijski pisarni,
pisarna št. 3/2.
Kolikor bi želeli prijavitelji razpisno dokumentacijo prejeti po elektronski pošti, to
lahko sporočijo na elektronski naslov: obcina@postojna.si.
6. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni
obliki, preko portala e-naročanje ali po elektronski pošti.
Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredovana vsem prijaviteljem, ki bodo
prevzeli razpisno dokumentacijo, objavljeni
pa bodo tudi na portalu e-naročanja. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo
sestavni del razpisne dokumentacije in so
za prijavitelje obvezujoči.
Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja na elektronski naslov: bostjan.udovic@postojna.si ali na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
tel. 05/72-80-784, telefaks 05/72-80-780 z
oznako »Koncesija za urejanje in čiščenje
mestnih ulic, javnih poti in površin za pešce«. Zadnji rok za pisna vprašanja je 7 dni
do poteka roka za oddajo prijave.
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Naročnik/koncedent si pridržuje pravico,
da razpisno dokumentacijo delno spremeni
ali dopolni. O tem seznani vse, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo in po potrebi podaljša rok za oddajo prijav. Morebitne
spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del razpisne
dokumentacije.
7. Način, mesto in rok oddaje prijave
Prijavitelji morajo oddati svoje prijave v
zaprtih ovojnicah, katere morajo biti na naslovni strani opremljene z naslovom: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna. V spodnjem levem kotu mora biti
oznaka: »Ne odpiraj – prijava – Občina Postojna – Koncesija za urejanje in čiščenje
mestnih ulic, javnih poti in površin za pešce«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
naziv in naslov prijavitelja. Koncedent bo
upošteval vse prijave, ki bodo prispele na
zgoraj navedeni naslov najpozneje do torka, 14. 9. 2010, do 12. ure. Prijavitelji lahko
oddajo prijave osebno ali priporočeno po
pošti na zgornji naslov. Če je prijava poslana
po pošti se šteje za pravočasno, če prispe
na navedeni naslov do zgoraj navedenega
datuma in ure. Prijave ni mogoče oddati v
elektronski obliki.
8. Umik, sprememba ali dopolnitev prijave: prijavitelj lahko do zaključka roka oddaje
prijav prijavo umakne, spremeni ali dopolni,
kar mora na ovojnici označiti na naslednji
način: »Ne odpiraj – prijava – Občina Postojna – Koncesija za urejanje in čiščenje
mestnih ulic, javnih poti in površin za pešce«
– z oznako dopolnitev/umik/sprememba«,
glede na to ali gre za dopolnitev, umik ali
spremembo že oddane prijave. Prijave ni
mogoče dopolniti/umakniti/spremeniti po poteku roka za oddajo prijav.
9. Način, mesto in rok odpiranja prijav:
javno odpiranje prijav bo v torek, 14. 9.
2010, ob 13. uri, v prostorih Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
10. Omejitve pri predložitvi prijave: vsaka
oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V
primeru skupne prijave sme biti ista oseba
ali njena povezana družba udeležena le pri
eni (skupni) prijavi.
11. Način ocenjevanja prijav
Naročnik/koncedent bo, ob izpolnjevanju
pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije, za izvajanje razpisane koncesije izbral
enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev
– skupna prijava.
Merila za izbor koncesionarja so:
1. Skupna ponudbena cena;
2. Pozitivne reference ponudnika;
3. Zagotavljanje kakovosti poslovanja.
12. Zavarovanja
Zavarovanje za resnost prijave
Naročnik za resnost prijave zahteva
bančno garancijo v višini 30.000,00 EUR.
Veljavnost garancije ne sme biti krajša od
veljavnosti prijave, kar pomeni, da mora biti
bančna garancija za resnost prijave veljavna
do vključno 14. 12. 2010. Bančno garancijo za resnost prijave naročnik unovči, če
prijavitelj:
– po odpiranju prijav svojo prijavo umak
ne,
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– zavrne sklenitev koncesijske pogodbe,
– po sklenitvi pogodbe ne predloži zavarovalne pogodbe iz naslova splošne civilne
odgovornosti v skladu z razpisom.
Neunovčene bančne garancije za resnost prijave se po zaključku postopka podelitve koncesije vrne prijaviteljem. Bančna
garancija mora biti vsebinsko in pomensko
enaka vzorcu bančne garancije, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.
13. Postopek izbire koncesionarja
V postopku vrednotenja prijav se sme od
prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila
ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje prijav skladno s postavljenimi merili
za izbor koncesionarja.
V imenu naročnika/koncedenta bo odločila o izboru koncesionarja občinska uprava
Občine Postojna z upravno odločbo.
Odločba o izboru koncesionarja preneha
veljati, če v roku 45 dni od njene dokončnosti
ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe
iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
Naročnik/koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega
razpisa.
Občina Postojna
Št. 4261-8/2010
Ob-5118/10
Na podlagi 42. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06), 30. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08
– UPB), 5. člena Odloka o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 3/10 – UPB), Mestna občina Novo mesto objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije izvajanja izbirne
gospodarske javne službe plakatiranja
na MUPI panojih
1. Koncedent: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
2. Predmet in območje izvajanja koncesije:
predmet izvajanja koncesije je izbirna gospodarska javna služba oglaševanja na objektih
tipa MUPI, dimenzije najmanj 1,80 m2 in največ 2,00 m2 enostranske površine.
Območje izvajanja izbirne gospodarske
javne službe oglaševanja je območje mesta
Mestne občine Novo mesto.
3. Pogoji za podelitev in izvajanje koncesije
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da ima poravnane davke, prispevke in
ostale obveznosti do Mestne občine Novo
mesto,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko
sposobnost za izvajanje koncesije,
– da izkaže finančno usposobljenost,
– da razpolaga z zadostnim obsegom
potrebnih delovnih sredstev in priprav,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti,
ki je predmet koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo,
ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzroči tretji osebi.

4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se podeli za obdobje dveh let. Če
koncesionar izpolnjuje do koncendenta obveznosti iz odloka in koncesijske pogodbe,
se obdobje lahko podaljša še za tri leta, vsako leto, za eno leto z aneksom, vendar največ skupaj z osnovno pogodbo do pet let.
5. Merila za izbor
Na izbor za najugodnejšega ponudnika
bodo vplivala naslednja merila:
– finančna usposobljenost – 20 točk,
– koncesijska dajatev – 80 točk.
Ponudniki morajo izjave predložiti na priloženih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnikov se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila iz Navodil
za izdelavo ponudbe so lahko v kopijah kolikor ni iz razpisne dokumentacije zahtevano
drugače, vendar morajo odražati dejansko
stanje in ustrezati vsebini originala.
6. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani
Mestne občine Novo mesto: http://novomesto.si, interesenti pa jo lahko dvignejo tudi v
Glavni pisarni Mestne občine Novo mesto,
Seidlova cesta 1, Novo mesto.
7. Rok in način predložitve prijav
Prijave je potrebno predložiti do 23. 8.
2010 do 10. ure, na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba – MUPI panoji«. Naslov pošiljatelja mora biti označen na hrbtni strani
kuverte.
Upoštevane bodo vse zaprte in pravilno označene ponudbe, ki bodo prispele na
zgornji naslov do določenega datuma in ure.
Ponudniki lahko oddajo ponudbe osebno ali
priporočeno po pošti na zgornji naslov. Kolikor je ponudba poslana po pošti, se šteje za
pravočasno, če prispe na navedeni naslov
do zgoraj navedenega datuma in ure. Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski obliki.
Neustrezno označene ponudbe ter ponudbe, ki jih bo Mestna občina Novo mesto prejela po poteku roka za predložitev ponudb,
bodo izločene kot nepravilne ter neodprte
vrnjene na naslov pošiljatelja, navedenega
na ovojnici.
8. Rok za izbor najugodnejšega ponudnika: koncedent bo sprejel odločitev v roku 15
dni od odpiranja ponudb z izdajo upravne
odločbe.
9. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru koncesionarja: koncedent bo
ponudnike o izboru obvestil v roku 15 dni po
izdaji odločbe.
10. Druge informacije o razpisu: ponudniki lahko na naveden naslov podajo dodatna pisna vprašanja, najkasneje do 13. 8.
2010.
11. Datum, čas in kraj odpiranja prijav:
23. 8. 2010 ob 11. uri, v sejni sobi Mestne
občine Novo mesto.
Koncedent si pridružuje pravico, da:
– ne izbere nobenega ponudnika,
– v celoti razveljavi zbiranje ponudb.
Kolikor bi želeli ponudniki prejeti razpisno dokumentacijo po elektronski pošti, to
lahko sporočijo na elektronski naslov: simona.pavlic@novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
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Javne dražbe
Št. 47802-4/2010
Ob-5088/10
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica, na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00)
in sklepa nadaljevanja 31. seje Občinskega
sveta Občine Radovljica, z dne 1. 7. 2010
ter v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09), objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Radovljica, Gorenjska
c. št. 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks
04-5314-684.
2. Predmet prodaje:
a) prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča, parc. št. 395/70, k.o. Hraše, travnik v izmeri 945 m2, v deležu 4963/10000,
ležečega v ZN Dolina v Lescah, namenjeni
individualni stanovanjski gradnji.
Gradbena parcela se nahaja v območju, ki se ureja z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu dolina v Lescah
(DNUO, št. 55/05) – območje za gradnjo
stanovanjskih objektov.
Izklicna cena deleža 4963/10000 nezazidanega stavbnega zemljišča znaša
56.280,42 € brez DDV. Najnižji znesek višanja je 500 €.
Tudi
nakup
preostalega
deleža
5037/10000 nezazidanega stavbnega zemljišča od solastnika je mogoč, tako, da
imajo dražitelji na zemljišču, ki je predmet
prodaje, možnost pridobiti lastninsko pravico v celoti. Informacije o tem so na voljo na
Občini Radovljica (točka 8).
3. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se mora plačati v 8 dneh po notarski overitvi
prodajne pogodbe, na transakcijski račun

Občine Radovljica: 01302-0100007805,
sklic: 72210000-3301-1.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
4. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala v torek, 31. avgusta 2010 ob 10.30, v mali sejni dvorani
Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščina mora biti nakazana do dne 27. avgusta 2010, do 11. ure. Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine
Radovljica, št. 01302-0100007805, sklic:
72210000-3301-1.
Pred pričetkom javne dražbe se mora
dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu kavcije.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od
dneva dražbe.
5. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
fizične osebe, ki so državljani RS.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico (fizične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– dokazilo o plačilu kavcije s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.

Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
6. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni po zaključku
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani dražitelja, Občina Radovljica zadrži
njegovo kavcijo.
7. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva: davek na dodano
vrednost, stroške overitve pogodbe in takse
za vpis v zemljiško knjigo, plača kupec.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
Komisija za izvedbo javne dražbe bo
dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09). Predsednik
komisije izda sklep o izbiri najugodnejšega
ponudnika.
8. Informacije
Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah
in ostale informacije interesenti dobijo:
– na Občini Radovljica, kontaktna oseba Dominik Skumavec, tel. 04/537-23-41 in
Marija Habjan, tel. 04/537-23-46, v delovnih
dneh, od 16. 8. 2010 do 27. 8. 2010, od 10.
do 12. ure.
9. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem s soglasjem župana lahko postopek kadarkoli ustavi.
Občina Radovljica
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Razpisi delovnih mest
Ob-5080/10
Svet zavoda Osnovne šole Bršljin, Kočevarjeva ulica 40, 8000 Novo mesto, na
podlagi Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 in 65/09).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 12.
2010.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
opravljenem ravnateljskem izpitu, program
vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji
in izobraževanju, potrdilo sodišča, da ni v
kazenskem postopku – s priloženo izjavo,
da pri kateremkoli drugem sodišču – izven
kraja prebivališča – zoper njega ni uveden
kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper
spolno nedotakljivost), dosedanjih delovnih
izkušnjah in kratkim življenjepisom, pošljite
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda Osnovne šole Bršljin, Kočevarjeva
ulica 40, 8000 Novo mesto, z oznako “Prijava za razpis za ravnatelja”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Bršljin
Št. 99
Ob-5081/10
Svet zavoda Vrtec Ribnica, Majnikova
ulica 3, 1310 Ribnica, na podlagi 53. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08 in 58/09) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
pogoje in posebne pogoje, v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 in 65/09).
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za dobo 5 let. Predvideni začetek dela je
1. 12. 2010.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, doseženem nazivu, opravljenem ravnateljskem
izpitu (kandidat/-ka lahko kandidira tudi brez
ravnateljskega izpita, a si ga mora pridobiti
v roku enega leta), potrdilo, da kandidat/-ka
ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, potrdilo, da kandidat/-ka ni bil/-a pravnomočno
obsojen/-a zaradi kaznivega dejanja zoper

spolno nedotakljivost) in program vodenja
zavoda, pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Vrtec Ribnica,
Majnikova ulica 3, 1310 Ribnica, z oznako
»Prijava na razpis za ravnatelja.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku«.
Svet zavoda Vrtec Ribnica
Št. 195
Ob-5082/10
Svet zavoda OŠ Šoštanj, Koroška c. 7,
3325 Šoštanj, na podlagi 48. in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji vzgoje in izobraževanja
– ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in
65/09).
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja
zavoda), pošljite v 8 dneh po objavi razpisa
na naslov: Svet zavoda OŠ Šoštanj, Koroška c. 7, 3325 Šoštanj, z oznako “Prijava za
razpis za ravnatelja”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Šoštanj
Št. 110-99/2010
Ob-5083/10
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
77/09, 87/09):
– 1 prosto mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru.
Razpisni pogoji:
V skladu z drugim odstavkom 56. člena
Zakona o državnem tožilstvu je za vodjo
okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje
za okrožnega državnega tožilca.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 120/08 Odl.
US), mora prijava kandidata vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.

eu/europass/home/hornav/Introduction.
csp?loc=sl_SI) z opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z
dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na mesto vodje
okrožnega državnega tožilstva.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto vodje okrožnega
državnega tožilstva lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za funkcijo vodje okrožnega državnega tožilstva od upravljavca
matičnega registra, podatek o državljanstvu
pa od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-5085/10
V skladu z 10. členom Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom
Koper, s 25. členom Statuta Zdravstvenega doma Koper in s sklepom sveta zavoda
Zdravstvenega doma Koper z dne 21. 7.
2010, svet zavoda Zdravstvenega doma Koper razpisuje delovno mesto
direktorja Zdravstvenega doma Koper.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– imeti mora visoko strokovno izobrazbo,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– znanje italijanskega jezika.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
štirih let, s soglasjem ustanovitelja.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev v roku 15
dni po objavi razpisa na naslov: Zdravstveni
dom Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper,
z oznako na ovojnici »Prijava za razpis za
direktorja«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po objavi razpisa.
Javni zavod Zdravstveni dom Koper
Ob-5086/10
V skladu z 10. členom Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom
Koper, s 25. členom Statuta Zdravstvenega doma Koper in s sklepom sveta zavoda
Zdravstvenega doma Koper z dne 21. 7.
2010, svet zavoda Zdravstvenega doma Koper, razpisuje delovno mesto
strokovnega vodje zavoda.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– da ima univerzitetno strokovno izobrazbo medicinske smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da aktivno obvlada slovenski in italijanski jezik.
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Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
štirih let.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev v roku 15 dni po
objavi razpisa na naslov: Zdravstveni dom
Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper, z oznako na ovojnici »Prijava na razpis za strokovnega vodjo«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po objavi razpisa.
Javni zavod Zdravstveni dom Koper
Št. 106/2010
Ob-5104/10
Svet Osnovne šole Vransko Tabor, Vransko 23, 3305 Vransko, na podlagi 48. in
58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 16/07 UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in
65/09) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 in 65/09).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za
5 let.
Začetek mandata je 1. 12. 2010.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda z lastno vizijo, opis dosedanjih
delovnih izkušenj in kratek življenjepis) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet Osnovne šole Vransko Tabor, Vransko
23, 3305 Vransko, z oznako »Prijava za
razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Vransko Tabor
Ob-5116/10
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM) na podlagi 12. člena
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 96/02) ter 13. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih
raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah
(Uradni list RS, št. 12/05, 49/05 in 23/09)
objavlja razpis za prosto mesto
mladega raziskovalca (MR) v Centru
za razvoj in izdelavo diagnostičnih reagentov (m/ž).
1. Prosto mesto MR je razpisano na raziskovalnem področju biomedicine, pri izbranem mentorju (ARRS) prof. dr. Vladki Čurin
Šerbec, univ. dipl. kem.
2. Skladno z 18. in 19. členom Pravilnika
(Uradni list RS, št. 12/05, 49/05 in 23/09)
mora kandidat/ka za MR izpolnjevati naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije
(RS);
– tuje državljanstvo s pravico do izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani
RS;
– povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00; če je
kandidat/ka že vpisan na podiplomski študij

ali je končal magisterij, povprečna ocena
dodiplomskega študija ni pomembna;
– starost do vključno 28 let (upošteva
se letnica rojstva); če je kandidat/ka brez
finančne podpore agencije ali ministrstva,
pristojnega za znanost, že opravil/a študijski
program za pridobitev magisterija, je starost
lahko 30 let;
– če je kandidat/ka izbrabil/a porodniški oziroma starševski dopust, pri čemer
se za enega otroka upošteva eno leto, se
starostna meja dvigne nad 28 let, za čas
dejansko izrabljenega dopusta; enako velja za daljšo (dokumentirano) bolezensko
odsotnost;
– kandidati/ke, ki so bili že financirani v
programu MR, pa so pogodbo predčasno
prekinili ali programa usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem roku, ne morejo kandidirati na razpis.
3. Merila za ocenjevanje kandidatov so:
– povprečna ocena dodiplomskega študija,
– že končan magisterij,
– vpis na podiplomski študij,
– prejete nagrade oziroma priznanja,
– objavljeni članki,
– sodelovanje pri raziskovalnem delu.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo najkasneje v
5 dneh od objave razpisa na naslov: Zavod
Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Ljubljana, Šlajmerjeva ulica 6, z obvezno
oznako na ovojnici »Javni razpis za prosto
mesto mladega raziskovalca 2010 – Ne odpiraj«.
Izbor kandidatov/k bo opravil ZTM v soglasju z izbranim mentorjem, ki bo preveril
izpolnjevanje pogojev in podal pisne ocene
glede na merila, navedena v tem razpisu.
Delovno razmerje z izbranim/o kandidatom/ko bomo sklenili za določen čas (za čas
usposabljanja – največ 3 leta in 6 mesecev),
nastop dela pa bo z začetkom financiranja Agencije za raziskovalno dejavnost RS
(predvidoma 1. oktobra 2010).
Zavod Republike Slovenije za
transfuzijsko medicino
Št. 110-97/2010/2
Ob-5122/10
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07
– ZN-UPB3, 33/07 in 45/08) ter skladno
z Odredbo o številu in sedežih notarskih
mest (Uradni list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97,
24/98, 117/05, 68/06, 7/07, 8/07, 69/08,
23/09 in 38/09), Ministrstvo za pravosodje
razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
(Uradni list RS, št. 2/07 – ZN-UPB3, 33/07
in 45/08, v nadaljevanju: ZN). Uporabljeni
izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega
spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo
enakovredno za oba spola.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in
dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje
pogoja iz 5. točke prvega odstavka 8. člena
ZN,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1.
točka prvega odstavka 8. člena ZN) oziroma
tuj državljan (drugi odstavek 8. člena ZN),
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– je poslovno sposoben (2. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo pravne
fakultete, z navedbo datuma izdane diplome ali nostrifikacije, ter navedbo institucije,
ki jo je izdala (3. točka prvega odstavka
8. člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno
nevreden za opravljanje notariata (6. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni
in primerni za opravljanje notariata (8. točka prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer
morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni
podatki, v primeru neskladja med dejanskim
in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse
predhodne listine, iz katerih bo razvidno,
da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena
oseba,
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega
odstavka 8. člena ZN).
4. izjavo, da za namen tega razpisnega
postopka lahko Ministrstvo za pravosodje
pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte,
pete in sedme alinee 3. točke iz uradnih
evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata, telefonsko številko, na kateri je dosegljiv, ter kratek življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali ustnega razgovora (10 a. člen
ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno
ali/in preko elektronskega naslova.
Kandidati naj se v primeru prijave na:
– prosto notarsko mesto s sedežem v Ljubljani, sklicujejo na številko 110-97/2010.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-16/2010
Ob-5133/10
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
120/08 Odl. US, in 91/09):
– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov na
Okrožnem sodišču v Kopru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmož
nosti in
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– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni
diplomi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
posebnih pogojev za izvolitev na razpisano
sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz
prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški
službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funk-

cijo od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa od upravljavca
centralne evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 169/2010
Ob-5077/10
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 96/02), Akta o ustanovitvi Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni
list RS, št. 96/00), pogodbe o izvajanju nalog javne službe v interesu Mestne občine
Maribor na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti (www.jskd.si), Javni
sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD) objavlja
javni programski poziv
za izbor kulturnih programov in
projektov na področju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti na območju Mestne
občine Maribor, ki jih bo v letu 2010
sofinanciral Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti (v
nadaljevanju: poziv Maribor-PrP-2010)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5,
Ljubljana.
1. Predmet javnega poziva in področja
dejavnosti
Predmet poziva Maribor-PrP-2010 je sofinanciranje programov in projektov kulturnih
društev iz sredstev Mestne občine Maribor
(v nadaljevanju: programi), ki so:
– redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se
manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno
delo, ter kot statutarno določeno delovanje
organov društva;
– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge
javne kulturne prireditve) na enem ali več
področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja
kulturno društvo na neprofiten način in je v
interesu širše družbene skupnosti;
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, fotografska, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost,
literarna dejavnost, večzvrstna in strokovna
dejavnost.
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, ki jih za predmet poziva MariborPrP-2010 s proračunom
zagotavlja Mestna občina Maribor, znaša
85.000,00 €.
3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2010 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o
izvrševanju proračuna RS za leto 2010 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08, 26/09).
4. Roki poziva: javni poziv MariborPrP-2010 prične teči 13. 8. 2010, in se zaključi 13. 9. 2010.
5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva Maribor-PrP-2010
obsega:
– besedilo poziva Maribor-PrP-2010,
– prijavne obrazce: A (splošni podatki o
prijavitelju); B (podatki o delu društva); C (fi-

nančni načrt); D (prijava programa – različno
za posamezna področja dejavnosti).
6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva s sedežem na območju Mestne občine Maribor. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju
Mestne občine Maribor. Pravne osebe, ki so
program prijavile na katerikoli drug razpis
Mestne občine Maribor, do sredstev po tem
pozivu niso upravičene.
Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega
javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen
je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže
v celoto.
Projekt je zaokrožena programska enota,
ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotografska razstava,
likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.).
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odkodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva:
Vloge na poziv Maribor-PrP-2010 lahko
predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje, da:
– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na
razpisnem področju;
– so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji in sicer na območju Mestne občine Maribor; to dokažejo
s kopijo potrdila AJPES (Agencija Republike
Slovenije za javno pravne evidence in storitve), iz katerega je razviden datum vpisa
– dokument ne sme biti starejši od dvanajst
mesecev;
– zagotavljajo dostopnost programskih
sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil
javno dostopnost.
Popolne vloge na poziv Maribor-PrP-2010
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec
B (podatki o delu društva), C (finančni načrt)
in enega ali več obrazcev D (prijava programa), glede na dejavnost!;
– vsebujejo obvezne priloge.
Vloga je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih
obrazcih,
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku,
– vsebuje vse zahtevane podatke in priloge,
– je na ustreznih mestih podpisana in
žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva:
Izpolnjevanje pogojev poziva MariborPrP-2010 ugotavlja pristojni uslužbenec za
vodenje postopka, ki ga imenuje direktor
JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge:

– ki niso bile oddane v razpisnem roku;
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo
pogojev iz 7. točke tega razpisa.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo
v pozivnem roku.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba
in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Kriteriji poziva
Predložene programe bo v skladu z
Merili za ocenjevanje predloženih programov javnega programskega poziva Maribor-PrP-2010 presojala in ocenjevala
strokovna komisija, ki jo imenuje direktor
JSKD. Merila so dostopna na domači strani: www.jskd.si.
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
programi, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Maribor, Pobreška cesta
20, 2000 Maribor, do 13. 9. 2010, oziroma
najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj!
– Vloga na poziv Maribor-PrP-2010. Na
zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Če je posamezni predlagatelj društvo, v
katerem deluje več samostojnih sekcij, lahko predloži v enem ovitku več vlog, katerih
vsaka mora ustrezati določilom drugega in
tretjega odstavka 7. točke tega poziva.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili poziva
Maribor PrP-2010.
11. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta:
– Matija Varl, matija.varl@jskd.si;
02/23-42-117 (uradne ure po telefonu vsak
delovni dan, od 11. do 13. ure);
– Marko Studen, marko.studen@jskd.
si; 01/24-10-508 (uradne ure po telefonu,
vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do
11. ure).
Informacije dobite tudi na ZKD Maribor:
– Nežka Šoštarič nezka.sostaric@jskd.
si; 02/23-42-110 (uradne ure po telefonu,
vsak delovni dan, od 9. do 12. ure).
12. Dvig in vpogled dokumentacije
poziva: dokumentacija poziva MariborPrP-2010 (besedilo poziva, obrazci) je dostopna na domači strani JSKD: www.jskd.
si, lahko pa jo predlagatelji med uradnimi
urami (vsak delovni dan med 9. in 12. uro)
dvignejo tudi na sedežu Območne izpostave JSKD Maribor, Pobreška cesta 20, 2000
Maribor, ter na sedežu JSKD, Štefanova 5,
1000 Ljubljana.
13. Obravnava vlog in obveščanje o
izboru: Strokovna presoja vlog, prispelih
na poziv Maribor-PrP-2010, bo potekala
v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja
JSKD.
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JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v petnajstih dneh po zasedanju
in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-5078/10
Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška
cesta 2, Ljubljana, objavlja na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07 in 55/09 – Odl. US: U-I294/07-16) in 43. ter 44. člena Uredbe 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)
javno zbiranje ponudb
za oddajo prostorov in opreme v najem
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
vrsta pravnega posla
Predmet najema je opremljena operacijska dvorana št. 5 s funkcionalno povezanimi prostori v operacijskem bloku v tretjem
nadstropju stavbe D Onkološkega inštituta Ljubljana, na naslovu Zaloška cesta 2,
Ljubljana, skupaj z vso medicinsko opremo
za izvajanje operacijskih posegov, vgrajeno
opremo in drugimi instalacijami (v nadaljevanju: opremljena operacijska dvorana).
Operacijska soba št. 5:
– površina operacijske sobe

48,28 m2,

– anestezijska priprava

15,04 m2,

– izhod bolnika

11,22 m2,

– kirurško umivanje

8,86 m2,

– sterilni hodnik (shramba instrumentov in
pribora za OP. 5) 25,00 m2.
Oprema, ki je v prostoru, je navedena v
popisu opreme. Najemnik bo lahko v času
uporabe prostora uporabljal vso pripadajočo
opremo v prostoru.
Opremljena operacijska dvorana se oddaja v najem za opravljanje kirurške obravnave bolnikov.
Onkološki inštitut Ljubljana oddaja v najem opremljeno operacijsko dvorano v naslednjem časovnem okviru:
– ob sobotah, od 7. do 19. ure,
– ob nedeljah, od 7. do 19. ure,
– ob praznikih, od 7. do 19. ure.
3. Izhodiščna urna najemnina in doba
najema
Opremljena operacijska dvorana se oddaja v najem za določen čas 3 let.
Izhodiščna cena urne najemnine za
opremljeno operacijsko dvorano znaša
54,00 EUR na uro brez DDV, najnižji znesek za katerega je možno višati izhodiščno
ceno urne najemnine je 0,50 €.
Najemnina se bo zaračunavala po pogodbeni ceni glede na dejansko uporabo.
Najemnik je dolžan poleg najemnine plačevati obratovalne stroške, stroške rednega
vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj, stroške čiščenja
in druge stroške za katere se stranki dogovorita s pogodbo.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba z
najugodnejšim ponudnikom se sklene v
roku 8 dni po razglasitvi najugodnejšega
ponudnika za najem opremljene operacijske dvorane.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
5. Pogoji za oddajo ponudbe
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. Vsi obrazci morajo biti podpisani s
strani osebe, ki je zakoniti zastopnik ponudnika, datirani in žigosani.
Ponudnik je dolžan kot zavarovanje
resnosti ponudbe vplačati varščino v višini 5.000,00 EUR na račun Ministrstva za
zdravje, št. 01100-6300109972, s sklicem
na št. 18-27111-7103042-22292010.
Neizbranim ponudnikom bo varščina
brez obresti vrnjena v 15 dneh po izdaji
sklepa o izbiri, z izbranim ponudnikom pa
bo v roku 8 dni sklenjena pogodba o najemu
operacijske dvorane in medicinske opreme
za dobo treh let.
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe. Upoštevalo se bo vse ponudbe,
ki bodo prispele do zaključka razpisnega
roka. 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, bo komisija opravila
med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer bo za izklicno ceno določila
ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
6. Obvezna vsebina ponudbe
Da se bo ponudba štela za popolno,
mora vsebovati naslednje:
– izpolnjeno originalno razpisno dokumentacijo (podatki o ponudniku, ponudba,
osnutek pogodbe o najemu operacijske dvorane in medicinske opreme), ki mora biti
žigosana in parafirana s strani zakonitega
zastopnika ponudnika;
– ponudbo za najem opremljene operacijske dvorane;
– dokazilo o vplačani varščini v višini
5.000,00 EUR;
– potrdilo pristojnega Davčnega urada
RS o poravnanih davkih in prispevkih, ki ne
sme biti starejše od 30 dni;
– izjavo banke, pri kateri ima ponudnik
odprt transakcijski račun, o solventnosti;
– izjavo banke o številu blokiranih dni
vseh računov v preteklem letu;
– bilanco stanja za zadnje leto in bilanco uspeha za zadnje leto, obe na obrazcih
AJPES.
Ponudniki, ki so pravne osebe, morajo
predložiti:
– izpis iz sodnega registra ali izpis iz
poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev pred rokom za oddajo
ponudb, iz katerega mora biti razvidno, da
imajo kot dejavnost registrirano zdravstveno
dejavnost;
– dovoljenje Ministrstva za zdravje za
opravljanje zdravstvene dejavnosti;
– za posameznike, ki bodo v imenu ponudnika opravljali storitve, za katere se operacijska dvorana oddaja v najem:
1. overjeno fotokopijo licence,
2. potrdilo o članstvu pri Zdravniški
zbornici Slovenije.
Ponudniki, ki so fizične osebe (s.p.), morajo predložiti:
– izpis iz poslovnega registra, iz katerega
bo razvidno, da imajo kot dejavnost registrirano zdravstveno dejavnost;
– dovoljenje Ministrstva za zdravje za
opravljanje zdravstvene dejavnosti;
– overjeno fotokopijo licence;

– potrdilo o članstvu pri Zdravniški zbornici Slovenije.
7. Način, mesto in čas oddaje ponudbe
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki
priporočeno ali izročijo osebno v zapečateni
pisemski ovojnici na naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, Služba javnih naročil, Zaloška
cesta 5, 1000 Ljubljana, z obvezno oznako
na ovojnici "Ponudba za najem prostorov
OP.5 – Ne odpiraj". Na zadnji strani ovojnice
mora biti obvezno naveden naziv in naslov
ponudnika.
Rok za oddajo ponudb je do vključno dne
30. 8. 2010 do 10. ure.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
Javno odpiranje ponudb bo potekalo
30. 8. 2010, ob 12. uri, na naslovu: Onkološki inštitut Ljubljana, Stavba "C", sejna soba,
Zaloška cesta 2, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za odpiranje ponudb, ki bo
vse ponudnike obvestila o izboru oziroma
o nadaljevanju postopka takoj po končanju
postopka javnega odpiranja ponudb.
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena urna najemnina.
9. Ogled prostorov
Ponudniki si prostore, ki so predmet oddaje lahko ogledajo, in sicer na podlagi najave, v času trajanja razpisa, na tel. 01/5879-110.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu
RS in na spletni strani Onkološkega inštituta
Ljubljana.
Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete tudi osebno v Službi javnih naročil
(stavba "B"), Onkološkega inštituta Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Onkološki inštitut Ljubljana
Ob-5114/10
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004
v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu
in 67. členom Statuta Odvetniške zbornice
Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške
zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov in
imenika odvetniških pripravnikov ter 7. člena
Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o
merilih in postopkih za ugotavljanje primernosti poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje odvetniškega poklica,
objavljamo obvestilo:
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Jerneja Mayr, z dnem 1. 9. 2010.
Pisarna: Osojnikova 3, 2250 Ptuj (zaposlena v Odvetniški pisarni Mayr & Pavlovič,
d.o.o.).
Sabina Pavlin, z dnem 1. 8. 2010.
Pisarna: Prešernov trg 1, 8000 Novo
mesto.
Mirko Bilbija, z dnem 16. 7. 2010.
Pisarna: Novi trg 11, 8000 Novo mesto.
Maja Guštin, z dnem 13. 7. 2010.
Pisarna: Taborska cesta 13, 1290
Grosuplje (zaposlena v Odvetniški družbi
Čeferin o.p., d.o.o.).
Tibor Gregl, z dnem 13. 7. 2010.
Pisarna: Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje (zaposlen v Odvetniški družbi Čeferin
o.p., d.o.o.).
Simon Krčmar, z dnem 16. 8. 2010.
Pisarna: Šlandrov trg 23, 3310 Žalec.
Primož Poklič, z dnem 16. 7. 2010.
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Pisarna: Celjska cesta 2, 3210 Slovenske
Konjice.
Stanka Hribar Čotar, z dnem 1. 9. 2010.
Pisarna: Mariborska cesta 88, 3000 Celje (zaposlena pri odvetniku Andreju Švencbirju).
Sabina Mešl, z dnem 1. 8. 2010.
Pisarna: Prešernova 6, 3000 Celje (zaposlena pri odvetniku Ivanu Marovtu).
Matej Grobelnik, z dnem 16. 7. 2010.
Pisarna: Ljubljanska cesta 8, 3000 Celje.
Miran Žilavec, z dnem 16. 7. 2010.
Pisarna: Lendavska ulica 11, 9000 Murska Sobota.
II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Jožica Bratož, z dnem 4. 8. 2010.
Prevzemnica njegove odvetniške pisarne je Špela Zemljan, odvetnica iz Ljubljane,
Čufarjeva 3.
Breda Kovač, z dnem 19. 7. 2010.
Prevzemnik njene odvetniške pisarne je
Igor Virant, odvetnik iz Žalca, Ulica talcev 1a.
Anica Črešnik, z dnem 30. 6. 2010.
Prevzemnica njene odvetniške pisarne je
Karla Pajnik, odvetnica iz Slovenj Gradca,
Sejmiška cesta 4.
III. Preselitve
Janez Starman, odvetnik iz Kopra, z
dnem 15. 8. 2010 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Kolodvorska
cesta 1, 6000 Koper.
Lenčka Žefran, odvetnica iz Sežane, z
dnem 1. 8. 2010 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Partizanska
cesta 33b, 6210 Sežana, tel. 05/734-10-49,
e-pošta: lencka.zefran@amis.net.
Iztok Dolinšek, odvetnik iz Postojne, z
dnem 15. 7. 2010 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Linhartova 13,
1000 Ljubljana, tel./faks 01/433-61-57.
IV. Obvestilo o pričetku poslovanja odvetniške družbe
Obveščamo vas, da z dnem 14. 7. 2010
preneha samostojno odvetništvo odvetnice
mag. Katarine Prebil iz Ljubljane, Tržaška
cesta 297, glede na to, da je pričela poslovati
odvetniška družba: Odvetniška pisarna mag.
Prebil Katarina, odvetniške storitve, d.o.o.,
Tržaška cesta 297, 1000 Ljubljana.
Odvetnico mag. Katarino Prebil od 15. 7.
2010 dalje vodimo kot odvetnico družbenico
odvetniške družbe Odvetniška pisarna mag.
Prebil Katarina, odvetniške storitve, d.o.o.,
Tržaška cesta 297, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da je z dnem 1. 7. 2010
pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba Dobravc – Tatalovič & Kač o.p.,
d.o.o., Nazorjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da z dnem 30. 6. 2010
preneha samostojno odvetništvo odvetnika
mag. Vida Leskovca, LL.M. iz Ljubljane, Tivolska cesta 30, glede na to, da je pričela
poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Leskovec, d.o.o., Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana.
Odvetnika mag. Vida Leskovca, LL.M. od
1. 7. 2010 dalje vodimo kot odvetnika družbenika Odvetniške pisarne Leskovec, d.o.o.,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da je z dnem 14. 5.
2010 pričela poslovati odvetniška družba:
Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba
o.p., d.o.o., Ljubljana, Šestova ulica 2.
V. Spremembe
Obveščamo vas, da se na podlagi
odločbe Upravne enote Ljubljana, Sektor za upravne notranje zadeve, številka:
211-758/2010-6 (1313110), z dne 9. 4. 2010,

spremeni ime odvetnice Mateje Verbič iz
Ljubljane, Dalmatinova 11, v: Teja.
Obveščamo vas, da Marjeta Erjavec z
dnem 31. 7. 2010 preneha opravljati odvetništvo kot samostojna odvetnica in se z
dnem 1. 8. 2010 zaposli v odvetniški družbi
Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba
o.p., d.o.o., Ljubljana, Šestova ulica 2, 1000
Ljubljana.
Obveščamo vas, da Andrej Kirm z dnem
31. 7. 2010 preneha opravljati odvetništvo
kot samostojni odvetnik in se z dnem 1. 8.
2010 zaposli v odvetniški družbi Avbreht,
Zajc in partnerji odvetniška družba o.p.,
d.o.o., Ljubljana, Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da Breda Senčar Leljak
z dnem 31. 7. 2010 preneha opravljati odvetništvo kot samostojna odvetnica in se z
dnem 1. 8. 2010, zaposli v Odvetniški družbi
Leljak, o.p., d.o.o., Partizanska cesta 20,
Maribor, ter začne z opravljanjem odvetništva kot odvetnica zaposlena v družbi.
Obveščamo vas, da mag. Nina Brumen
z dnem 15. 6. 2010 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena v Odvetniški
družbi Vrečer o.p., d.o.o., Celje, glede na
to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba Brumen Odvetniška
pisarna d.o.o., Vošnjakova ulica 29, 2000
Maribor.
Odvetnico mag. Nino Brumen od 16. 6.
2010 dalje vodimo kot odvetnico družbenico Odvetniške družbe Brumen Odvetniška
pisarna d.o.o., Vošnjakova ulica 29, 2000
Maribor (gsm 051/656-740, e-pošta: nina.
brumen@siol.net).
Obveščamo vas, da Metka Matjašič Šerdoner z dnem 30. 6. 2010 preneha opravljati
odvetništvo kot odvetnica, zaposlena pri odvetniku Vladimirju Toplaku.
Odvetnica Metka Matjašič Šerdoner z
dnem 1. 7. 2010 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na naslovu: Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj, tel.
02/480-62-51.
VI. Tuji odvetniki
Obveščamo vas, da je z dnem 8. 6. 2010
vpisana v Imenik tujih odvetnikov pri OZS
po 34.b. in 34.c. členu Zakona o odvetništvu: dr. Maja Menard, rojena 30. 8. 1976 v
Puli, Hrvaška, s pisarno v Ljubljani, Vojkova
cesta 52.
Dr. Maja Menard opravlja svojo dejavnost pod poklicnim nazivom AVOCAT.
VII. Popravek: obveščamo vas, da se
odvetnik Božo Štefančič iz Ljubljane, Komenskega 6, izbriše iz imenika odvetnikov
OZS z dnem 14. 5. 2010 (in ne z dnem
15. 5. 2010, kot smo navedli v obvestilu z
dne 6. 5. 2010).
Odvetniška zbornica Slovenije
Št. 84/2010
Ob-5075/10
Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331
Nazarje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07 in 84/07) ter Sklepa o pridobivanju in razpolaganju s stvarnim premoženjem Občine Nazarje v letu 2010 (sprejet
na 27. seji Občinskega sveta dne 25. 3.
2010), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Nazarje, Savinj-
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ska cesta 4, 3331 Nazarje, tel. 03/839-1600, faks 03/839-16-15, e-pošta: obcina@
nazarje.si.
2. Predmet prodaje: predmet prodaje je 5
komunalno opremljenih zemljišč (gradbenih
parcel) v ureditvenem območju Za samostanom-1, namenjenih gradnji individualnih stanovanjskih objektov. Parcele so označene s
številkami: II., III., IV., V. in VI.
Prodajajo se naslednje gradbene parcele:
– II. – parc. št. 958/8, k.o. Prihova, v
izmeri 856 m2.
– III. – parc. št. 958/5, k.o. Prihova, v
izmeri 852 m2.
– IV. – parc. št. 958/6, k.o. Prihova, v
izmeri 629 m2.
– V. – parc. št. 958/7, k.o. Prihova, v
izmeri 645 m2.
– VI. – parc. št. 955/6, k.o. Prihova, v
izmeri 900 m2.
Nepremičnine so locirane v k.o. Prihova,
v neposredni bližini naselja Nazarje, saj so
od centra oddaljene le nekaj minut hoje. Ležijo na sončni strani za tako imenovanim samostanskim hribom. V celotnem zaselku so
trenutno zgrajene štiri enodružinske hiše, z
novo zgrajeno komunalno infrastrukturo pa
bo omogočena gradnja osmih enodružinskih
stanovanjskih hiš. Zemljišča so komunalno
urejena, kar pomeni, da je zgrajena cestna
infrastruktura, vodovodna infrastruktura,
skupna čistilna naprava, javna razsvetljava
ter pripravljeno elektro in TK omrežje.
Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno in kupec nima pravice
uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnino v stanju,
kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik.
3. Vrsta pravnega posla: z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba v
roku 15 dni po zaključku postopka javnega
zbiranja ponudb.
4. Izklicna cena
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje
znaša:
– II. – izklicna cena = 56.162,16 €.
– III. – izklicna cena = 55.899,72 €.
– IV. – izklicna cena = 41.268,69 €.
– V. – izklicna cena = 42.318,45 €.
– VI. – izklicna cena = 59.049,00 €.
V ceni ni zajet 20% davek na dodano
vrednost, ki ga plača kupec.
Prodajalec nosi stroške sestave in notarske overitve prodajne pogodbe.
Stroške vpisa iz prodajne pogodbe na
ime kupca, nosi kupec.
5. Rok za plačilo kupnine
(zmanjšano za vplačano varščino) je 8
dni po podpisu prodajne pogodbe oziroma
od izstavitve računa, ki ga izda Občina Nazarje. Kupec je po podpisu pogodbe dolžan
plačati vrednost nepremičnine po ponujeni
ceni vključno z davkom na dodano vrednost.
Plačilo celotne kupnine (vrednosti) nepremičnine v roku, ki je določen, je bistvena
sestavina pravnega posla.
Po plačilu celotne kupnine se opravi zemljiškoknjižni prenos. Predlog za vpis v zemljiško knjigo poda kupec.
6. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo plačati varščino v višini 10% ponujene cene za zemljišče
na podračun Občine Nazarje, št. 012830100018921, odprt pri Upravi za javna
plačila Žalec, z navedbo »plačilo varščine
Za samostanom-1«. Vplačana varščina
se izbranemu ponudniku šteje v kupnino,
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neuspelim ponudnikom, se varščina brez
obresti vrne najkasneje v 8 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Kolikor ponudnik, ki je uspel na razpisu ne sklene
prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali
ne plača kupnine, Občina Nazarje obdrži
plačano varščino.
7. Pisna ponudba mora vsebovati
Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(priloga št. 1).
Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).
Potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od
izhodiščne cene.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
8. Veljavnost ponudbe: ponudba mora
biti veljavna še 45 dni po preteku roka za
odpiranje ponudb.
9. Rok za oddajo ponudb: ponudba mora
biti dostavljena na naslov: Občina Nazarje,
Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, z oznako
"Ponudba za nakup parcel Za samostanom
– 1 – Ne odpiraj". Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v
zaprti ovojnici na zgornji naslov do vključno
25. avgusta 2010 do 12. ure, in v nadaljevanju: vsako zadnjo sredo v mesecu do 12.
ure, do prodaje vseh parcel.
10. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje
nepremičnin bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe v sredo, 25. avgusta 2010,
ob 16. uri, v prostorih Občine Nazarje, in v
nadaljevanju vsako zadnjo sredo v mesecu,
ob 16. uri, do prodaje vseh parcel.
Ponudba, ki bo prispela po razpisanem
roku (nepravočasna ponudba) in pa pravočasne a nepopolne ponudbe, bodo izločene iz postopka, o čemer bodo ponudniki
pisno obveščeni. Predstavniki ponudnikov
se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom
oziroma s pooblastilom ponudnika.
11. Merilo za izbor: izbran bo ponudnik,
ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. Ponudnike, ki bodo podali
enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec pozval k oddaji nove ponudbe. Po
prejemu novih ponudb bo prodajalec izbral
najugodnejšega ponudnika.
12. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je
izključena. Prodajalec oziroma Komisija lahko postopek zbiranja ponudb prodaje ustavi
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
ponudnikom povrne vplačana varščina brez
obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo
ponudniki pisno obveščeni.
13. Ogled nepremičnin in informacije
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko
zainteresirani ponudniki dobijo na Občini
Nazarje, tel. 03/839-16-00. Ogled gradbenih parcel je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo
ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Nazarje: http://www.nazarje.si, v pisni
obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo v
tajništvu Občine Nazarje.
Občina Nazarje
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Št. 109/2010
Ob-5076/10
Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331
Nazarje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07 in 84/07) ter Letnega načrta prodaje nepremičnega premoženja za
potrebe Občine Nazarje v letu 2009 (sprejet
na 23. seji Občinskega sveta dne 22. 10.
2009), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Nazarje, Savinjska
cesta 4, 3331 Nazarje, tel. 03/839-16-00;
faks 03/839-16-15, e-pošta: obcina@nazarje.si.
2. Predmet prodaje: predmet prodaje je
9 komunalno opremljenih zemljišč (gradbenih parcel) v Industrijsko obrtni coni Prihova, namenjenih gradnji poslovnih prostorov.
Parcele, ki so označene s črko A in B je
možno združiti.
Prodajajo se naslednje gradbene parcele:
– P2 – A, v skupni izmeri 2.407 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 1186/16,
v izmeri 11 m2, parc. št. 64/11, v izmeri
2.371 m2 in parc. št. 47/88, v izmeri 25 m2,
vse k.o. Prihova,
– P2 – B, v skupni izmeri 2.808 m2.
Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 64/10, v
izmeri 1.048 m2, parc. št. 47/87, v izmeri
1.388 in parc. št. 47/87, v izmeri 372 m2,
vse k.o. Prihova.
– P3 – A, v skupni izmeri 2.350 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 64/12, v izmeri 715 m2 in parc. št. 47/99, v izmeri
1.635 m2, obe k.o. Prihova.
– P4 – B, v skupni izmeri 2.715 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 64/15, v izmeri 292 m2, parc. št. 47/93, v izmeri 1.075 m2,
parc. št. 46/2, v izmeri 621 m2, parc. št. 47/92,
v izmeri 81 m2, parc. št. 1200/64, v izmeri
203 m2 in parc. št. 47/11, v izmeri 443 m2,
vse k.o. Prihova.
– P5 – A, v skupni izmeri 2.395 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 64/17, v izmeri 1.258 m2, parc. št. 47/97, v izmeri
882 m2, parc. št. 46/5, v izmeri 255 m2, vse
k.o. Prihova
– P5 – B, v skupni izmeri 2.123 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 46/4, v izmeri
506 m2, parc. št. 100/66, v izmeri 197 m2,
parc. št. 47/96, v izmeri 1.420 m2, vse k.o.
Prihova.
– P6, v skupni izmeri 3.669 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 47/104, v izmeri 1.006 m2, parc. št. 47/122, v izmeri
2.663 m2, obe k.o. Prihova.
– P7 – A, v skupni izmeri 1.905 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 47/105, v
izmeri 800 m2, parc. št. 47/124, v izmeri
1.105 m2, obe k.o. Prihova.
– P7 – B, v skupni izmeri 1.833 m2. Sestavljajo jo zemljišča parc. št. 47/106, v
izmeri 1.008 m2 in parc. št. 47/125, v izmeri
825 m2, obe k.o. Prihova.
Nepremičnine so locirane v k.o. Prihova,
v tako imenovani Prihovski gmajni, ki leži ob
regionalni cesti Radmirje–Mozirje. Zemljišča
so namenjena proizvodni in storitveni dejavnosti. So komunalno urejena. Dokončana
je gradnja I. faze komunalne ureditve kar
pomeni, da je zgrajeno cestno omrežje, vodovodno omrežje, toplovodno omrežje, ka-

nalizacijsko omrežje (meteorna kanalizacija
z razbremenilnimi bazeni, fekalna kanalizacija), elektro in TK omrežje.
Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno in kupec nima pravice
uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnino v stanju,
kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik.
3. Vrsta pravnega posla: z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba v
roku 15 dni po zaključku postopka javnega
zbiranja ponudb.
4. Izklicna cena
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje
znaša:
– P2 – A, izklicna cena je 156.455,00 €.
– P2 – B, izklicna cena je 182.520,00 €.
– P3 – A, izklicna cena je 152.750,00 €.
– P4 – B, izklicna cena je 176.475,00 €.
– P5 – A, izklicna cena je 155.675,00 €
– P5 – B, izklicna cena je 137.995 €.
– P6, izklicna cena je 238.485 €.
– P7 – A, izklicna cena je 123.825,00 €.
– P7 – B, izklicna cena je 119.145,00 €.
V ceni ni zajet 20% davek na dodano
vrednost, ki ga plača kupec.
Prodajalec nosi stroške sestave in notarske overitve prodajne pogodbe.
Stroške vpisa iz prodajne pogodbe na
ime kupca, nosi kupec.
5. Rok za plačilo kupnine: (zmanjšano
za vplačano varščino) je 8 dni po podpisu
prodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa, ki ga izda Občina Nazarje. Kupec je
po podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost
nepremičnine po ponujeni ceni, vključno z
davkom na dodano vrednost. Plačilo celotne
kupnine (vrednosti) nepremičnine v roku, ki
je določen, je bistvena sestavina pravnega
posla. Po plačilu celotne kupnine se opravi
zemljiškoknjižni prenos. Predlog za vpis v
zemljiško knjigo poda kupec.
6. Varščina: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo plačati varščino v višini 10% ponujene cene, za zemljišče
na podračun Občine Nazarje, št. 012830100018921, odprt pri Upravi za javna plačila Žalec, z navedbo »plačilo varščine za IOC
Prihova«. Vplačana varščina se izbranemu
ponudniku šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom, se varščina brez obresti vrne najkasneje v 8 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika. Kolikor ponudnik, ki je uspel na
razpisu ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, Občina
Nazarje obdrži plačano varščino.
7. Pisna ponudba mora vsebovati:
Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(priloga št. 1).
Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).
Potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od
izhodiščne cene.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
8. Veljavnost ponudbe: ponudba mora
biti veljavna še 45 dni po preteku roka za
odpiranje ponudb.
9. Rok za oddajo ponudb: ponudba mora
biti dostavljena na naslov: Občina Nazarje,
Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, z oznako
"Ponudba za nakup parcel v IOC Prihova
– Ne odpiraj". Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v
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zaprti ovojnici na zgornji naslov do vključno
25. avgusta 2010, do 12. ure, in v nadaljevanju vsako zadnjo sredo v mesecu do
12. ure, do prodaje vseh parcel.
10. Kraj in čas odpiranja ponudb
Komisija za vodenje in nadzor postopka
prodaje nepremičnin bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe v sredo, 25. avgusta 2010 ob 15.30, v prostorih Občine
Nazarje, in v nadaljevanju vsako zadnjo
sredo v mesecu, ob 15.30, do prodaje vseh
parcel.
Ponudba, ki bo prispela po razpisanem
roku (nepravočasna ponudba) in pa pravočasne a nepopolne ponudbe, bodo izločene iz postopka, o čemer bodo ponudniki
pisno obveščeni. Predstavniki ponudnikov
se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom
oziroma s pooblastilom ponudnika.
11. Merilo za izbor: izbran bo ponudnik,
ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. Ponudnike, ki bodo podali
enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec pozval k oddaji nove ponudbe. Po
prejemu novih ponudb bo prodajalec izbral
najugodnejšega ponudnika.
12. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je
izključena. Prodajalec oziroma Komisija lahko postopek zbiranja ponudb prodaje ustavi
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
ponudnikom povrne vplačana varščina brez
obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo
ponudniki pisno obveščeni.
13. Ogled nepremičnin in informacije
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko
zainteresirani ponudniki dobijo na Občini
Nazarje, tel. 03/839-16-00. Ogled gradbenih parcel je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Nazarje: http://www.nazarje.si,
http://www.ioc-prihova.si, v pisni obliki pa
jih ponudniki lahko prevzamejo v tajništvu
Občine Nazarje.
Občina Nazarje
Št. 478-11/2010-1
Ob-5089/10
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica, na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00)
in sklepa nadaljevanja 31. seje Občinskega
sveta Občine Radovljica z dne 1. 7. 2010,
ter v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07 in 94/07), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, tel.
04/537-23-00, faks 04/5314-684.
2. Predmet prodaje:
a) dvosobno stanovanje št. 3, v pritličju
večstanovanjske stavbe, Prešernova ul. 15,
v Radovljici, v skupni izmeri 54,77 m2, vpisani pri podvložku št. 1351/3 z oznako nepremičnine, 3.E, k.o. Radovljica. Stanovanje
je zasedeno.
b) trisobno stanovanje, št. 3, v I. nadstropju večstanovanjske stavbe, Gradnikova
c. 123 v Radovljici, v skupni izmeri 65,26 m2,
vpisani pri podvložku št. 1250/30 z oznako

nepremičnine, 84.E, k.o. Radovljica. Stanovanje je zasedeno.
3. Izklicna cena za nepremičnino znaša:
pod a) 62.744,60 €,
pod b) 66.991,40 €.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805
sklic:
pod a) 1228-720001-1,
pod b) 1228-720001-2.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v
zaprti ovojnici na naslov: Občina Radovljica,
Gorenjska c. št. 19, Radovljica, z oznako:
ponudba za nakup nepremičnine, Ne odpiraj. Rok: 31. 8. 2010 do 9. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega datuma prispele na naslov prodajalca.
6. Ponudniki morajo najkasneje do 27. 8.
2010 do 11. ure, plačati kavcijo v višini 10%
izklicne cene nepremičnine. Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805, sklic:
1228-720001-3.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena
brez obresti v roku 15 dni od dneva javnega
zbiranja ponudb.
7. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje točne osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno, matično in telefonsko
številko), priložiti potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz registra, potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, potrdilo o plačani
kavciji s točno številko računa za primer
vračila, ponudbeno ceno v € ter natančno
navedbo nepremičnine.
8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje
v roku 30 dni od sprejema sklepa o izbiri.
Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
ponudnika, Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo.
9. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno. Stroške v zvezi s
prenosom lastništva (davek, stroške overitve), nosi prodajalec, takso za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo pa nosi kupec.
Najemniki nepremičnine imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico. Prodaja na
obstoječa najemna razmerja ne vpliva.
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega
ponudnika je ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine Radovljica. Odpiranje ponudb opravi
posebna komisija in po zaključku postopka
predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
11. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
31. 8. 2010, v mali sejni dvorani Občine
Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica,
in sicer:
pod a) ob 9.30,
pod b) ob 10. uri.
12. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
13. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
8 dneh od odpiranja ponudb.
14. Informacije
Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah
in ostale informacije interesenti dobijo:
– na Občini Radovljica, kontaktna oseba
Dominik Skumavec, tel. 537-23-41 in Marija
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Habjan, tel. 04/537-23-46 v delovnih dneh,
od 16. 8 do 27. 8. 2010, od 10. do 12. ure.
15. Župan ali Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem s soglasjem župana lahko
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
Občina Radovljica
Ob-5095/10
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: nezazidano
stavbno zemljišče parc. št. 1111/1 – 1089
m2, vknjižena pri vložni številki 889, k.o. Teharje. Na delu zemljišča stoji nosilni steber
nadvoza Lipa.
3. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno. Kupec na kupljenem zemljišču 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 zemljišče, ki je predmet prodaje, znaša 78.000,00 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 3/2010«. 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
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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.
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9. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do ponedeljka, 30. 8. 2010, na naslov: Občina Štore,
Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, z oznako
»Javno zbiranje ponudb – parcela 1111/1,
k.o. Teharje – 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 31. 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 kup
nine.

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
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Evidence sindikatov
Št. 101-2/2010-2
Ob-4879/10
V evidenci statutov sindikatov, ki se vodi
pri Upravni enoti Krško, kjer je vpisan Sindikat SKEI Sindikat FHH Kostanjevica na
Krki, Krška cesta 8, Kostanjevica na Krki, z
matično število 1672126, se pri zaporedni
številki 82 vzamejo v hrambo spremenjena
pravila sindikata in vpiše novo ime sindikata,
in sicer: Sindikat družb Resistec, Athos,
Metalic – FHH, Krška cesta 8, Kostanjevica na Krki. Skrajšano ime sindikata ostane nespremenjeno, in sicer: SKEI Sindikat
FHH Kostanjevica na Krki, Krška cesta 8,
Kostanjevica na Krki.
2. Sprememba pravil, SKEI Sindikata
FHH Kostanjevica na Krki, Krška cesta 8,
Kostanjevica na Krki, ki so bila sprejeta dne
17. 6. 2010, se vzamejo v hrambo in vpišejo
v evidenco statutov sindikatov pri Upravni
enoti Krško, pod zaporedno št. 82.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-5090/10
Ime medijev:
–Radio Ptuj
– Štajerski tednik.
Izdajatelj medijev: Radio-Tednik Ptuj,
d.o.o., Raičeva ulica 6, 2250 Ptuj.
Več kot 5% upravljalskih pravic in kapitala imajo:
– Hladnik Andrej, Kozakova 2, 3000 Celje: 19,90%,
Sami, d.o.o., Osojnikova 22, 2250 Ptuj:
10,59%,
– Delo d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana:
10,00%,
– Radio-Tednik Ptuj, d.o.o., Raičeva ulica
6, 2250 Ptuj: 9,38%,
Uprava: Jožef Bračič, direktor.
Nadzorni svet izdajatelja: Andrej Hladnik
– predsednik, Marijan Pongrac – član, Slavko Ribarič, član.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 38141-1/2010/7
Ob-5106/10
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, v skladu
s 4. členom Zakona o digitalni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07), na podlagi
32. in 36. člena v povezavi s petim odstavkom 43. člena Zakona o elektronskih
komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07
– UPB1, 102/07 – ZDRad in 110/09) ter
četrtim odstavkom 135. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06 – ZUS-1,
126/07, 65/08 in 8/10) v zvezi z javnim razpisom za podelitev radijske frekvence za
omrežje prizemne digitalne radiodifuzije
DVB-T na območju Kopra, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 50, dne 24. 6. 2010,
po uradni dolžnosti izdaja sklep;
1. Postopek javnega razpisa za podelitev
radijske frekvence za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na območju Kopra, ki je bil uveden z objavo sklepa o uvedbi
javnega razpisa v Uradnem listu RS, št. 50
z dne 24. 6. 2010, se ustavi. Radijska frekvenca za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na območju Kopra kanal
34 (radijska frekvenca 578 MHz) ostane nepodeljena.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 38141-3/2010/7
Ob-5107/10
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije v skladu s 4.
in 13. členom Zakona o digitalni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07) na podlagi
32. in 36. člena v povezavi s petim odstavkom 43. člena Zakona o elektronskih
komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07
– UPB1, 102/07 – ZDRad in 110/09) ter
četrtim odstavkom 135. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06 – ZUS-1,
126/07, 65/08 in 8/10) v zvezi z javnim razpisom za podelitev radijske frekvence za
omrežje prizemne digitalne radiodifuzije
DVB-T na območju Puconcev, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 50, dne 24. 6.
2010, po uradni dolžnosti izdaja sklep;
1. Postopek javnega razpisa za podelitev radijske frekvence za omrežje prizemne

digitalne radiodifuzije DVB-T na območju
Puconcev, ki je bil uveden z objavo sklepa
o uvedbi javnega razpisa v Uradnem listu
RS, št. 50 z dne 24. 6. 2010, se ustavi.
Radijska frekvenca za omrežje prizemne
digitalne radiodifuzije DVB-T na območju
Puconcev kanal 52 (radijska frekvenca
722 MHz) ostane nepodeljena.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 38141-4/2010/7
Ob-5108/10
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije v skladu s 4. in
13. členom Zakona o digitalni radiodifuziji
(Uradni list RS, št. 102/07) na podlagi 32.
in 36. člena v povezavi s petim odstavkom
43. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1, 102/07
– ZDRad in 110/09) ter četrtim odstavkom
135. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2,
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10) v
zvezi z javnim razpisom za podelitev radijske frekvence za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na območju Škofje
Loke, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 50, dne 24. 6. 2010, po uradni dolžnosti izdaja sklep;
1. Postopek javnega razpisa za podelitev radijske frekvence za omrežje prizemne
digitalne radiodifuzije DVB-T na območju
Škofje Loke, ki je bil uveden z objavo sklepa
o uvedbi javnega razpisa v Uradnem listu
RS, št. 50 z dne 24. 6. 2010, se ustavi. Radijska frekvenca za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na območju Škofje
Loke kanal 50 (radijska frekvenca 706 MHz)
ostane nepodeljena.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 38141-5/2010/7
Ob-5109/10
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije v skladu s 4. in
13. členom Zakona o digitalni radiodifuziji
(Uradni list RS, št. 102/07) na podlagi 32.
in 36. člena v povezavi s petim odstavkom
43. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1, 102/07
– ZDRad in 110/09) ter četrtim odstavkom

135. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2,
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10) v
zvezi z javnim razpisom za podelitev radijske frekvence za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na območju Selnice
ob Dravi, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 50, dne 24. 6. 2010, po uradni dolžnosti izdaja sklep;
1. Postopek javnega razpisa za podelitev radijske frekvence za omrežje prizemne
digitalne radiodifuzije DVB-T na območju
Selnice ob Dravi, ki je bil uveden z objavo
sklepa o uvedbi javnega razpisa v Uradnem
listu RS, št. 50 z dne 24. 6. 2010, se ustavi. Radijska frekvenca za omrežje prizemne
digitalne radiodifuzije DVB-T na območju
Selnice ob Dravi kanal 37 (radijska frekvenca 602 MHz) ostane nepodeljena.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 38141-8/2010/7
Ob-5110/10
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije v skladu s 4. in
13. členom Zakona o digitalni radiodifuziji
(Uradni list RS, št. 102/07) na podlagi 32.
in 36. člena v povezavi s petim odstavkom
43. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1, 102/07
– ZDRad in 110/09) ter četrtim odstavkom
135. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2,
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10) v
zvezi z javnim razpisom za podelitev radijske
frekvence za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na območju Ilirske Bistrice, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 50, dne
24. 6. 2010, po uradni dolžnosti izdaja sklep;
1. Postopek javnega razpisa za podelitev radijske frekvence za omrežje prizemne
digitalne radiodifuzije DVB-T na območju
Ilirske Bistrice, ki je bil uveden z objavo
sklepa o uvedbi javnega razpisa v Uradnem
listu RS, št. 50 z dne 24. 6. 2010, se ustavi. Radijska frekvenca za omrežje prizemne
digitalne radiodifuzije DVB-T na območju
Ilirske Bistrice kanal 45 (radijska frekvenca
666 MHz) ostane nepodeljena.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Ob-5130/10
Likvidacijski upravitelj družbe Gorenje
Tiki, Elektrostrojno podjetje, d.o.o. – v likvidaciji, na podlagi pooblastil iz 412. člena
ZGD-1 objavlja obvestilo in poziv upnikom:
1. Skupščina družbe Gorenje Tiki, Elektrostrojno podjetje, d.o.o., Magistrova 1,
1000 Ljubljana, je dne 30. 7. 2010 sprejela
sklep o prenehanju družbe in začetku postopka redne likvidacije.
2. Za likvidacijskega upravitelja je bil
imenovan Dušan Goršek, Robindvor 130,
2370 Dravograd.
3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št. Srg 2010/27477 z dne 4. 8.
2010, v sodni register vpisalo začetek redne
likvidacije nad družbo Gorenje Tiki, Elektrostrojno podjetje, d.o.o. – v likvidaciji.
4. Upniki družbe Gorenje Tiki, Elektrostrojno podjetje, d.o.o. – v likvidaciji, se
pozivajo, da v roku 60 dni od dneva objave
tega poziva v Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve do družbe v likvidaciji in
jih v dveh izvodih, s priloženimi dokazili
o temelju in višini terjatev, pošljejo s priporočeno pošto na naslov: Gorenje Tiki,
Elektrostrojno podjetje, d.o.o. – v likividaciji, Likvidacijski upravitelj Dušan Goršek,
Magistrova 1, 1000 Ljubljana, s pripisom:
prijava terjatve.
5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike
družbe Gorenje Tiki, Elektrostrojno podjetje, d.o.o. – v likvidaciji, poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do družbe
v likvidaciji.
Gorenje Tiki, Elektrostrojno podjetje,
d.o.o. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Dušan Goršek
Ob-5111/10
Murales, Tovarna masivnega pohištva
d.d. Ljutomer – v likvidaciji, Kolodvorska ulica 3, 9240 Ljutomer, objavlja poziv upnikom
za prijavo terjatev.
Skladno z določilom 402. člena ZGD-1 je
skupščina delničarjev družbe Murales d.d.
Ljutomer, dne 25. 5. 2010 sprejela sklep
o prenehanju in začetku likvidacije družbe
Murales d.d. Ljutomer, Kolodvorska ulica 3,
9240 Ljutomer.
Vpis v sodni register je bil opravljen dne
3. 8. 2010.
Pozivam vse upnike družbe, da svoje
terjatve prijavijo v roku 30 dni od objave na
naslov: Murales d.d. Ljutomer – v likvidaciji,
Likvidacijski upravitelj, Kolodvorska ulica 3,
9240 Ljutomer.
Likvidacijski upravitelj
Stanislav Škalič

Sklici skupščin
Ob-5105/10
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 34. člena Statuta družbe
Kovinastroj Gastronom, tovarna gostinske
opreme d.d. Grosuplje, uprava družbe sklicuje

16. redno zasedanje skupščine
družbe Kovinastroj Gastronom, tovarna
gostinske opreme d.d. Grosuplje,
ki bo v petek, 17. 9. 2010, ob 14. uri, na
sedežu družbe, Adamičeva cesta 36, Grosuplje.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Skupščina na predlog uprave
izvoli predsedujočega skupščine in preštevalca glasov. Ugotovi se prisotnost notarja.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2009, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
a) Predložitev letnega poročila za leto
2009 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta v skladu z Zakonom
o gospodarskih družbah.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2009, mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2009.
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2009, v višini 1.759.367,00 EUR ostane nerazporejen.
c) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2009.
Skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico
za poslovno leto 2009.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
pooblaščenega revizorja družbe za leto
2010 revizijsko družbo Ernst & Young Revizija, davčno in poslovno svetovanje d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 111, 1001 Ljubljana.
4. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev.
Predlog sklepov (predlagatelj je nadzorni
svet družbe):
a) Ugotovi se, da je član nadzornega
sveta Drago Brlan podal odstopno izjavo in
ga skupščina razreši z dnem 15. 10. 2010.
b) Skupščina z dnem 15. 10. 2010 za
člana nadzornega sveta s štiriletnim mandatom izvoli Marka Avšič, Savlje 90, 1000
Ljubljana.
5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe, da lahko po svojem prostem preudarku in v korist družbe pridobiva
lastne delnice družbe v skladu z določbami
247. člena ZGD, pri tem da najvišja nakupna
cena delnice ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice izračunane iz zadnjih
revidiranih izkazov o poslovanju, najnižja
nakupna cena pa mora doseči nominalno
vrednost delnice. Nominalni znesek tako
pridobljenih delnic ne sme presegati 10%
osnovnega kapitala družbe.
Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi

sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge in
dopolnilne predloge k dnevnemu redu.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Letno poročilo in poročilo
nadzornega sveta skupaj z gradivom, so
dostopni delničarjem na sedežu družbe.
Glasuje se z glasovnicami, ki jih udeleženci
prejmejo na skupščini. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in mora biti predloženo
pred začetkom skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe pisno prijavili svojo
udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo priložiti tudi pisno pooblastilo. Kot datum prijave se šteje datum,
ko je družba prejela obvestilo.
Navodilo za glasovanje
Glasovanje o vseh točkah dnevnega
reda je javno, glasuje se z glasovnicami, ki
jih delničarji prejmejo ob vstopu v sobo, kjer
bo zasedala skupščina.
Opozorila
Prostor, kjer bo zasedala skupščina, bo
odprt 15 minut pred začetkom zasedanja.
Udeleženci se morajo identificirati, podpisati seznam udeležencev in prevzeti glasovnice.
Drugi sklic
Kolikor skupščina ob uri sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
z istim dnevnim redom istega dne, tj. 17. 9.
2010, ob 15. uri, na mestu prvega sklica.
Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno
sklepala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Kogast Grosuplje d.d.
direktor
Marko Avšič
Št. 85/2010
Ob-5117/10
V skladu s točko 6.3. Statuta družbe
Kongrad gradbeno, obrtno, instalacijsko
in proizvodno podjetje d.d. Tovarniška 3,
Slovenske Konjice, uprava družbe sklicuje
16. redno sejo skupščine delničarjev
Skupščina bo dne 15. septembra 2010,
ob 18.30, na sedežu družbe Tovarniška 3,
Slovenske Konjice.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnevnega reda.
2. Izvolitev organov skupščine.
3. Poslovno poročilo za leto 2009.
4. Poročilo nadzornega sveta.
5. Delitev dobička za leto 2009.
6. Sprememba statuta družbe glede imenovanja člana uprave – direktorja.
7. Pobude in vprašanja delničarjev.
Pravico do glasovanja na skupščini imajo
vsi delničarji družbe. Delničarji lahko glasujejo na podlagi glasovnic osebno ali po
pooblaščencu, ki se mora izkazati s pisnim
pooblastilom. Zaradi ugotovitve števila glasov in razdelitve glasovnic morajo delničar-
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ji, ki želijo na skupščini uveljavitvi pravico
do glasovanja, prijaviti svojo udeležbo na
skupščini tri dni pred zasedanjem skupščine
v pisni obliki.
Skupščina veljavno odloča z večino glasov, če je na seji prisotnih več kot 15% vseh
glasov delničarjev. V primeru neuspešnega
sklica bo ponovna seja skupščine istega
dne v istem prostoru in z istim dnevnim
redom, ob 19.30. Na ponovnem zasedanju
skupščina odloča z večino glasov na seji
prisotnih delničarjev.
Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje k posameznim točkam dnevnega reda
in obrazložitve predlogov sklepov delničarjem ter pooblastila za glasovanje na skupščini, bodo poslana delničarjem dvanajsti
dan po objavi sklica skupščine v Uradnem
listu RS.
Kongrad, gradbeno, obrtno,
instalacijsko in proizvodno podjetje d.d.
predsednik uprave
Lašič Franc inž.
Ob-5121/10
Na podlagi 7.2 točke Statuta družbe Gorenjska predilnica d.d. Škofja Loka, Kidričeva c. 75, uprava sklicuje
12. sejo skupščine
delniške družbe Gorenjska predilnica
d.d. Škofja Loka,
ki bo v sredo, 15. 9. 2010, ob 10.30, v
prostorih notarke Marjane Bešter Tičar na
Šolski ulici 2, v Škofji Loki, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča. Na
predlog uprave se za predsednika skupščine izvoli Mihael Savnik, za preštevalko
glasov se izvoli Marta Razinger. Na skupščini bo navzoča vabljena notarka Marjana
T. Bešter.
2. Predlog uprave za uporabo bilančnega
dobička poslovnega leta 2009 s predlogom
podelitve razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2009 in seznanitev
delničarjev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2009.
Obrazložitev sklepa:
Na 29. seji nadzornega sveta družbe dne
15. 7. 2010 je bil obravnavan predlog uporabe bilančnega dobička ter razrešnica upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009
in pregledani ter preverjeni prejemki uprave
ter članov nadzornega sveta za poslovno
leto 2009.
Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme predlog o uporabi
bilančnega dobička za leto 2009. Bilančni dobiček družbe znaša 390.331,00 EUR.
Skupščina sprejme sklep:
–
bilančni
dobiček
v
znesku
390.331,00 EUR ostane nerazporejen
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2009.
c) Skupščina oziroma delničarji se seznanijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih ti za opravljanje nalog v
družbi prejeli v poslovnem letu 2009.
3. Imenovanje revizorske družbe za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2010 imenuje Renoma družba za

revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica
25, 1000 Ljubljana.
Obvestilo delničarjem:
1. Dostop do gradiva za skupščino,
predlogi sklepov z obrazložitvami in informacije v zvezi s skupščino:
– Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom, poročilom nadzornega sveta v
zvezi z letnim poročilom in preveritvijo letnega poročila ter poročilo o delu nadzornega
sveta v letu 2009, predlogom ugotovitve in
uporabe bilančnega dobička za poslovno
leto 2009 s predlogom razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2009 ter informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta ter druga gradiva iz drugega
odstavka 297.a člena ZGD-1, so po objavi
skupščine delničarjem na voljo za vpogled
na sedežu družbe Gorenjska predilnica Škofja Loka d.d., Kidričeva 75, Škofja Loka,
vsak delavnik, od 9. do 12. ure, od dneva
sklica skupščine do vključno 14. 9. 2010.
2. Pravice in predlogi delničarjev ter
druga obvestila:
– Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe,
lahko sedem dni po objavi sklica skupščine
pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti
predlog sklepa, o katerem naj skupščina
odloča, ali če skupščina pri posamezni točki
dnevnega reda ne sprejema sklepa obrazložitev take točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom
298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne
točke dnevnega reda, glede katerih bodo
delničarji zahteve poslali družbi najpozneje
sedem dni po objavi tega skica skupščine.
Delničarji lahko zahteve za dodatne točke
dnevnega reda pošljejo družbi po pošti na
naslov: Gorenjska predilnica Škofja Loka
d.d., Kidričeva 75, 4220 Škofja Loka.
– Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način, kot ta sklic skupščine, objavila
tiste predloge delničarjev, ki bodo družbi
poslani v sedmih dneh po objavi tega skica skupščine in bodo razumno utemeljeni
in za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu uprave in da bo druge delničarje
pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
– Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen
predlog. Delničarji lahko svoje predloge pošljejo družbi po pošti na naslov: Gorenjska
predilnica Škofja Loka d.d., Kidričeva 75,
4220 Škofja Loka.
– Zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki
se družbi posredujejo po pošti, morajo vsebovati lastnoročni podpis predlagatelja, kot
fizične osebe oziroma pri pravnih osebah
lastnoročni podpis njenega zastopnika in žig
oziroma pečat pravne osebe, če le tega ta
uporablja, pri čemer ima družba pravico do
preveritve identitete delničarja oziroma pooblaščenca ali zastopnika delničarja, ki je
pravna oseba, ki posredujejo družbi zahtevo
ali predlog po pošti.
– Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu
s 305. členom ZGD-1 in zahtevajo podatke
o zadevah družbe, če so ti pomembni za
presojo točk dnevnega reda.
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3. Pogoji za udeležbo delničarjev na
skupščini in uresničevanje glasovalne pravice:
– Upravičenci do udeležbe na skupščini družbe so vsi delničarji družbe imetniki
delnic družbe z glasovalno pravico, ki bodo
upravi družbe svojo udeležbo najavili tako,
da se prijavijo v tajništvu družbe, najkasneje
4 dni pred zasedanjem skupščine na naslov:
Gorenjska predilnica Škofja Loka d.d., Kidričeva 75, 4220 Škofja Loka, tj. do dne 11. 9.
2010, do 24. ure in so na ta dan vpisani v
centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev.
– Pooblaščenec oziroma zastopnik delničarja mora za udeležbo na skupščini predložiti pisno pooblastilo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na
zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki
pravnih oseb pa tudi z izpiskom iz sodnega
oziroma drugega ustreznega registra.
– Udeleženci skupščine se ob prihodu
na skupščino prijavijo pred vhodom v sejno
sobo, kjer bodo s podpisom na seznamu
delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice. O vseh točkah dnevnega
reda se glasuje z glasovnicami.
– Skupščina je sklepčna, če je na njej
zastopanih najmanj 15% glasov.
– V primeru nesklepčnosti skupščine
na napovedani in objavljeni dan, bo na podlagi točke 7.7 statuta nova seja skupščine
naslednjega dne, tj. 16. 9. 2010 ob isti uri,
z istim dnevnim redom, v prostorih notarke Marjane Bešter Tičar na Šolski ulici 2,
v Škofji Loki. Skupščina bo v tem primeru
veljavno sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gorenjska predilnica d.d., Škofja Loka
predsednik uprave
mag. Miha Ješe

Razširitve dnevnih redov
Ob-5119/10
Direktor družbe Tabor Ljubljana d.d.,
na podlagi 298. člena ZGD-1 in Statuta
družbe, objavlja dopolnitev dnevnega reda
skupščine.
Tabor Ljubljana d.d., gostinstvo, turizem
in opravljanje storitev poslovnim zgradbam,
Ljubljana, Tabor 9, ki bo dne 30. 8. 2010,
ob 14. uri, na sedežu družbe v Ljubljani,
Tabor 9.
Dnevni red skupščine se na zahtevo delničarja Projekt hotel, d.d., Tabor 9, 1000
Ljubljana, dopolni z dodatno 5. točko dnevnega reda, ki se glasi:
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2010.
Predlog sklepa:
“Za revizorja družbe za poslovno leto
2010 skupščina imenuje revizijsko družbo
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje,
d.o.o.”
Navedena dodatna točka dnevnega reda
se bo obravnavala na skupščini Tabor Ljubljana d.d., ki bo dne 30. 8. 2010, ob 14. uri.
Tabor Ljubljana, d.d.
Darko Kudeljnjak, direktor
Ob-5120/10
Uprava družbe Menina, proizvodnja pogrebne opreme, d.d., Kamnik, Trg padlih
borcev 3, objavlja razširitev dnevnega reda
19. skupščine družbe Menina d.d., ki bo
30. 8. 2010.
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Uprava družbe Menina d.d. je na podlagi
35. člena Statuta družbe sklicala 19. skupščino družbe, ki bo 30. 8. 2010, na sedežu
družbe. Sklic skupščine je bil objavljen dne
30. 7. 2010 v razglasnem delu Uradnega
lista RS, št. 72/10.
Na podlagi podane zahteve za dopolnitev dnevnega reda 19. skupščine delničarja
Mercata, d.d., Ljubljana, Trg republike 3, z
dne 5. 8. 2010, uprava družbe Menina d.d.
objavlja razširitev dnevnega reda in sicer:
Dodata se novi 6. in 7. točka predlaganega dnevnega reda, ki glasita:
6. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina v skladu z osmo alinejo
247. člena ZGD-1 izdaja upravi družbe pooblastilo, da lahko v imenu in za račun
družbe kupi lastne delnice, katerih skupno
število na sme presegati 10% skupnega
števila delnic družbe, kar skupaj z delnicami, ki jih družba na dan sprejema tega
sklepa že ima, predstavlja 20.846 delnic.
Pooblastilo družbi za nakup lastnih delnic
velja 36 mesecev od dneva sprejema tega
sklepa. Ker bo družba lastne delnice pridobivala izven organiziranega trga, lahko najvišja nakupna cena tako pridobljenih delnic
znaša 70,00 EUR, najnižja cena pa 20,00
EUR. Družba lahko lastne delnice odsvaja
izven organiziranega trga najmanj po ceni,
ki presega povprečno nakupno ceno. Skupščina pooblašča upravo družbe, da po svoji
presoji s sklepom lastne delnice umakne
brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju
osnovnega kapitala.
7. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe.
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Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe Menina d.d.,
Kamnik, ki znaša 2.121.765,98 EUR, se
poveča na 4.243.531,96 EUR. Povečanje
se izvede skladno z določilom 359. člena
ZGD-1 tako, da se v osnovni kapital
preoblikujejo kapitalske rezerve v višini
2.121.765,98 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede brez izdaje novih
kosovnih delnic.
Uprava družbe in predsednik nadzornega sveta se zadolžita, da pripravita vse potrebno za vpis povečanja osnovnega kapitala in prijavita sklep o povečanju osnovnega
kapitala za vpis v register.
Menina d.d., Kamnik
Uprava
Ob-5129/10
Uprava družbe Premogovnik Velenje d.d.
sporoča, da je v zvezi s sklicem 17. skupščine družbe za dan 30. 8. 2010, ob 12. uri,
v sejni sobi, na sedežu družbe v Velenju,
Partizanska cesta 78, dne 6. 8. 2010 prejela
predlog pooblaščenca, odvetnika Vladimirja
Biliča, delničarjev Stojana Hribarja, MP Naložbe, d.d. in MP DKS d.o.o., ki so imetniki
8,82% vseh delnic družbe Premogovnik Velenje d.d., za dopolnitev (razširitev) dnevnega reda skupščine, zato dopolnjuje dnevni
red z novo dodatno točko, ki se glasi:
8. Imenovanje posebnega revizorja.
Predlog sklepa št. 8:
Za posebnega revizorja, ki bo preveril
pravilnost in zakonitost vodenja poslov družbe Premogovnik Velenje d.d. se imenuje
družba Revidicom d.o.o., Grizoldova ulica
5, Maribor. Posebna revizija se opravi za
obdobje zadnjih petih let. Revizor naj:

– preveri ustreznost cene, po kateri je
družba Premogovnik Velenje d.d. premog
prodajala povezani družbi Termoelektrarna
Šoštanj d.o.o.;
– preveri gibanje cen električne energije
v tem času oziroma cen ter drugih kazalcev
poslovanja družbe Termoelektrarna Šoštanj
d.o.o.;
– razhajanja med gibanjem cen električne energije, ki jo je prodajala družba Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. in cen premoga, ki ga je prodajala družba Premogovnik
Velenje d.d.;
– obseg morebitnega oškodovanja družbe Premogovnik Velenje d.d. in njenih delničarjev zaradi neustrezne prodajne cene
premoga;
– obseg morebitnega okoriščanja družbe
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. ali krovne
družbe HSE d. o.o.
Revizor bo o obsegu opravljene posebne
revizije in ugotovitvah izdelal poročilo ter ga
bo nemudoma posredoval organom družbe.
Zahteva za dopolnitev dnevnega reda z
obrazložitvijo in skupaj z drugim gradivom
na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe
v Velenju, Partizanska cesta 78, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, v času od dneva objave dopolnitve (razširitve) dnevnega reda, do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Mnenje uprave do dopolnitve dnevnega
reda:
Uprava družbe se do dopolnitve dnevnega reda ne opredeljuje, saj gre za dopolnitev
dnevnega reda s točko, ki jo predlaga pooblaščenec manjšinskih delničarjev.
Premogovnik Velenje d.d.
direktor
dr. Milan Medved
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Zavarovanja terjatev
SV 512/2010
Ob-5084/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Gorazda Šifrerja iz Maribora, opravilna številka SV 512/2010 z dne
5. 8. 2010, je lokal št. A1, v pritličju A trakta
trgovsko stanovanjskega objekta v Kamnici,
na naslovu, Cesta v Rošpoh 22, k.o. Kamnica, v lasti zastavitelja ABK d.o.o., zastavljen
v korist upnice banke SKB d.d., za terjatev v
višini 70.000,00 EUR s pripadki.
SV 845/2010
Ob-5093/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 845/2010 z
dne 5. 8. 2010, je trisobno stanovanje številka 11, v skupni izmeri 88,36 m2, od tega
54,83 m2 v podstrešni etaži in 33,53 m2 v
medetaži nad podstrešnim nivojem, ki se
nahaja v mansardi, večstanovanjske hiše,
na naslovu Gregorčičeva ulica 012, 2000
Maribor, ki stoji na parceli številka 1280/2,
katastrska občina Maribor Grad, ki je last
Krivograd Rije, EMŠO 1601960505597, stanujoče Gregorčičeva ulica 012, 2000 Maribor, do celote, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 2. 8. 2010, sklenjene med Krivograd
Urško kot prodajalko in Krivograd Rijo kot
kupovalko, kupoprodajne pogodbe z dne
16. 4. 1997, sklenjene z Miglar Robertom in
Miglar Vrabl Majo kot prodajalcema in Krivograd Rijo in Krivograd Urško kot kupovalkama, pogodbe številka 52/86-258/88-premož./podstr. z dne 17. 5. 1988, sklenjene
med Stanovanjsko zadrugo Maribor in Miglar Robertom in Vrabl Majo, pogodbe številka 464-23/86-11/4-VA, z dne 30. 6. 1986,
sklenjene med Občino Maribor Rotovž in
Stanovanjsko zadrugo Maribor ter dodatka
k pogodbi številka 464-23/86-11/4-VA, z dne

--.--.----, sklenjenega med Občino Maribor
Rotovž in Stanovanjsko zadrugo Maribor,
zastavljeno v korist Nove KBM d.d., Ulica
Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka 5860580000, za zavarovanje izvršljive
denarne terjatve v znesku 37.700,00 EUR
s pp.
SV 275/10
Ob-5101/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, opr. št. SV 275/10 z
dne 6. 8. 2010, zastavitelj Emil Rojc, rojen
6. 7. 1958, EMŠO: 0607958500329, stanujoč Ulica Toneta Tomšiča 12, 6250 Ilirska
Bistrica, izrecno in nepogojno dovoljuje pri
nepremičnini – stanovanje št. 2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe, na
naslovu Tomšičeva 5, (sedaj ulica Toneta
Tomšiča) Ilirska Bistrica, v izmeri 25,70 m2,
in obsega sobo, v izmeri 15,27 m2, kuhinjo, v
izmeri 1,11 m2, kopalnico, WC v izmeri 4,53
m2, predsobo, v izmeri 2,56 m2 in drvarnico,
v izmeri 2,25 m2, s pritiklinami ki spadajo
k temu stanovanju, večstanovanjska stavba stoji na parceli št. 3165, vpisani v z.k.
vl. št. 532, k.o. Trnovo, številka stavbe 996,
ustanovitev in vknjižbo hipoteke ter zaznambo neposredne izvršljivosti za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 28.000,00 EUR,
kar je čista vrednost kredita, z rokom zapadlosti terjatve 18. 9. 2028 in s pogodbeno
sestavljeno nominalno obrestno mero kredita 3-mesečni Euribor + 2.40% letno na
dan odobritve kredita dne 2. 8. 2010 znaša 3-mesečni Euribor + 2.40%, pogodbena
obrestna mera pa skupaj znaša 3.30%, ki je
spremenljiva, z vsemi pripadki, zamudnimi
obrestmi in stroški, povezanimi z izterjavo
obveznosti do dolžnika, v korist upnice: SKB

Banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000
Ljubljana, matična številka 5026237000.
SV 1434/2010
Ob-5112/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 1434/2010 z dne 5. 8.
2010, je stanovanje št. 34, v izmeri 94,03
m2, v II. nadstropju, Gregorčičeva ulica 25,
2000 Maribor, ki stoji na parceli, številka
1481, k.o. 657 Maribor-Grad ter garažni
boks številka 21, v izmeri 14,50 m2, Gregorčičeva ulica 25, 2000 Maribor, ki stoji na
parcelah, številka 1480/2, 1486/1, 1485/1,
1482, 1381, 1382, 1384, 1484, 1379, 1483,
1492/2, 1383, 1380, 1287/2, 1289, 1288/2,
1281, 1378/2, 1481 in 1291/2, k.o. 657 Maribor-Grad, last zastavitelja Osmanović Jasmina, zastavljeno v korist upnice NLB d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
400.000,00 EUR s pripadki.
SV 549/2010
Ob-5113/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa potrošniške hipotekarne kreditne pogodbe in sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 549/2010 z dne 6. 8. 2010,
je bilo stanovanje št. 11, v 2. nadstropju
večstanovanjske stavbe, na Jesenicah, Ulica
Staneta Bokala 18, stoječi na parc. št. 187/8,
k.o. Jesenice, last zastaviteljev Igorja Primožiča, Ulica Staneta Bokala 3, Jesenice
in Vesne Brlek, Cesta maršala Tita 94, Jesenice – vsakega od njiju do 1/2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 16. 6. 1999,
zastavljeno v korist upnice Posojilnice-Bank
Št. Jakob v Rožu, registrirana zadruga z
omejenim jamstvom, 9184 Št. Jakob v Rožu
14, za zavarovanje denarne terjatve v višini
30.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
VL 160489/2009
Os-4811/10
V izvršilni zadevi upnika Skupnost etažnih lastnikov Gradišče s. 1. Maribor, Razlagova 5, Maribor, ki ga zastopa odvetnik
Damijan Kocbek iz Maribora, proti dolžniku
Andreju Prahu, Razlagova 3, Maribor, zaradi
izterjave denarne terjatve v znesku 2.209,73
EUR s pripadki, se na podlagi sklepa o izvršbi opr. št. VL 160489/2009, z dne 6. 11.
2009 zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, stanovanje, št. 11, v Razlagovi ulici 3, Maribor, v 5. nadstropju, v
izmeri 71 m2, na parc. št. 934, k.o. Maribor
- Grad, last dolžnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 7. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 5777/2009
Os-4280/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljev Snežane Škorić in Bojana
Selko, oba Ljubljanska cesta 80, Domžale,
objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin – pogodbe št. 19/SPB
– 82 z dne 20. 8. 1982, sklenjene med prodajalcema SGP Beton Zagorje ob Savi in
GIP Ingrad Celje p.o. in kupovalko Angelo
Legan, ter kupoprodajne pogodbe z dne 25.
3. 1992, sklenjene med prodajalko Angelo
Logan ter kupcema Tatjano Markelj in Matjažem Markljem.
Predmet pogodb, katerih izvirnika sta se
izgubila, je bilo stanovanje, št. 21, v stanovanjsko poslovnem objektu SPB Domžale,
sedaj označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina, št. 21.E, v vložku 5502/22, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev, za vsakega do ene
idealne polovice, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 6. 12. 1995, sklenjene med
prodajalcem Mijatović Gostimirom in predlagateljema kot kupovalca.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu ob objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 6. 2010
Dn 311/2010
Os-4281/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagatelja Hasana Bečkanović, Domžale, Ljubljanska 93, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin – kupne pogodbe z dne 12. 5. 1983, in dodatka
k tej pogodbi z dne 12. 5. 1983, sklenjenih
med prodajalcem GIP Obnova Ljubljana, in
kupcema Zdenetom in Majdo Flerin.

Predmet pogodbe in dodatka je bilo stanovanje, ki je sedaj označeno v zemljiški
knjigi kot nepremičnina št. 23.E, v vložku
6089/24, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi
kupne pogodbe z dne 14. 1. 1993, sklenjene
med prodajalcema Goropečnik Francem in
Goropečnik Stanislavom pred predlagateljem kot kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave okolica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 6. 2010
Dn 278/2010
Os-4282/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagateljice Občine Domžale, Ljubljanska cesta 69, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, in sicer kupne pogodbe sklenjene
neugotovljenega datuma med prodajalcem
GIP Obnova Ljubljana in kupovalko Občino
Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik kot tudi
drugopisi so se izgubili, je bilo stanovanje,
na naslovu Domžale, Ljubljanska cesta 89,
sedaj označeno v zemljiški knjigi kot nepremičnina, št. 2.E, vpisana v vložku 6084/3,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagateljice postopka, na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini listine, katero vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 6. 2010
Dn 5397/2009
Os-4283/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagatelja Pavla Perše, Podrečje
56, Domžale, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – aneksa št. 1, z dne 20. 6. 1983, sklenjenega
med prodajalcema SGD Beton Zagorje ob
Savi in GIP Ingrad Celje, ter predlagateljem
Pavlom Peršetom, Jeranova 14, Ljubljana.
Predmet aneksa, katerega izvirnik se je
izgubil, je bil garažni boks v SPB Domžale,
sedaj označen v zemljiški knjigi kot nepremičnina, št. 107.E, v vložku 5855/108, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se zahteva,

oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 6. 2010
Dn 242/2010
Os-4284/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Občine Domžale, Ljubljanska cesta 69, Domžale, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer kupne pogodbe št. 2454B, z
dne 24. 8. 1981, sklenjene med prodajalcem
GIP Obnova Ljubljana in kupovalko Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine
Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, sta bili nepremičnini, št. 12.E, vpisana v vložku 6084/13, k.o. Domžale in nepremičnina, št. 14.E, vpisana v vložku 6084/15,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagateljice postopka, na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 6. 2010
Dn 279/2010
Os-4285/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Občine Domžale, Ljubljanska cesta 69, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
in sicer pogodbe sklenjene neugotovljenega
datuma med prodajalcem GIP Obnova Ljub
ljana in kupovalko Občino Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik kot tudi
drugopisi so se izgubili, je bilo stanovanje,
na naslovu Domžale, Ljubljanska cesta 89,
sedaj označeno v zemljiški knjigi kot nepremičnina, št. 4.E, vpisana v vložku 6084/5,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagateljice postopka, na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 6. 2010
Dn 5790/2009
Os-4286/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Jele Pavasović, Ljubljanska
cesta 89, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupne pogodbe, sklenjene neugotovljenega
datuma pred 25. 4. 1990 med prodajalcem
GIP Obnova Ljubljana in kupcem Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine
Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil je bilo stanovanje, sedaj označeno v
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zemljiški knjigi kot nepremičnina, št. 16.E,
v vložku 6084/17, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagateljice postopka, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 25. 4. 1990, sklenjene med Občino Domžale kot prodajalko
in predlagateljico kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 6. 2010
Dn 208/2010
Os-4287/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljev Sejdo in Safeta Škrijelj, oba
Ljubljanska cesta 87, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – prodajne pogodbe, sklenjene
neugotovljenega datuma pred 7. 11. 1994,
med prodajalko Papirnico Količevo d.o.o.
in kupcema Majdo Omovšek in Andrejem
Omovškom.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo dvosobno stanovanje, ki je
sedaj označeno v zemljiški knjigi kot nepremičnina, št. 28.E, v vložku 6086/29, k.o.
Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev, za vsakega do ene
idealne polovice, na podlagi prodajne pogodbe z dne 7. 11. 1994, sklenjene med prodajalcema Omovšek Andrejem in Omovšek
Majdo, oba stanujoča Kettejeva 13, Kamnik
in predlagateljema kot kupcema.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 6. 2010
Dn 5763/2009
Os-4288/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Pauline Novak, Ljubljanska
cesta 91, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
–pogodbe, sklenjene dne 10. 4. 1992 med
prodajalcem Toko line Domžale in kupovalko Paulino Novak.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je izgubil, je bilo stanovanje, ki je sedaj označeno
v zemljiški knjigi kot nepremičnina, št. 30.E,
v vložku 6088/31, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagateljice postopka, na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 6. 2010
Dn 5789/2009
Os-4289/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Frančiške Mrvar, Bernikova
ulica 16, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine –

kupoprodajne pogodbe, št. 36200-27/933/RZ, z dne 17. 3. 1993, sklenjene med
prodajalko Občino Domžale in kupovalko
Silvo Milič.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje št. 13, na naslovu Ljubljanska cesta 89, Domžale, sedaj
označeno v zemljiški knjigi kot nepremičnina, št. 13.E, vpisana v vložku 6084/14,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagateljice postopka, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 22. 6. 1998, sklenjene med prodajalko Silvo Milič, Ljubljanska cesta 89, Domžale in predlagateljico
kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 6. 2010
Dn 241/2010
Os-4290/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Občine Domžale, Ljubljanska cesta 69, Domžale, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer kupne pogodbe, sklenjene neugotovljenega datuma pred 5. 4. 1994, med
prodajalcem GIP Obnova Ljubljana ter kupcema Janjo Zupan in Albertom Zupanom.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je izgubil, je bilo stanovanje na naslovu Ljubljanska cesta 89, Domžale, sedaj označeno v
zemljiški knjigi kot nepremičnina, št. 13.E,
vpisana v vložku 6084/4, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagateljice postopka, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 5. 4. 1994, sklenjene med Zupan Janjo in Zupan Albertom
kot prodajalcema, ter predlagateljico kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 6. 2010
Dn 206/2010
Os-4291/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Frančiške Zajc, Ljubljanska
cesta 91, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe št. 2383A, sklenjene
neugotovljenega datuma leta 1980 med prodajalcem GIP Obnova Ljubljana in kupcem
d.o. Toko n.sol.o.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo med drugimi tudi dvosobno
stanovanje v SPB 2 lamela 5, sedaj vpisan
v zemljiški knjigi kot nepremičnina, št. 25.E,
v vložku 6088/26, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagateljice postopka, na podlagi
pogodbe z dne 22. 6. 1982, sklenjene med
prodajalcem d.o. Toko n.sol.o. in predlagateljico kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebi-
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ni listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 6. 2010
Dn 240/2010
Os-4292/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Občine Domžale, Ljubljanska cesta 69, Domžale, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer kupne pogodbe, sklenjene
neugotovljenega datuma med prodajalcem
GIP Obnova Ljubljana in kupovalko Občino
Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje, na naslovu Ljubljanska cesta 89, Domžale, sedaj vpisano
v zemljiško knjigo kot nepremičnina, št. 1.E,
vpisana v vložku 6084/2, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagateljice postopka, na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 6. 2010
Dn 5788/2009
Os-4293/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog predlagatelja Ivana Savnika, Ljubljanska cesta 89, Domžale, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine – kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 9/91-92 z dne 17. 1. 1991,
sklenjene med prodajalko Biotehniško fakulteto Univerza v Ljubljani in kupcem Ivanom
Savnikom.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje št. 17, na naslovu Ljubljanska cesta 89, Domžale, sedaj
označeno v zemljiški knjigi kot nepremičnina, št. 17.E, vpisana v vložku 6084/18,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja postopka, na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 6. 2010
Dn 5764/2009
Os-4294/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Ivke Borec, Ljubljanska cesta 87, Domžale, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin – pogodbe, sklenjene neugotovljenega datuma
pred letom 1986, med prodajalcem GIP Obnova Ljubljana in kupovalko Samoupravno
stanovanjsko skupnostjo Občino Domžale,
ter prodajne pogodbe z dne 10. 6. 1986,
sklenjene med prodajalko Samoupravno
stanovanjsko skupnostjo Občine Domžale in
kupcema Ido in Jožetom Kramarjem.
Predmet pogodb, katerih izvirnika sta
se izgubila, je bilo stanovanje, ki je sedaj
označeno v zemljiški knjigi kot nepremičnina, št. 6.E, v vložku 6084/7, k.o. Domžale.
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Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, na podlagi prodajne pogodbe z dne 28. 9. 2005,
sklenjene med prodajalcema Ido Kramar in
Jožetom Kramarjem, oba Ljubljanska cesta
87, Domžale, ter predlagateljico kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 6. 2010
Dn 157/2010
Os-4297/10
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Šeherzade Omanović, Šlandrova ulica 7, Radomlje, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 11. 6.
1990, sklenjene med podjetjem Papirnica
Količevo p.o. Papirniška 1, Količevo, kot
prodajalcem in Mlakar Janezom, takrat stanujočim Zikova 2/4 Kamnik, kot kupcem.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo stanovanje št. 5, v stanovanjski stavbi na naslovu Šlandrova ulica 7,
Radomlje, sedaj vpisan v zemljiško knjigo
kot nepremičnina, št. 5.E, v vložku 1544/6,
k.o. Radomlje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagateljice postopka, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 30. 4. 1996,
sklenjene med Andrejo Borovič, Šlandrova
ulica 7, Radomlje, kot prodajalko in predlagateljico kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 6. 2010
Dn 2544/2010
Os-4298/10
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Elsad Muhović, Bobrova ulica 3, Ljubljana, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer
kupne pogodbe z dne 30. 12. 1965 in dodatka h kupni pogodbi z dne 15. 12. 1966,
sklenjene med prodajalcem Papirnica Količevo ter kupcem Pančur Franc, Škerjančevo
15a, Radomlje.
Predmet pogodbe je bilo stanovanje v stanovanjskem bloku, stoječ na
parc. št. 2501/1, k.o. Radomlje, sedaj vpisan
v zemljiški knjigi kot nepremičnina, št. 3.E, v
vložku 5960/4, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagatelja postopka do 1/3 na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 29. 12.
1999, sklenjene med Ireno Lap, Šlandrova
5, Radomlje, Primož Lap, Dvoržakova 1a,
Vir, Janjo Vodnik, Podutiška 138, Ljubljana
in Janezom Vodnikom, Podutiška 138, Ljubljana, kot prodajalci in Avdul Muhović, Esija
Muhović in Elsed Muhović, vsi stanujoči Cesta v Gorice 15, Ljubljana, kot kupci.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva,
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oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 6. 2010
Dn 4329/2009
Os-4155/10
Okrajno sodišče v Kopru, na podlagi
220. člena Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1),
v zadevi pod opr. št. Dn. št. 4329/2009, v
komisiji mag. Bojane Štrukelj Petovič kot
predsednice komisije ter Zvezde Pogelšek
in Tine Božič Malneršič kot članic komisije,
po uradni dolžnosti, podaja oklic o javni razgrnitvi popisnih listov, za parc. št. 3370, pot,
v izmeri 178 m2, k.o. Marezige, sestavljenih
v postopku, začetem na predlog predlagatelja Rafaaela Možine, Dolinska cesta 4h, Koper, ki ga zastopa odv. Marjana Manfreda iz
Kopra, in se vodi pred tukajšnjim sodiščem
pod št. Dn 4329/2009.
Z dnem 1. 7. 2010 bodo popisni listi,
skupaj z zapisnikom o ugotovitvah glede
pravic na obravnavani nepremičnini, javno
razgrnjeni v prostorih zemljiške knjige naslovnega sodišča.
Javna razgrnitev bo trajala en mesec in
se bo zaključila dne 30. 7. 2010.
V času od 1. 7. 2010 do 7. 7. 2010,
bo predsednica komisije na razpolago za
pojasnjevanje in dodatno ugotavljanje podatkov.
Sodišče vse osebe, ki imajo pravni interes za vpis, poziva, da v primeru, če nasprotujejo podatkom, ugotovljenim v razgrnjenih
popisnih listih, v enem mesecu po koncu
javne razgrnitve, ugovarjajo razgrnjenim podatkom.
Navedeni oklic bo objavljen na sodni deski Okrajnega sodišča v Kopru, v Uradnem
listu Republike Slovenije in na oglasni deski
Krajevne skupnosti Marezige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 6. 2010
Dn 8058/2008
Os-4241/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici svetnici mag. Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
postopka Daniele Matelić Kozlovič, Kozlovičeva ulica 11, Koper, ki jo zastopa pooblaščenka Jasna Rajčevič, Loka 9, Črni Kal,
zoper nasprotne udeležence: 1. Angel Kozlovič, Trebeše 3, Gračišče, 2. Mario Kozlovič, Trebeše 2, Gračišče, 3. Mestna občina
Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, 4. Marjan
Kozlovič, Pregara 28/d, Gračišče, o predlogu za dopolnitev zemljiške knjige, dne 18. 6.
2010, sklenilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za nepremičnini, s parc. št. 6055/4,
pašnik, v izmeri 2298 m2, k.o. Movraž, pri
kateri je z verjetnostjo izkazana lastninska
pravica Daniele Matelić Kozlovič, Kozlovičeva 11, Koper, EMŠO 0502968505098,
do deleža 69/72 in Mestne občine Koper,
Verdijeva ulica 10, Koper, matična številka
5874424, do deleža 3/72.
Imetnike lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se poziva, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku
postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 6. 2010
Dn 7161/2009
Os-4242/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici svetnici mag. Bojani Štrukelj Peto-

vič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
postopka Mare Rakar, Potok 1, Pobegi, zaradi izbrisa stare hipoteke, dne 18. 6. 2010,
sklenilo:
pri nepremičnini, s parc. št. 2682/3, vpisani v vložku št. 229, k.o. Sveti Anton, last
predlagateljice do deleža 29/40 in Srečka
Rakarja do deleža 11/40, se:
– uvede postopek za izbris stare hipoteke, vpisane pod št. Dn 628/79 na podlagi posojilne pogodbe z dne 14. 5. 1979,
za denarno (posojilno) terjatev v znesku
202.500,00 YUD s 4% letnimi obrestmi in
p.p.,
– uvede se postopek za izbris stare
hipoteke in prepoved odtujitve, vpisane
pod št. Dn 849/80 na podlagi posojilne
pogodbe z dne 18. 6. 1980, za denarno (posojilno) terjatev v znesku 125.000,00YUD s
4% letnimi obrestmi in p.p.
Hipotekarnega upnika JIK banka Beograd, PE Koper, se poziva, da v primeru, če
izbrisu starih hipotek, ki sta predmet tega
postopka, nasprotuje, v treh mesecih od
objave tega oklica vloži ugovor proti izbrisu
starih hipotek.
Okrajno sodiče v Kopru
dne 18. 6. 2010
Dn 2145/2010
Os-4279/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici svetnici mag. Bojani Štrukelj Petovič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka Aveline Montanič, Črni Kal 77, Črni
Kal, zaradi izbrisa stare hipoteke, dne 22. 6.
2010 sklenilo:
1. Pri nepremičninah s parc. št. 2334/2
in 2334/3, vpisanih v vložku št. 418, k.o. Rožar, last predlagateljice do deleža 1/2, se
– uvede postopek za izbris stare hipoteke in prepovedi odtujitve, vpisane pod Dn
1483/81 na podlagi posojilne pogodbe z dne
30. 9. 1981, za denarno (posojilno) terjatev v znesku 300.000,00 YUD s 4% letnimi
obrestmi in p.p.
II. Hipotekarnega upnika JIK banka Beograd, PE Koper, se poziva, da v primeru,
če izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega
postopka, nasprotuje, v treh mesecih od objave oklica v Uradnem listu RS, vloži ugovor
proti izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 6. 2010
Dn 1467/2008
Os-4172/10
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je s
sklepom z dne 5. 5. 2010, št. Dn 1467/2008,
na predlog predlagatelja Ferlež Branka, Stritarjeva ul. 2, Rogaška Slatina, ki ga zastopa
Otium d.o.o. Ljubljana, Ulica Lili Novy 34,
Ljubljana, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, ki se nanaša na stanovanje št. 1, v pritličju stanovanjske hiše Stritarjeva ulica 2, Rogaška Slatina, vpisano v
podvložek št. 1564/1, k.o. Rogaška Slatina,
kjer je vpisan del stavbe z ident. št. 1.E, in je
vknjižena lastninska pravica na Zdravilišče
Rogaška Slatina, zdravstvo, hoteli, turizem
in upravljanje Holding družb d.d., Zdraviliški
trg 14, Rogaška Slatina, do celote.
Z zgoraj navedenim sklepom je Okrajno
sodišče v Šmarju pri Jelšah začelo postopek vzpostavitve naslednje zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene dne 11. 9. 1992, med
Zdraviliščem Rogaška – Holding d.o.o. kot
prodajalcem, in Ferlež Brankom, Stritarjeva
ul. 2, Rogaška Slatina kot kupcem, katere
predmet je stanovanje št. 1, ki se nahaja v
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pritličju stanovanjske hiše, na naslovu Stritarjeva ul. 2, Rogaška Slatina.
Vknjižba lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se zahteva v korist predlagatelja postopka Ferlež Branka, Stritarjeva ul.
2, Rogaška Slatina.
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 3. 6. 2010
Dn 2513/2007
Os-4173/10
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je s
sklepom z dne 2. 7. 2009, Dn 2513/2007 v
zvezi s sklepom o popravi št. Dn 2513/2007,
z dne 6. 11. 2009, na predlog predlagatelja
Ratkajec Gorazda, Žibernik 17, Rogaška
Slatina, ki ga zastopa Bonis, Mojca Herzog
s.p., Maistrova 4, Maribor, začelo postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, ki se
nanaša na stanovanje, št. 11, v 1. in 4. etaži
stanovanjske stavbe, na naslovu Žibernik
17, Rogaška Slatina, vpisano v podvložek
1518/11, k.o. Rogaška Slatina, kjer je vpisan
del stavbe z ident. št. 11.E in je vknjižena
lastninska pravica na Občino Rogaška Slatina do celote.
Z zgoraj navedenim sklepom je Okrajno
sodišče v Šmarju pri Jelšah začelo postopek vzpostavitve naslednje zemljiškoknjižne listine, investicijske pogodbe, sklenjene
med GIP Ingrad Celje kot investitorjem in
Zdraviliščem Rogaška – Holding d.o.o., kot
kupcem, in pogodbe o prodaji stanovanja,
sklenjene med Zdraviliščem Rogaška – Holding d.o.o., kot prodajalcem, in družbo Klasje, mlinsko predelovano podjetje d.o.o. kot
kupcem, katerih predmet je nakup oziroma
prodaja stanovanja št. 11, lociranega v 1. in
4. etaži večstanovanjske stavbe, na naslovu
Žibernik 17, v Rogaški Slatini, vpisana pri
podvl. št. 1518/11, ident. št. dela stavbe
11.E, k.o. Rogaška Slatina, kjer je vknjižena
lastninska pravica na Občino Rogaška Slatina do celote.
Vknjižba lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se zahteva v korist predlagatelja postopka Ratkajec Gorazda, Žibernik 17,
p. Rogaška Slatina.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 26. 5. 2010
Dn 1914/2008
Os-5135/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vladislava Alojza Čermelja,Stanežiče 45, Ljubljana,
ki ga zastopa Marjan Potočnik, zastopnik
podjetja Dominvest d.o.o., Cesta maršala Tita 18, Jesenice, zaradi vpisa lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju,
z identifikacijsko št. 2169-423-5.E, pri
podvl. št. 1513/5, k.o. Kranjska Gora, s
sklepom opr. št. Dn 1914/2008 z dne 7.
8. 2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je kupoprodajne
pogodbe št. 5/75-S-3/II-275/VB z dne 24.
10. 1975, ki je bila sklenjena med Splo-

šnim gradbenim podjetjem Sava Jesenice,
z.n.sol.o., Cesta maršala Tita 16, Jesenice,
ki ga je zastopal Biro za urbanizem in stanovanjsko poslovanje Jesenice, Cesta maršala Tita 18, kot prodajalcem in Branislavom
Srebočanom, Kurirska pot 1a, Jesenice, kot
kupcem in kupoprodajne pogodbe iz leta
80, ki je bila sklenjena med Branislavom
Srebočanom, Kurirska pot 1a, Jesenice, kot
prodajalcem in Vladislavom Alojzem Čermeljem, Stanežiče 45, Ljubljana, kot kupcem,
s katero je prodajalec prodal stanovanje v
3,1 etaži št. 5, Bezje 3, Kranjska Gora, z
identifikacijsko številko 2169-423-5.
Na podlagi navedenih pogodb se v vrsti večkratnih zaporednih prenosov pravice
predlaga prenos lastninske pravice na stanovanju pripisanem pri podvl. št. 1513/5
k.o. Kranjska Gora v korist predlagatelja
Vladislava Alojza Čermelja, Stanežiče 45,
Ljubljana, do celote, predložene listine pa
niso izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 8. 7. 2010
Dn 1478/2010
Os-5136/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Banca
trgovina in storitve d.o.o., Tavčarjeva 31,
Kranj, ki ga zastopa notarka v Kranju, Marija
Mošnik, zaradi vpisa lastninske pravice na
nepremičnini, parc. št. 1118, k.o. Jesenice,
s sklepom opr. št. Dn 1478/2010 z dne
9. 8. 2010, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, to je prodajne pogodbe z dne 13. 5. 2009, sklenjene med
prodajalcem Hypo Leasing podjetjem za financiranje d.o.o. Ljubljana, Dunajska 117 in
kupcem Banca d.o.o., Tavčarjeva 31, Kranj,
s katero je prodajalec prodal nepremičnino,
parc. št. 1118, k.o. Jesenice, to je stavba
in dvorišče.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga prenos lastninske pravice na nepremičnini, parc. št. 1118, k.o. Jesenice, v
korist predlagatelja Banca trgovina in storitve d.o.o., Tavčarjeva 31, Kranj, do celote,
predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 9. 8. 2010
Dn 617/2008
Os-5137/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Romana
Arha, Cesta maršala Tita 4a, Jesenice, ki
ga zastopa Marjan Potočnik, zastopnik Dominvest d.o.o., Titova 18, Jesenice, zaradi
vpisa lastninske pravice na nepremičnini
ident. št. 2175-1082-23 vl. št. 2200/23, k.o.
Jesenice, s sklepom opr. št. Dn 617/2008
z dne 6. 8. 2010, začelo postopek vzpo-
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stavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe o prodaji stanovanja št. 173/2-66,
z dne 6. 1. 1967, ki je bila sklenjena med
Stanovanjskim podjetjem Jesenice za Gorenjsko kreditno banko Kranj – Podružnica
Jesenice, kot prodajalcem in Marjanom in
Metko Kampič, Cesta maršala Tita 36, Jesenice, kot kupcema ter sklepa o dedovanju št. D 216/2002 z dne 6. 11. 2002, na
podlagi katerega je predmetno stanovanje
prešlo v last Marjete Kampič, Prihodi 35,
Jesenice, katerih predmet prodaje je bilo
stanovanje št. 23, v stanovanjski hiši na
Jesenicah, C. m. Tita 4a, sedaj stanovanje z
oznako 23.E, pri podvložku št. 2200/23, k.o.
Jesenice (prvi odstavek 236. člena Zakona
o zemljiški knjigi, ZZK-1).
Na podlagi navedenih listin se predlaga
prenos lastninske pravice v vrsti večkratnih
zaporednih prenosov pravice na stanovanju
z ident. št. 2175-1082 pri podvl. 2200/23,
k.o. Jesenice, v korist predlagatelja Romana
Arha, Cesta maršala Tita 4a, Jesenice, do
celote, predložene listine pa niso izvrinik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 6. 8. 2010
Dn 1483/2009
Os-5138/10
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Žarka Petrovića, Cesta Toneta Tomšiča 69, Jesenice, ki
ga zastopa Marjan Potočnik, zastopnik Dominvest d.o.o., Titova 18, Jesenice, zaradi
vpisa lastninske pravice na nepremičnini,
ident. št. 2175-2249-21, vl. št. 2340/21, k.o.
Jesenice, s sklepom opr. št. Dn 1483/2009
z dne 6. 8. 2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 251-1388/91-DU, z dne 3. 12.
1991, ki je bila sklenjena med Skupnostjo
pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Slovenije, Moše Pijadejeva 41, Ljubljana,
kot prodajalko in Ivanko Černe, Cesta Toneta Tomšiča 69, Jesenice, kot kupovalko
in kupne pogodbe z dne 29. 3. 1994, ki
je bila sklenjena med Andrejem Repežem,
Bratov Babnik 71, Ljubljana, kot prodajalcem in Žarkom Petrovićem, Cesta Toneta
Tomšiča 69, Jesenice, kot kupcem, katerih
predmet prodaje je bilo stanovanje št. 21,
v II. nadstropju, stanovanjskega bloka na
Jesenicah, Tomšičeva 69, v izmeri 25,63
m2, sedaj stanovanje, z oznako 21.E, pri
podvložku št. 2340/21, k.o. Jesenice (prvi
odstavek 236. člena Zakona o zemljiški knjigi, ZZK-1).
Na podlagi navedenih pogodb se predlaga prenos lastninske pravice v vrsti večkratnih zaporednih prenosov pravice na stanovanju z ident. št. 2175-2249-21 pri podvl.
2340/21, k.o. Jesenice, v korist predlagatelja Žarka Petrovića, Cesta Toneta Tomšiča
69, Jesenice, do celote, predložene listine
pa niso izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
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zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 6. 8. 2010
Dn 4034/2010
Os-5128/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Tomislava Stojanoviča, Kvedrova cesta 36, Ljubljana, ki
ga zastopa Urban d.o.o., Omejčeva ulica 5,
Ljubljana – Šentvid, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino, z ident. št. 95.E,
vpisano v podvl. št. 386/95, k.o. Moste, dne
24. 6. 2010, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže z dne 5. 11. 1971, sklenjene med Gradbeno industrijsko podjetje
Gradis Ljubljana, Korytkova ulica 2, Ljubljana, kot prodajalcema, ter Vando Zajc, Kvedrova 5, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za
nepremičnino, stanovanje, z ident. št. 95.E,
vpisano v podvl. št. 386/95, 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 6. 7. 2010
Dn 8325/2010
Os-5096/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Tanje Cestar
in Draga Cestarja, stanujočih Prušnikova
ulica 52, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1770/14, k.o. Spodnje Radvanje,
v korist vsakega do 1/2, pod opr. št. Dn
8325/2010 dne 1. 7. 2010, izdalo sklep o
začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
z dne 2. 7. 1986, sklenjene med prodajalko
Tatjano Eberl, roj. Špitalar, roj. 4. 7. 1962,
stanujočo Prušnikova ulica 52, Maribor, in
kupcema Tanjo Cestar in Drago Cestarjem,
stanujočima Prušnikova ulica 52, Maribor, s
katero je prodajalka kupcema prodala dvoinpolsobno stanovanje št. 14, v II. nadstropju stavbe, na naslovu Maribor, Prušnikova
ulica 52, na parc. št. 1118, k.o. Spodnje
Radvanje in na njem dovolila vknjižbo lastninske pravice v korist kupcev, vsakega
do 1/2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 7. 2010

Amortizacije
N 14/2010
Os-4949/10
Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi predlagatelja Gorazda Gabrijela, Košenice 49, Novo mesto, ki ga za-
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stopata Gozdana Petrič in Tatjana Kotar,
odvetnici iz Novega mesta, zaradi amortizacije listin, na podlagi 167. člena Zakona o
nepravdnem postopku izdaja oglas;
Sklep o zaznambi vrstnega reda za pridobitev hipoteke, izdajatelja Okrajnega sodišča v Novem mestu, opr. št. Dn 2221/2009
z dne 1. 9. 2009, se amortizira. Kot datum
amortizacije se šteje 14. 7. 2010.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 14. 7. 2010
N 13/2010
Os-4950/10
Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi predlagatelja Gorazda Gabrijela, Košenice 49, Novo mesto, ki ga
zastopata Gozdana Petrič in Tatjana Kotar,
odvetnici iz Novega mesta, zaradi amortizacije listin, na podlagi 167. člena Zakona
o nepravdnem postopku izdaja oglas;
Sklep o zaznambi vrstnega reda za pridobitev lastninske pravice, izdajatelja Okrajnega sodišča v Novem mestu, opr. št. Dn
2223/2009 z dne 1. 9. 2009, se amortizira.
Kot datum amortizacije se šteje 14. 7. 2010.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 14. 7. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 1764/2007
Os-4465/10
V izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice
Triglav d.d., Mariborska 1, Celje, zoper dolžnika Stipa Agatič, Škapinova ul. 7, Celje
– dostava, zaradi izterjave 2.859,31 EUR
s pp., je sodišče dolžniku Agatić Stipu, roj.
15. 6. 1954, katerega prebivališče je neznano, postavilo začasnega zastopnika v skladu z določilom 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku v
zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, in sicer odvetnika Aleša Novaka, Ul.
XIV. divizije 8, Celje. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v tem postopku
vse do takrat, dokler dolžnik oziroma njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Celju
dne 5. 7. 2010
VL 97422/2008
Os-4023/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v pravdni zadevi upnika Primorje d.d., Vipavska
cesta 3, Ajdovščina, ki ga zastopa Veronika
Lemut, Vipavska cesta 3, Ajdovščina, proti
dolžniku Delgrad d.o.o., Parmova ulica 53,
Ljubljana, družbenik dolžnika Elvis Kukavica, Mesarska cesta 36, Ljubljana – dostava,
zaradi izterjave 1.663,79 EUR sklenilo:
dolžniku družbenik dolžnika Elvis Kukavica, Mesarska cesta 36, Ljubljana - dostava na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi Nina
Radulovič, Trdinova 5, 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 2. 10. 2009

P 4157/2009
Os-1666/10
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni zadevi tožeče stranke Nike Bernik, Ob
Ljubljanici 36/a, Ljubljana, ki jo zastopa Nives Marinšek, odv. v Ljubljani, proti toženi
stranki Boštjanu Ludoviku, naslov neznan,
zaradi zaupanja mld. otroka v varstvo in
vzgojo, določitve preživnine in stikov, dne 4.
2. 2010, sklenilo:
Za začasnega zastopnika toženi stranki
Boštjanu Ludoviku, se imenuje odvetnica
mag. Suzana Gale, Tavčarjeva ulica 10,
Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2010
P 482/2010
Os-2232/10
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni zadevi tožeče stranke Nuše Žižek, stan.
Preglov trg 4, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Marta Petrovčič iz Ljubljane, proti
toženi stranki Reinhardu Wortigen, neznanega prebivališča, zaradi dodelitve otroka
in določitve preživnine, dne 24. 2. 2010,
sklenilo:
toženi stranki Reinhardu Wortigen, neznanega prebivališča, se postavi začasni
zastopnik – odvetnik Boris Goda, Dunajska
cesta 22, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi, opr. št. P 482/2010
– IV, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču,
da je toženi stranki postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2010
P 107/2009
Os-1639/10
Okrožno sodišče na Ptuju je po okrožni sodnici – svétnici Albini Hrenc-Pečnik,
v pravdni zadevi tožeče stranke Mojce Hrušman, Mlinska ulica 28, Maribor, ki jo zastopa odvetnik Darko Vran iz Maribora, proti toženi stranki Elvisu Krasniqi, naslov neznan,
zaradi razveze zakonske zveze, dne 12. 2.
2010 sklenilo:
predlogu tožeče stranke se ugodi in se
toženi stranki postavi začasni zastopnik odvetnik Vladimir Toplak, Trstenjakova 5, Ptuj.
Postavljeni začasni zastopnik ima v
predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice ima začasni zastopnik od dneva postavitve do tedaj, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 12. 2. 2010

Oklici dedičem
D 131/2002
Os-4019/10
Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski postopek po pokojni Rabič Ani,
rojeni 18. 1. 1912, nazadnje stanujoči Delavska ulica 1, Mojstrana, ki je umrla dne
27. 11. 2001.
K dedovanju so poklicani zakoniti dediči I. dednega reda, med njimi tudi hčerka
zapustnice Rabič Pavla, roj. 31. 10. 1947,
nazadnje stanujoča 11A, Hanger Green, W5
– 3EL London, Anglija, vendar pa sodišču
ni dosegljiva.
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Na podlagi določila 206. člena Zakona o
dedovanju poziva sodišče Rabič Pavlo ali njene pravne naslednike oziroma vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine po pokojni Rabič Ani, naj se priglasijo pri naslovnem sodišču
v roku enega leta po objavi tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 9. 6. 2010

Oklici pogrešanih
N 39/2010
Os-4647/10
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja ELES

Št.
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Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljub
ljana, zaradi dokazovanja smrti nasprotnega udeleženca Kante Josipa, Krajna vas 2,
Dutovlje.
Pogrešan Kante Josip je bil rojen 12. 5.
1887 v Krajni vasi, očetu Ivanu in materi Mariji, roj. Černe. Po podatkih Župnije Skopo je
ta dne 15. 10. 1916 umrl, ne pa razpolaga
s podatkom o kraju smrti, niti ni ta zabeležena v MKU.
Zaradi tega se vse, ki bi karkoli vedeli o
nasprotnem udeležencu in njegovem življenju, poziva, da naj to sporočijo Okrajnemu
sodišču v Sežani v roku enega meseca od
objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešanca razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 7. 2010
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Babšek
Marija,
Tomšičeva
23,
Slovenska Bistrica, zavarovalno polico,
št. 50500059055, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnt‑313627
Čermelj Margareta, Šempas 31, Šempas,
zavarovalno polico, št. 40303000567, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnd‑313568
Jug Borut, Pivola 87, Hoče, zavarovalno
polico, št. 50500036432, izdala zavarovalnica
KD Življenje d.d. gnv‑313625
Knez Eva, Breznica 31, Žirovnica,
zavarovalno polico, št. 50500044662, izdala
zavarovalnica Slovenica življenje, Življenjska
zvarovalnica d.d. gns‑313578
Kristan Boštjan, Ulica k studencu
4,
Medvode,
zavarovalno
polico,
št. 50500088729, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnm‑313534
Oman Pavle, Tominčeva 24, Kranj,
zavarovalno polico, št. 50500007772,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnb‑313620
Pibernik Živa, Suhadole 28b, Komenda,
zavarovalno polico, št. 50500007073.
gnd‑313543
Ravnik Gašper, Hrušica 129, Hrušica,
zavarovalno polico, št. 50500009249, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnf‑313566
Šenica Mojca, Črmošnjice pri Stopičah
73, Novo mesto, zavarovalno polico,
št. 50500060448, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnc‑313619

Spričevala preklicujejo
Avsec Janez, Studenec pri Krtini 7,
Dob, diplomo Srednje šole za strojništvo v
Ljubljani, izdana 25. 6. 1987. gny‑313597
Avsec Janez, Studenec pri Krtini 7, Dob,
indeks, št. 23000222, izdala Fakulteta za
strojništvo v Ljubljani. gnz‑313596
Bejat Tamara, Loke pri Mozirju 40,
Mozirje, maturitetno spričevalo in spričevalo
3. in 4. letnika Gimnazije Velenje, izdano
leta 2004 in 2005. gnv‑313600
Biber Boštjan, Novo Polje, cesta X 33,
Ljubljana, maturitetno spričevalo , obvestilo
o uspehu pri poklicni maturi, obvestilo o
uspehu splošne mature in spričevalo 4.
letnika Srednje šole za elektrotehniko in
računalništvo. gnx‑313577
Bizjak Tamara, Zgornja Bela 47,
Preddvor, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Želimlje, izdano leta 2004. gnf‑313591
Bohinc Franc, Murave 8, Poljane nad
Škofjo Loko, spričevalo o zaključnem izpitu
Kmetijsko poljedeljske šole, kmetovalec,
izdano leta 1970. gnj‑313562
Bone Pino, Ulica Hermana Potočnika
17, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
šole tehničnih strok Šiška, izdano leta 2010.
gnn‑313558
Čuhalev Anja, Planina 10, Kranj,
maturitetno spričevalo SŠOF - likovna
Gimnazija, izdano leta 2007. gni‑313613

Dvorančič Aleksandra, IX. korpus 24,
Izola - Isola, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Koper, izdano leta 2010. gnk‑313611
Henigman Rok, Obrtniška ulice 2,
Dolenja vas, indeks, št. 23090091, izdala
Fakulteta za strojništvo. gnn‑313533
Hribar Luka, Sveta planina 8, Trbovlje,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Trbovlje,
izdano leta 2010. gnr‑313554
Hrobat Nastja, Stara gora 18b, Nova
Gorica, spričevalo 4. letnika Gimnazije Nova
Gorica. gnt‑313552
Hrvatin Ilenia, Elerji 22, Škofije, spričevalo
1., 2., 3. in 5. letnika Srednje ekonomske in
družboslovne šole Koper, izdano leta 1994,
1995, 1996 in 1998. gnl‑313610
Kastelic Mojca, Kardeljev trg 4, Velenje,
indeks, št. 18090428, izdala Filozofska
fakulteta. gnj‑313537
Konič Anja, Cesta Revolucije 2a,
Jesenice, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Jesenice, izdano leta 2009. gnc‑313569
Kosmač Marko, Hotavlje 1, Gorenja vas,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Škofja Loka,
izdano leta 2008. gnn‑313587
Krajnc Marjana, Lukavci 17, Križevci pri
Ljutomeru, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra poklicnih šol Murska Sobota, izdano
leta 1981, izdano na ime Križan Marjana.
gnu‑313551
Kvar Gordana, Plešičeva 23, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra
srednjih šol Velenje, Gimnazija Velenje,
izdano leta 1993, izdano na ime Ilijaš
Gordana. gni‑313588
Logar Mojca, Rovte 104, Rovte, indeks,
št. 18044066, izdala Filozofska fakulteta.
gne‑313567
Meško Marko, Zg. Jezero 109C, Zgornje
Jezersko, spričevalo 4. letnika Ekonomske
šole Kranj, izdano leta 2006. gnn‑313583
Močnik Boštjan, Zakal 13, Stahovica,
spričevalo
3.
letnika
SENŠRM
v
Kamniku, izdano leta 1992, pod št. 64/92.
gnw‑313599
Molan Marjetka, Trg 23, Brestanica,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Celje-Center,
izdano leta 2010. gng‑313565
Molnar Urška, Ulica Marije Drakslerjeva
29, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 2010. gno‑313557
Mrgole Anja, Bela cerkev 10a, Šmarješke
Toplice, maturitetno spričevalo Srednje šole
Metlika, izdano leta 2009. gnb‑313545
Muminović Edi, Kvedrova 1, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste v
Ljubljani, izdano leta 2003. gnu‑313601
Pintar Danijel, Slomškova 11, Brežice,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Krško, izdano leta 2000. gni‑313617
Poje Tilen, Keršičeva cesta 12, Trbovlje,
zaključno spričevalo poklicne mature in
spričevalo 4. letnika Srednje tehniške in
poklicne šole Trbovlje, izdano leta 2009.
gnt‑313602
Pregelj Sara, Mohorini 2, Renče,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Nova
Gorica. gnk‑313561
Ružič Mihaela, Stahovci 59a, Murska
Sobota, maturitetno spričevalo in obvestilo o
uspehu pri maturi Gimnazije Franca Miklošiča
Ljutomer, izdano leta 2003. gng‑313590

Salkanović Esed, Hladilniška pot
34, Ljubljana, spričevalo nacionalne
poklicne kvalifikacije, izdal Šolski center
Celje, št. IZO-07/2/112, izdano leta 2007.
gnu‑313626
Sašek Anja, V Brezov log 18, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo
mesto, izdano leta 2007. gnk‑313586
Smrekar Tjaša, Kamna Gorica 16,
Radovljica, spričevalo 4. letnika Ekonomske
gimnazije Kranj, izdano leta 2003.
gnh‑313564
Solina Janez, Stojnci 126, Markovci,
spričevalo št. 1018/96 Ljudske univerze
Ptuj, izobraževanje odraslih, izdano leta
1996. gnf‑313616
Sopotnik Viktor, Šešče 63, Prebold,
spričevalo o zaključnem izpitu ŠKIMC Štore,
izdano leta 1983. gnf‑313541
Sovič Špela, Ravne 51a, Šoštanj,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Velenje,
izdano leta 2009. gnh‑313614
Srebotnik Gregor, Rudarjevo 15, Črna
na Koroškem, indeks, št. 18090969, izdala
Filozofska fakulteta. gnr‑313629
Sršen Blažka, Kidričeva ulica 57, Trzin,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane v
Ljubljani, izdano leta 2008. gnc‑313594
Starič Rahotina Vanessa, Bač pri Materiji
18b, Materija, spričevalo 4. letnika Srednje
šole Srečka Kosovela, izdano leta 2008.
gnx‑313623
Starič Rahotina Vanessa, Bač pri Materiji
18b, Materija, spričevalo 3. letnika Srednje
šole Srečka Kosovela, izdano leta 2007.
gnw‑313624
Starič Rahotina Vanessa, Bač pri Materiji
18b, Materija, maturitetno spričevalo Srednje
šole Srečka Kosovela, Sežana, izdano leta
2008. gny‑313622
Šebijan Eva, Stavča vas 18, Dvor,
spričevalo 4. letnika Srednje šole Josipa
Jurčiča, izdano leta 2006. gnp‑313606
Šebijan Eva, Stavča vas 18, Dvor,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Josipa
Jurčiča, izdano leta 2005. gno‑313607
Šebijan Eva, Stavča vas 18, Dvor,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Josipa
Jurčiča, izdano leta 2004. gnn‑313608
Šebijan Eva, Stavča vas 18, Dvor,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Josipa
Jurčiča, izdano leta 2003. gnm‑313609
Šepec Iva, Gozdna ulica 2, Rogaška
Slatina, maturitetno spričevalo Šolskega
centra Rogaška Slatina, izdano leta 2004.
gny‑313572
Škarja Maja, Glavna cesta 21, Mirna,
maturitetno spričevalo Šolskega centra
Novo mesto, izdano leta 2007. gnb‑313570
Štorman Borut, Cesta na Risnik 10,
Šentjur, spričevalo 2. letnika Poslovno
komercialne šole Celje, izdano leta 2002.
gnl‑313560
Šuligoja
Damijana,
Lokovec
33,
Čepovan, spričevalo o končani OŠ Deskle,
izdano leta 1985, izdano na ime Brezavšček
Damijana. gne‑313542
Tepić Dragana, Slovenska cesta 67,
Mengeš, diplomo šola Landis, d.o.o.,
št. I-TRG/235, izdano leta 2007. gny‑313547
Tonello Amleto, Dekani 209a, Dekani,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Gian
Rinaldo Carli. gnz‑313571
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Turk Miha, Slatnik 9, Ribnica, spričevalo
3. in 4. letnika ter maturitetno spričevalo
Gimnazije Ledina, izdano leta 2007, 2008
in 2009. gnu‑313576
Vamberger Irena, Zlatnarjeva pot
16, Kranj, spričevalo 3. in 4. letnika
Ekonomsko administrativni šolski center
Kranj, ekonomska šola Kranj, izdano leta
1979 in 1980, izdano na ime Hajšen Irena.
gnh‑313539
Zaletel Anže, Boletova ulica 33, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo, izdano leta
2007. gnm‑313559
Žabkar Maruša, Ulica 11. novembra 2,
Leskovec pri Krškem, spričevalo 3. letnika
Ekonomske šole Novo mesto, izdano leta
2009. gnm‑313584
Žabkar Maruša, Ulica 11. novembra 2,
Leskovec pri Krškem, spričevalo 3. letnika
Ekonomske šole Novo mesto, izdano leta
2009. gnw‑313628
Živec Pia, Ulica Gradnikove brigade
49, Nova Gorica, indeks, št. 01007247,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnd‑313593

Drugo preklicujejo
Avbar Tina, Stranje pri Dobrniču 6,
Dobrnič, študentsko izkaznico, št. 19511777,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gno‑313582
Avtoprevozništvo Jaklič Rafael s.p.,
Veselova cesta III/16, Grosuplje, licence,
izdane pri OZS dne 19. 3. 2008, z
veljavnostjo do 12. 11. 1012, št. 006618/004.
gnv‑313550
Brinovec Maruša, Partizanska pot 22,
Litija, študentsko izkaznico, št. 23060610,
izdala Fakulteta za strojništvo. gno‑313532
Čilović
Irma,
Lepodvorska
ulica
10, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 19455577, izdala Ekonomska fakulteta.
gnl‑313585
Debenjak
Luka,
Vurnikova
ulica
11, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 28010569, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko. gnw‑313549
Eurocity d.o.o., Otiški vrh 25B, Šentjanž
pri Dravogradu, licence št. GE004148/00059
za vozilo z reg. oznako SG EC-11.
gnd‑313618
Filipič Marko s.p.-Transport, Prešernova
ulica 25, Ljutomer, potrdilo za voznika
št. 006749/BGD39-2-1876/2009, izdano na
R. Dražić, št. 006749/MJ39-2-4721/2008,
izdan na V. Mijailović in potrdilo št. 006749/
BGD39-3-6385/2008, izdano na S. Miljković.
gnb‑313574
Filipič Marko s.p.-Transport, Prešernova
ulica 25, Ljutomer, potrdilo za voznika

št. 006749/BGD39-2-4372/2008, izdano na
M. Karišik, št. 006749/MJ39-2-4883/2008,
izdano N. Beganović in potrdilo št. 006749/
BGD39-2-6342/2008,
izdano
na
D.
Dimitrijević. gnv‑313575
Filipič Marko s.p.-Transport, Prešernova
ulica 25, Ljutomer, potrdilo za voznike
št. 006749/MJ39-3-5036/2008, izdano na
A. Simić, št. 006749/BGD39-5-20/2009,
izdano
na
G.
Stefanović
in
št. 006749/BGD39-4-6385/2008, izdano na
D. Stepanović. gnr‑313579
Filipič Marko s.p.-Transport, Prešernova
ulica 25, Ljutomer, potrdilo za voznike
št. 006749/MJ39-2-4293/2008, izdano
na ime M. Žunić in potrdilo št. 006749/
BGD39-2-597/2009, izdano na ime D Ilić.
gns‑313603
Hozjan Marko, Vrtna ulica 8, Lendava Lendva, študentsko izkaznico, št. 26105863,
izdala Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo. gnc‑313544
Hozjan Tanja, Sava 61, Sava, študentsko
izkaznico, št. 19418239, izdala Ekonomska
fakulteta. gnh‑313589
Inkret Mitja, Sajovčevo naselje 3, Šenčur,
izkaznice Odvetniške zbornice Slovenije,
št. 1171/09, leta 2009. gnk‑313536
Jurca
Marko,
Vandotova
ulica
39, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 19833035, izdala Ekonomska fakulteta.
gnp‑313581
Kamplet Mitja, Maistrova ulica 9, Šentjur,
študentsko izkaznico, št. 29007721,
izdala Naravoslovno tehniška fakulteta.
gnp‑313556
Kastelic Dominik, Kolodvorska ulica
6,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št. 19386004, izdala Visoka poslovna šola
na Ekonomski fakulteti. gnq‑313580
Kuklec
Rok,
Majaronova
ulica
12, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 64040115, izdala Fakulteta za
elektrotehniko. gnm‑313634
Lah Matevž, Pot na visoko 16,
Ljubljana - Dobrunje, študentsko izkaznico,
št. 19379462, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gnn‑313633
Laura Branko, Tibolci 47, Gorišnica, kartice
za digitalne tahografe, št. 1070500005417000,
izdal Cetis, d.d. gnx‑313573
Lipičar Eva, Murska ulica 1, Radenci,
študentsko izkaznico, št. 30014506, izdala
Ul FKKT. gng‑313540
Marenk Aleš, Dražgoše 47, Železniki,
študentsko izkaznico, št. 19468327,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnl‑313535
Miketić Tomislav, Gorenjci 4, Adlešiči,
voznikove kartice št. 1070500026241000,
izdal Cetis d.d. gng‑313615
Oblak Eva, Ljubljanska cesta 52,
Horjul, študentsko izkaznico, št. 32080028,
izdala Naravoslovno tehniška fakulteta.
gni‑313538
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Oprčkal Primož, Višnja vas 15 b, Vojnik,
študentsko izkaznico, št. 29007213, izdala
Naravoslovno tehniška fakulteta v Ljubljani.
gnx‑313598
Popotnig Veronika, Kirschnerstresse
17, 9161 Maria Rain, Avstrija, študentsko
izkaznico, št. 41060289, izdala Medicinska
fakulteta. gnz‑313621
Premerl Tjaša, Preglov trg 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20080258, izdala
Pravna fakulteta. gnq‑313555
Redžepi Redžailj, Šumberška cesta 46,
Domžale, NPK certifikata št. IZO-07/2593,
izdal Šolski center Celje leta 2007.
gnq‑313605
Skupek Rok, Podnanost 103A, Podnanos,
študentsko izkaznico, št. 63040368, izdala
FRI, UL. gnj‑313612
Smrekar Tjaša, Kamna Gorica 16,
Radovljica, študentsko izkaznico, št. 50694,
izdala Fakulteta za družbene vede.
gni‑313563
Sušnik Urban, Bevško 1, Trbovlje,
študentsko izkaznico, št. 19458024, izdala
Ekonomska fakulteta. gnz‑313546
Šiško Dorijan, Borštnikova ulica 77,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 21090555,
izdala Fakulteta za družbene vede.
gnx‑313548
T.L.S. d.o.o., Sokolska ulica 5, Ivančna
Gorica, CEMT dovolilnice št. 00666.
gnr‑313604
Tinles, d.o.o., Križevec 18, Stranice,
dovolilnice za državo Hrvaška, oznaka
države HR, št. dovolilnice 0003766.
gns‑313553
Transport Pangerc Andrej s.p., Velika
Loka 030, Velika Loka, potrdilo za voznika
tujca,
št.
006855/MJ67-2-1808/2008,
izdano na ime Mykhaylo Olitskyy pri
Obrtno podjetniški zbornici leta 2008, z
veljavnostjo od 16. 3. 2008 do 15. 11. 2008.
gnq‑313630
Transport
Pangerc
Andrej
s.p.,
Velika Loka 030, Velika Loka, potrdilo
za voznika tujca, št. 006855/BGD67-58115/2007, izdano na ime Roman Pylypiv
pri Obrtno podjetniški zbornici leta 2007,
z veljavnostjo od 20. 10. 2007 do 18. 11.
2007. gnp‑313631
Transport Pangerc Andrej s.p., Velika
Loka 030, Velika Loka, potrdilo za voznika
tujca št. 006855/MJ67-2-6582008, izdano na
ime Jasmin Jusofović pri Obrtno podjetniški
zbornici leta 2008, z veljavnostjo od 26. 1.
2008 do 25. 1. 2009. gno‑313632
Vidmar Bojan, Odrga 6, Trebnje,
študentsko izkaznico, št. 63030077, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gnb‑313595
Živec Pia, Ulica Gradnikove brigade
49, Nova Gorica, študentsko izkaznico,
št. 01007247, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gne‑313592

Stran

2182 /

Št.

66 / 13. 8. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

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

2135
2157
2158
2161
2167
2168
2169
2170
2170
2171
2173
2174
2174
2174
2178
2178
2178
2179
2180
2180
2180
2181

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

