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Javni razpisi
Ob-5419/10
Obvestilo
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljub
ljana, objavlja obvestilo, da je na javnem
razpisu Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009/2010, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 69,
z dne 4. 9. 2009, Ob-6051/09, spremenjena
višina sredstev, ki so na razpolago za ta
javni razpis.
Obvestilo se nanaša na 6. točko javnega
razpisa: višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis in obdobje financiranja.
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago
za izvajanje javnega razpisa, tako znaša
11.775.000,00 EUR od tega:
6849 – sredstva ESS (85%)

6998 – sredstva SLO (15%)

Skupaj

2009

0,00

0,00

0,00

2010

5.227.500,00

922.500,00

6.150.000,00

2011

4.781.250,00

843.750,00

5.625.000,00

10.008.750,00

1.766.250,00

11.775.000,00

Skupaj

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 093-10/2010/6

Ob-5360/10

Sprememba
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 (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1083/2006/ES), Uredbe Sveta (ES)
št. 1341/2008 z dne 18. decembra 2008
o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi projekti, ki ustvarjajo prihodek (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1341/2008/ES,
Uredbe Sveta (ES) št. 284/2009 z dne
7. aprila 2009 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1083/2006, Uredbe (ES) št. 1081/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 o Evropskem socialnem skladu, Uredbe (ES) št. 396/2009
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Evropskega parlamenta in Sveta z dne
6. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1081/2006 o Evropskem socialnem skladu, glede razširitve vrste stroškov, upravičenih do prispevka iz ESS, 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, Uredbe komisije (ES) št. 846/2009 z dne
1. septembra 2009 o spremembi Uredbe
Komisije (ES) št. 1828/2006 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 Proračuna Republike Slovenije za
leto 2010 in 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), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09
– ZIPRS1011), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09),
Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi
sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09,
3/10 in 31/10), Nacionalnega strateškega
referenčnega okvira za obdobje 2007–2013
(št. CCI 2007SI16UNS001, z dne 18. 6.
2007), Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (št. CCI
2007 SI 051 PO 001, z dne 21. 11. 2007
ter sklepa organa upravljanja o potrditvi instrumenta št. 404-226/2007/65 z dne 16. 8.
2010 in 404-226/2007/67 z dne 20. 8. 2010,
Ministrstvo za javno upravo objavlja spremembo besedila javnega razpisa za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2010–2012.
1. Besedilo javnega razpisa za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega
dialoga za obdobje 2010–2012, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 67/10 z dne
20. 8. 2010 (Ob-5248/10), se v točki 5.3
Sklop 3 – Sofinanciranje projektov vsebinskih mrež NVO na nacionalni ravni spremeni
tako, da se sedaj glasi:
Sklop 3 – Sofinanciranje projektov vsebinskih NVO mrež na nacionalni ravni
Upravičeni prijavitelji za sklop 3 so:
– nevladne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki delujejo na nacionalni
ravni ter na vsebinskem področju, za katerega podajajo vlogo na javni razpis in sicer: (1)
sociala, (2) okolje, (3) zdravje, (4) kultura,
(5) šport in rekreacija, (6) izobraževanje in
usposabljanje, (7) raziskovanje in znanost,
(8) človekove pravice in zagovorništvo, (9)
mednarodno razvojno sodelovanje in (10)
podpora prostovoljstvu) (dokazilo: priložena fotokopija ustanovnega akta in/ali drug
ustreznega splošnega dokumenta iz katerega je razvidno geografsko in vsebinsko
področje delovanja prijavitelja, Priloga C);
– so pravne osebe, registrirane v skladu
z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah ali Zakonom o zavodih;
– nevladne organizacije, ki izkažejo interes nevladnih organizacij za mrežno povezovanje v okviru prijavljenega projekta
(dokazilo: izjave nevladnih organizacij tj.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
društev, zavodov, ustanov o podpori prijavitelju, Obrazec št. 8);
– nevladne organizacije, ki za izvedbo
projekta pridobijo najmanj dva do največ
šest partnerjev – nevladnih organizacij, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje: (1) so pravne osebe, registrirane v skladu z Zakonom
o društvih, Zakonom o ustanovah (njihova
ustanoviteljica ali soustanoviteljica ni Republika Slovenija) ali Zakonom o zavodih
(samo zasebni zavodi) in (2) delujejo na
vsebinskem področju, za katerega konzorcij partnerjev podaja prijavo na javni razpis.
(dokazilo: podpisana tipska konzorcijska pogodba – Priloga G razpisne dokumentacije
ter fotokopije ustanovnih aktov in/ali drugih
splošnih dokumentov vseh partnerjev, iz katerih je razvidno vsebinsko področje delovanja in ustanoviteljstvo, Priloga C);
– nevladne organizacije, ki so imele
v letu 2009 najmanj 20.000,00 evrov prihodka (dokazilo samo za prijavitelja in ne tudi
partnerje: fotokopija izkaza poslovnega izida
od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009, Priloga D).
Neupravičeni prijavitelji za sklop 3 so:
– pravne osebe ustanovljene kot javni
zavodi;
– pravne osebe ustanovljene po Zakonu
o ustanovah, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Republika Slovenija;
– nevladne organizacije, ki ne delujejo na nacionalni ravni, temveč je njihovo
delovanje omejeno na geografsko območje
statistične regije, lokalne skupnosti ali več
lokalnih skupnosti (npr. regionalne ali lokalne zveze).
2. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 8014-1/2010-9

Ob-5299/10

Spremembe
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, objavlja
spremembe javnega razpisa za dodelitev
sredstev projektom za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti
za leto 2010, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 53/10 z dne 2. 7. 2010 (Ob-4268/10)
(v nadaljevanju: javni razpis), v katerega se
vključijo naslednje spremembe:
– V poglavju V. javnega razpisa – Finančni in ostali pogoji javnega razpisa, skupni za vse namene razpisa (A1, B in A2 ter
C), se v točki 13. besedilo – »Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja posojila bremenijo
vlagatelja. Kolikor vlagatelj predčasno vrne
posojilo, plača stroške za predčasno vračilo posojila. Vlagatelji, ki jim bodo sredstva
odobrena, bodo sklepali pogodbo o dodelitvi
sredstev z Banko Koper d.d.. Sklad ne zaračunava stroškov postopka odobritve posojila.« nadomesti s »Stroški vodenja posojila
bremenijo vlagatelja v celoti, stroški zavarovanja posojila pa le delno. Stroške zavarovanja posojila krije Sklad, in sicer kolikor
vlagatelj zavaruje posojilo z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini ali premičnini v celoti, v primeru zavarovanja posojila
pri zavarovalnici, pa do največ 80% stroška
zavarovanja oziroma do največ 500,00 EUR
(v kar je DDV že vključen). V primeru zavarovanja posojila z bančno garancijo, pa
krije Sklad do največ 60% stroškov vezanih
na bančno garancijo, enkratno ob njeni izdaji, oziroma v primeru posojil do vključno
500.000,00 EUR do največ 2.000,00 EUR

stroškov (v kar je DDV že vključen) in pri
posojilih nad 500.000,00 EUR do največ
3.500,00 EUR stroškov (v kar je DDV že
vključen). V primeru kombinacije predhodno
navedenih oblik zavarovanj krije Sklad stroške do navedenih pragov. V primeru vseh
ostalih oblik zavarovanj pa jih krije vlagatelj
v celoti sam. Stroške sklepanja pogodbe
v celoti pokriva Sklad. Kolikor vlagatelj predčasno vrne posojilo, plača stroške za predčasno vračilo posojila. Vlagatelji, ki jim bodo
sredstva odobrena, bodo sklepali pogodbo
o dodelitvi sredstev z Banko Koper d.d..
Sklad ne zaračunava stroškov postopka dodelitve sredstev«.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane
nespremenjeno.
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in razvoj podeželja
Št. 8014-2/2010-1

Ob-5300/10

Spremembe
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, objavlja
spremembo javnega razpisa za dodeljevanje sredstev, namenjenih za financiranje
projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 27/10 z dne 2. 4. 2010 (Ob-2455/10)
(v nadaljevanju: javni razpis), v katerem se
izvede sledeča sprememba:
– v poglavju I. javnega razpisa – Predmet razpisa, se v točki 2. besedilo » Višina
razpisanih ugodnih posojil je 9.000.000,00
EUR.« nadomesti z besedilom »Višina razpisanih ugodnih posojil je 10.500.000,00
EUR.«
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane
nespremenjeno.
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in razvoj podeželja
Št. 8014-3/2010-15

Ob-5301/10

Spremembe
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, objavlja
spremembe javnega razpisa za financiranje investicijskih projektov podjetniškega
značaja in projektov na področju kmetijske
predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 33/10
z dne 23. 4. 2010 (Ob-2797/10) (v nadaljevanju: javni razpis), v katerega se vključijo
naslednje spremembe:
– V poglavju I. javnega razpisa – Predmet
razpisa, se v točki 2. besedilo – »Skupna višina razpisanih sredstev je 11.300.000,00
EUR ugodnih posojil, od česar je
10.300.000,00 EUR namenjenih podjetniškim projektom (namen B) in 1.000.000,00
EUR projektom dopolnilnih dejavnosti ali
predelave in trženja kmetijskih proizvodov
(namen A2)« nadomesti s »Skupna višina
razpisanih sredstev je 9.800.000,00 EUR
ugodnih posojil, od česar je 8.800.000,00
EUR namenjenih podjetniškim projektom
(namen B) in 1.000.000,00 EUR projektom
dopolnilnih dejavnosti ali predelave in trženja kmetijskih proizvodov (namen A2)«.
– V poglavju III. javnega razpisa – Finančni pogoji, se v točki 12. besedilo –
»Stroški zavarovanja posojila in stroški vodenja posojila bremenijo vlagatelja v celoti,
stroške sklepanja pogodb pa deloma, v višini do 100 EUR z DDV, pokriva Sklad, morebitne preostale plača vlagatelj. Kolikor vlagatelj predčasno vrne posojilo, plača stroške

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
za predčasno vračilo posojila. Vlagatelji, ki
jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali
pogodbo o dodelitvi sredstev z Banko Koper
d.d.. Sklad ne zaračunava stroškov postopka odobritve posojila.« nadomesti s »Stroški
vodenja posojila bremenijo vlagatelja v celoti, stroški zavarovanja posojila pa le delno.
Stroške zavarovanja posojila krije Sklad,
in sicer kolikor vlagatelj zavaruje posojilo
z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini ali premičnini v celoti, v primeru zavarovanja posojila pri zavarovalnici, pa do
največ 80% stroška zavarovanja oziroma
do največ 500,00 EUR (v kar je DDV že
vključen). V primeru zavarovanja posojila
z bančno garancijo, pa krije Sklad do največ
60% stroškov vezanih na bančno garancijo,
enkratno ob njeni izdaji oziroma v primeru
posojil do vključno 500.000,00 EUR do največ 2.000,00 EUR stroškov (v kar je DDV že
vključen), pri posojilih nad 500.000,00 EUR
do vključno 1.000.000,00 EUR do največ
3.500,00 EUR stroškov (v kar je DDV že
vključen), in pri posojilih nad 1.000.000,00
EUR pa do največ 5.000,00 EUR stroškov
(v kar je DDV že vključen). V primeru kombinacije predhodno navedenih oblik zavarovanj krije Sklad stroške do navedenih pragov. V primeru vseh ostalih oblik zavarovanj
pa jih krije vlagatelj v celoti sam. Stroške
sklepanja pogodb v celoti pokriva Sklad.
Kolikor vlagatelj predčasno vrne posojilo,
plača stroške za predčasno vračilo posojila.
Vlagatelji, ki jim bodo sredstva odobrena,
bodo sklepali pogodbo o dodelitvi sredstev
z Banko Koper d.d.. Sklad ne zaračunava
stroškov postopka odobritve posojila.«.
– V poglavju VI. javnega razpisa – Rok in
način prijave, se v drugem odstavku točke
1. zamenja besedilo prvega stavka – »Roki
za oddajo prijav so: 24. 5. 2010, 12. 7. 2010,
in 3. 9. 2010.« nadomesti s »Roki za oddajo
prijav so: 24. 5. 2010, 12. 7. 2010, 3. 9. 2010
in 15. 10. 2010.«.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane
nespremenjeno.
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in razvoj podeželja
Št. 8014-25/2010-4

Ob-5302/10

Spremembe
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, objavlja
spremembe javnega razpisa za financiranje investicijskih projektov na področju primarne kmetijske pridelave, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 45/10 z dne 3. 6.
2010 (Ob-3706/10) (v nadaljevanju: javni
razpis), v katerega se vključijo naslednje
spremembe:
V poglavju III javnega razpisa – Finančni pogoji, podpoglavje III.1 Finančni pogoji
skupni za Sklop 1 in Sklop 2, se v točki 8
besedilo – »Stroški zavarovanja posojila in
vodenja posojila bremenijo vlagatelja v celoti. Stroške sklepanja pogodb pri Sklopu
2 v celoti bremenijo vlagatelja, pri Sklopu
1 stroške sklepanja pogodb pri enostavnih
projektih v celoti plača Sklad, pri zahtevnih
projektih pa deloma, v višini do 100 EUR
(v kar je DDV že vključen). Kolikor vlagatelj
predčasno vrne posojilo, plača stroške za
predčasno vračilo posojila. Vlagatelji, ki jim
bodo sredstva odobrena, bodo sklepali pogodbo o dodelitvi sredstev z Banko Koper
d.d.. Sklad ne zaračunava stroškov postopka odobritve posojila« nadomesti s »Pri
Sklopu 2 stroški zavarovanja, vodenja po-

Št.

sojila ter sklepanja pogodb v celoti bremenijo vlagatelja. Pri Sklopu 1 stroški vodenja posojila bremenijo vlagatelja v celoti,
stroški zavarovanja posojila pa le delno.
Stroške zavarovanja posojila krije Sklad,
in sicer kolikor vlagatelj zavaruje posojilo
z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini ali premičnini v celoti; v primeru
zavarovanja posojila pri zavarovalnici do
največ 80% stroška zavarovanja oziroma
do največ 500,00 EUR (v kar je DDV že
vključen). V primeru zavarovanja posojila z bančno garancijo, pa krije Sklad do
največ 60% stroškov vezanih na bančno
garancijo, enkratno ob njeni izdaji oziroma
v primeru posojil do vključno 500.000,00
EUR do največ 2.000,00 EUR stroškov (v
kar je DDV že vključen). V primeru kombinacije predhodno navedenih oblik zavarovanj, krije Sklad stroške do navedenih
pragov. V primeru vseh ostalih oblik zavarovanj krije stroške vlagatelj v celoti sam.
Stroške sklepanja pogodb v celoti pokriva
Sklad. Kolikor vlagatelj predčasno vrne posojilo, plača stroške za predčasno vračilo
posojila. Vlagatelji, ki jim bodo sredstva
odobrena, bodo sklepali pogodbo o dodelitvi sredstev z Banko Koper d.d.. Sklad ne
zaračunava stroškov postopka odobritve
posojila.«.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane
nespremenjeno.
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in razvoj podeželja
Št. 4301-24/2010

Ob-5424/10

Popravek
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 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, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
objavlja popravek javnega razpisa za izbiro
izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja
za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic za obdobje treh let (Uradni
list RS, št. 66/10, objavljen 13. 8. 2010).
1. V javnem razpisu se prvi in drugi odstavek 3. točke spremeni, tako, da se glasi:
»3. Pogoji sodelovanja in prijave na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe. Pravne osebe morajo biti ustanovljene
po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09), Zakonu o zavodih
(Uradni list RS, št. 127/06), Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04),
Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 119/06 – UPB3, z vsemi spremembami
in dopolnitvami) oziroma Zakonu o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06)
s sedežem v Republiki Sloveniji.
Pravna oseba, 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 ustrezna skladno
z 11. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisil-
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nem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07
z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami);
– mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora usposobljene preda
vatelje:
∙ 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 mora 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.«
2. V javnem razpisu se točka 5 spremeni, tako, da se glasi:
»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 23. 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.«
3. V javnem razpisu se točka 6 spremeni,
tako, da se glasi:
»6. Odpiranje vlog:
Predvideno komisijsko odpiranje vlog bo
27. 9. 2010 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva
za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljub
ljana. Odpiranje ne bo javno in bo potekalo na naslovu Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
v sejni sobi II. nadstropje.«
Temu primerno se spremeni tudi razpisna dokumentacija, objavljena na spletnih
straneh Ministrstva za gospodarstvo.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 4301-24/2010

Ob-5425/10

Popravek
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 popravek javnega razpisa za izbiro izvajalca
usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za preglede klimatskih
sistemov za obdobje treh let (Uradni list RS,
št. 66/10, objavljen 13. 8. 2010).
1. V javnem razpisu se prvi in drugi odstavek 3. točke spremeni, tako, da se glasi:
»3. Pogoji sodelovanja in prijave na javnem razpisu
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Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe. Pravne osebe morajo biti ustanovljene
po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09), Zakonu o zavodih
(Uradni list RS, št. 127/06), Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04),
Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 119/06 – UPB3, z vsemi spremembami
in dopolnitvami) oziroma Zakonu o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06)
s sedežem v Republiki Sloveniji.
Pravna oseba, 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 ustrezna 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.«
2. V javnem razpisu se točka 5 spremeni,
tako, da se glasi:
»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 23. 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.«
3. V javnem razpisu se točka 6 spremeni,
tako, da se glasi:
»6. Odpiranje vlog:
Predvideno komisijsko odpiranje vlog bo
27. 9. 2010 ob 12. uri, v prostorih Ministrstva
za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljub
ljana. Odpiranje ne bo javno in bo potekalo na naslovu Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
v sejni sobi II. nadstropje.«
Temu primerno se spremeni tudi razpisna dokumentacija, objavljena na spletnih
straneh Ministrstva za gospodarstvo.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 430-1001/2010/6
Ob-5417/10
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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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 pomoči pri
vključevanju oseb z mednarodno
zaščito, št. 430-1001/2010, ki se
financira iz Evropskega sklada za
begunce 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 pomoči pri vključevanju oseb
z mednarodno zaščito v letih 2011, 2012 in
2013, ki obsega naslednje sklope:
Sklop 1: Program pomoči pri učenju slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko
zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo;
Sklop 2: Program psihosocialne pomoči
mladoletnim osebam z mednarodno zaščito
in drugim ranljivim osebam;
Sklop 3: Program osveščanja širše javnosti o pomenu vključevanja oseb z mednarodno zaščito v slovensko družbo s poudarkom na vzpodbujanju medkulturnega
dialoga;
Sklop 4: Program izobraževanja za izboljšanje zaposlitvenih možnosti oseb
z mednarodno zaščito;
Sklop 5: Program pomoči pri urejanju
življenjskih situacij.
Prijavitelji lahko ponudijo predmet javnega razpisa v celoti (sklopi od 1 do 5) 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 predmeta javnega razpisa 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 predložitvi
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
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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, 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
5 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.
Merilo
Cilji projekta
1. Namen in cilji programa so konkretno opredeljeni in uresničljivi
2. Cilji projekta so uresničljivi v danih časovnih in finančnih okvirih
3. Program ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja
ciljev in rezultatov
Aktivnosti in metoda dela
4. Aktivnosti in metoda dela so v programu jasno opredeljeni
5. Aktivnosti in metoda dela so zastavljeni v skladu s končnim ciljem
(omogočajo doseganje ciljev)
6. Aktivnosti in metoda dela so uresničljivi v danih časovnih in
finančnih okvirih
Usmerjenost k ciljni skupini
7. Število ur za posamezno aktivnost omogoča doseganje ciljev
programa
8. Program predvideva sodelovanje ciljne skupine pri izvedbi in/ali
evalvaciji aktivnosti
Ustrezne dosedanje izkušnje in kadrovske zmogljivosti
9. Program ima ustrezno kadrovsko strukturo glede na program,
katerega prijavlja
10. Prijavitelj ima reference iz izvajanja podobnih programov
Skupaj
Pri vsakem merilu 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, da bo več prijaviteljev doseglo enako
število točk, bo izbran prijavitelja z najnižjo
ponujeno vrednostjo programa.

Maksimalno
število točk
15
5
5
5
15
5
5
5
10
5
5
10
5
5
50
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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
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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 5 je omejena navzgor, kar je podrobneje
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
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 prisotnosti 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.
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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;
– 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.
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 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 begunce.
Pogodba se z izbranim(-i) prijaviteljem(-i)
za posamezen sklop 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 begunce ali če bodo za to
podani utemeljeni razlogi.
9. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni
javni razpis znaša 285.000,00 EUR za izvajanje po letnem programu 2010 in 2011,
in sicer:
– za sklop 1: 45.000,00 EUR, od tega za
izvajanje aktivnosti od 1. 12. 2010 do 30. 6.
2012 v višini 30.000,00 EUR ter za izvajanje
aktivnosti od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013 v višini 15.000,00 EUR;
– za sklop 2: 70.000,00 EUR, od tega za
izvajanje aktivnosti od 1. 12. 2010 do 30. 6.
2012 v višini 47.000,00 EUR ter za izvajanje
aktivnosti od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013 v višini 23.000,00 EUR;
– za sklop 3: 70.000,00 EUR, od tega za
izvajanje aktivnosti od 1. 12. 2010 do 30. 6.
2012 v višini 47.000,00 EUR ter za izvajanje
aktivnosti od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013 v višini 23.000,00 EUR;
– za sklop 4: 50.000 EUR, od tega za
izvajanje aktivnosti od 1. 12. 2010 do 30. 6.
2012 v višini 34.000,00 EUR ter za izvajanje
aktivnosti od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013 v višini 16.000,00 EUR;
– za sklop 5: 50.000 EUR, od tega za
izvajanje aktivnosti od 1. 12. 2010 do 30. 6.
2012 v višini 34.000,00 EUR ter za izvajanje
aktivnosti od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013 v višini 16.000,00 EUR.
Zgoraj navedeni zneski po posameznih
sklopih predstavljajo višino sredstev, namenjenih za izvedbo aktivnosti programa za izpolnitev ciljev po letnih programih. Izvajanje
po letnem programu 2010 pomeni izvajanje
programov od 1. 12. 2010 do 30. 6. 2012,
izvajanje po letnem programu 2011 pa po-
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meni izvajanje programov od 1. 7. 2012 do
30. 6. 2013.
Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so za sklope od 1 do 5 zagotovljena s strani Evropskega sklada za
begunce in sredstev Ministrstva za notranje
zadeve.
10. Predložitev vloge:
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 27. 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 17. 9. 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: 01/428-5791, s pripisom: »Dodatne informacije – Javni razpis za izvajanje programov pomoči pri
vključevanju oseb z mednarodno zaščito,
št. 430-1001/2010«.
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. 5100-3/2010-1
Ob-5329/10
Na podlagi 3. in 4. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega
znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 68/09) in v zvezi
z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1 in
112/07), Zakona o ratifikaciji Sporazuma
o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje (Uradni list RS, št. 7/95, MP
– 7/1994) ter Protokola prvega zasedanja

skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in
Republiko Korejo z dne 21. novembra 2008
v Ljubljani, Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana,
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko
Korejo v letih 2011–2012
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in
korejskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne
znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2011–2012
na skupno dogovorjenih področjih:
– sodobni materiali,
– nanotehnologija,
– biotehnologija,
– matematika,
– energetska tehnologija.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Republika Koreja.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma
sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju
raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Korejo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število
gostovanj vrhunskih korejskih raziskovalcev
v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in korejskih raziskovalcev na razpise
okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 41/09).
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in
korejski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata
pristojni instituciji (v Republiki Koreji: National Research Foundation of Korea, Directorate for International Affairs, http://www.
nrft.go.kr). Kontaktna oseba na korejski
strani je g. Choi Won Keun, e-mail: onekeun@nrf.go.kr).
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6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva
ovrednotenje bilateralnega projekta po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2011 (razpisi v letu 2010), poglavje J – Mednarodno
znanstveno sodelovanje, št. 6319-1/2010-1
z dne 31. 3. 2010.
Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje bo dogovorjen na zasedanju
pristojnega mednarodnega organa (Skupni
odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo, v nadaljnjem besedilu: skupni
odbor), ki bo predvidoma potekalo ob koncu
leta 2010. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda Upravni odbor agencije na podlagi izbire skupnega odbora, na katerega je
agencija vezana.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2011–2012 znaša okvirno 70.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2011–2012 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejšega letalskega prevoza za
slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Koreji;
– stroške bivanja za korejske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domovih
podiplomcev; v primeru obiskov izven Ljub
ljane oziroma Maribora ali v primeru zasedenosti Domov podiplomcev ob obiskih do
14 dni stroške bivanja v hotelu B kategorije
(***), vendar največ do 100 EUR dnevno, ob
daljših obiskih pa stroške bivanja največ do
1.252 EUR mesečno;
– dnevnice za korejske raziskovalce ob
obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov,
ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni
list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju:
uredba), tj. 21,39 EUR;
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije korejskim raziskovalcem, ne
glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu
v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini
dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januarja 2011 do 31. decembra 2012.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj,
prijava na Javni razpis za sofinanciranje
znanstveno raziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo v letih 2011–2012« morajo prijavitelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno agencije. Za pravočasne se štejejo
prijave, ki so pravočasno oddane v pisni in
elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če prispe v glavno pisarno agencije
do 30. 9. 2010, najkasneje do 12. ure. Kot
pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane
priporočeno po pošti iz Slovenije do 30. 9.
2010, najkasneje do 12. ure (poštni žig).
V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko
samo ena prijava.
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Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna
obrazca A (ARRS-MS-KR-08-A/2010) in
B (ARRS-MS-KR-08-B/2010). Obrazca A in
B, poimenovana ARRS-MS-KR-08-A-2010Pr in ARRS-MS-KR-08-B-2010-Pr (s končnico.doc oziroma.pdf), kjer je Pr priimek slovenskega vodje prijavljenega bilateralnega
projekta, morata najkasneje 30. 9. 2010
do 12.ure prispeti tudi po elektronski pošti
kot prilogi na naslov: razpis-koreja11-12@
arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja
podatkov iz obrazca so zaželjeni obrazci
v wordovem formatu). Elektronske prijave
morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot
pisne, pri čemer je za identičnost obeh prijav
odgovoren prijavitelj.
Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in jih bo neodprte vrnila prijavitelju.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 4. 10. 2010, ob 9. uri,
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma decembra 2010.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije, www.arrs.si, zainteresirani
pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič
Novak, po tel. 01/400-59-50 vsak delavnik
od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: fani.rozicnovak@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-5356/10
Razpis
za dodelitev sredstev za izvajanje
celovitih podpornih storitev v okviru
vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju
za Jugovzhodno statistično regijo
za leto 2010 in leto 2011
1. Izvajalec javnega razpisa: izvajalec
javnega razpisa za dodelitev sredstev za izvajanje celovitih podpornih storitev v okviru
vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju za
Jugovzhodno statistično regijo za leto 2010
in leto 2011 (v nadaljevanju: javni razpis)
je Javna agencija Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije.
Skrajšana firma: JAPTI, javna agencija
za podjetništvo in tuje investicije.
Sedež: Verovškova ulica 60, 1000 Ljub
ljana.
Številka javnega razpisa: JR 9/2010-431
2. Pravna podlaga: Zakon 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), Proračun Republike Slovenije za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 99/09) in Proračun Republike Slovenije za
leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09), Zakon
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2010 in 2011 (Uradni list RS, 99/09,
29/10, 56/10), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 13/06, 50/07), Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS,
št. 102/07), dopolnjen Program ukrepov za

spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti
za obdobje 2007–2013, ki ga je Vlada RS
sprejela na svoji 49. redni seji, dne 15. 10.
2009, Uredba o vodenju in vzdrževanju poslovnega registra Slovenije (Uradni list RS,
št. 121/06), Program dela JAPTI za leti 2010
in 2011 ter Finančni načrt JAPTI za leti 2010
in 2011, h katerima je Vlada Republike Slovenije dala soglasje na svoji 65. redni seji, dne
21. 1. 2010, in pogodba št. JAPTI – 1724,
2224–2010, 2011 – PF, o izvajanju in financiranju programov za spodbujanje podjetništva
in podjetništvu prijaznega okolja za obdobje
2010–2011, z dne 23. 2. 2010, s pripadajočim aneksom št. 1.
3. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je na enem mestu zagotoviti kakovostne brezplačne in dostopne podporne storitve v Jugovzhodni statistični regiji vsem ciljnim skupinam izvajalca
javnega razpisa.
Cilj javnega razpisa je:
– zagotoviti pokritost s podpornimi storitvami mikro, malih in srednje velikih podjetij v Jugovzhodni statistični regiji, in sicer
v obsegu vsaj 15% v letu 2010 in vsaj 30%
v letu 2011, ter
– zagotoviti nove uporabnike podpornih
storitev, t.j. mikro, majhnih in srednje velikih
podjetij, v Jugovzhodni statistični regiji, in
sicer vsaj 5% novih uporabnikov glede na
preteklo leto v letu 2010 in vsaj 10% novih
uporabnikov glede na preteklo leto v letu
2011.
4. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
sredstev v višini največ do 95% upravičenih stroškov izvajanja celovitih podpornih
storitev (v nadaljevanju: storitev) v okviru
vstopnih točk VEM za vse ciljne skupine
izvajalca javnega razpisa na območju Jugovzhodne statistične regije v letu 2010 in
letu 2011.
Ciljne skupine izvajalca javnega razpisa,
za katere se izvaja storitve v okviru vstopnih
točk VEM so:
– mladi: osnovnošolci in srednješolci,
– potencialni podjetniki,
– pretežno mikro, majhna in srednje velika delujoča podjetja, ki delujejo od 0 do 3
let – v nadaljevanju: delujoča podjetja (0–3
leta delovanja),
– pretežno mikro, majhna in srednje velika delujoča podjetja v fazi rasti in razvoja,
ki so starejša od 3 let – v nadaljevanju: delujoča podjetja (rast in razvoj podjetij starejših
od 3 let).
Prijavitelj mora zagotavljati izvajanje storitev na 2 lokacijah.
Ob upoštevanju pogojev iz 6. točke javnega razpisa je posamezna lokacija lahko
samostojna pravna oseba ali nesamostojna
enota, ki deluje v okviru samostojne pravne
osebe.
Prijavitelj mora zagotavljati lokacijsko dostopnost storitev tako, da lokaciji razdeli po
Jugovzhodni statistični regiji na način, da
zagotovi izvajanje storitev v vseh občinah
Jugovzhodne statistične regije. V prijavi je
prijavitelj dolžan navesti, katere občine bo
posamezna lokacija pokrivala s storitvami.
Seznam občin, pripadajočih Jugovzhodni
statistični regiji, je naveden v Statističnem
letopisu za leto 2009 Statističnega urada
Republike Slovenije.
Prijavitelj mora v okviru celovitih podpornih storitev v slovenskem jeziku in brezplačno za vse ciljne skupine izvajalca javnega
razpisa na vsaki posamezni lokaciji izvesti
najmanj naslednje storitve:
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Ciljna skupina: MLADI: osnovnošolci, srednješolci
Cilj izvajanja storitev: Spodbujanje razvoja podjetniške kulture
Storitev

Rezultat 2010

Rezultat 2011

redno posredovanje informacijskih
paketov do uporabnikov, ki jih
pripravita izvajalec javnega razpisa in
posamezna lokacija

– tedensko posredovani informacijski paketi
šolam, društvom in drugim institucijam (javnim
organiziranim skupnostim mladostnikov) ter
mladostnikom.

– tedensko posredovani informacijski paketi
šolam, društvom in drugim institucijam
(javnim organiziranim skupnostim
mladostnikov) ter mladostnikom.

/

– izvedba vsaj 1 informativno-promocijske
in izobraževalne delavnice za najmanj 20
osnovnošolcev na posamezno delavnico na
teme, prilagojene ciljni skupini:
– ustvarjalnost,
– inovativnost
– podjetništvo in uveljavljanje podjetniške
zamisli,…
– izvedba vsaj 1 informativno-promocijske
in izobraževalne delavnice za najmanj 20
srednješolcev* na posamezno delavnico na
teme, prilagojene ciljni skupini:
– poslovni načrt,
– konkurenca,
– dobiček,
– ustanovitev podjetja,
– timsko delo,
– ustvarjalnost,
– raziskava trga,…

izvajanje informativno-promocijskih in
izobraževalnih aktivnosti

* Kolikor na območju, ki ga pokriva posamezna lokacija, ni niti ene srednje šole, mora ta lokacija namesto usposabljanja za srednješolce izvesti
še eno usposabljanje za osnovnošolce.

Ciljna skupina: POTENCIALNI PODJETNIKI
Cilj izvajanja storitev: Celovita obravnava potencialnih podjetnikov in generiranje novih podjetij
Storitev

Rezultat 2010

Rezultat 2011

redno posredovanje informacijskih
paketov do uporabnikov, ki jih
pripravita izvajalec javnega razpisa in
posamezna lokacija

– tedensko posredovani informacijski paketi

– tedensko posredovani informacijski paketi

izvajanje informativno-promocijskih
aktivnosti

– izvedba vsaj 1 informativno-promocijske
delavnice za najmanj 5 udeležencev na
posamezno delavnico na teme:
– predstavitev javnih razpisov, državnih
vzpodbud in drugih državnih podpornih
ukrepov za razvoj podjetništva,…

– izvedba vsaj 1 informativno-promocijske
delavnice za najmanj 5 udeležencev na
posamezno delavnico na teme:
– predstavitev javnih razpisov, državnih
vzpodbud in drugih državnih podpornih
ukrepov za razvoj podjetništva,…

Osnovno svetovanje, ki je povezano
z zagonom, poslovanjem in razvojem
podjetij, razvojem poslovnih idej,
uporabo različnih podpornih
inštrumentov, varstvom intelektualne
lastnine, uporabo različnih podpornih
inštrumentov in usmerjanje k državnim
vzpodbudam, ki so na voljo za
spodbujanje razvoja podjetništva, in
s tem povezana izvedba postopkov
registracij gospodarskih družb in
samostojnih podjetnikov

– celostna obravnava potencialnega
podjetnika (spremljanje njegovih aktivnosti
od razvoja podjetniške ideje do morebitne
registracije podjetja),
– izvedenih vsaj 15 osnovnih svetovanj,
– vsaj 60% vseh vpisov ustanovitev
gospodarskih družb ali samostojnih
podjetnikov mora biti rezultat celostne
obravnave potencialnega podjetnika,
– uspešno zaključeni postopki vpisa
ustanovitve gospodarskih družb in
samostojnih podjetnikov v sistem e-VEM.

– celostna obravnava potencialnega
podjetnika (spremljanje njegovih aktivnosti
od razvoja podjetniške ideje do morebitne
registracije podjetja),
– izvedenih vsaj 30 osnovnih svetovanj,
– vsaj 60% vseh vpisov ustanovitev
gospodarskih družb ali samostojnih
podjetnikov mora biti rezultat celostne
obravnave potencialnega podjetnika,
– uspešno zaključeni postopki vpisa
ustanovitve gospodarskih družb in
samostojnih podjetnikov v sistem e-VEM.

Ciljna skupina: DELUJOČA PODJETJA (0–3 leta delovanja)
Cilj izvajanja storitev: Zagotavljanje višje ravni preživetja novonastalih podjetij
Storitev

Rezultat 2010

Rezultat 2011

redno posredovanje informacijskih
paketov do uporabnikov, ki jih
pripravita izvajalec javnega razpisa in
posamezna lokacija

– tedensko posredovani informacijski paketi

– tedensko posredovani informacijski paketi

izvajanje informativno-promocijskih
aktivnosti

– izvedba vsaj 1 informativno-promocijske
delavnice za najmanj 20 udeležencev na
posamezno delavnico na teme:
– predstavitev javnih razpisov, državnih
vzpodbud in drugih državnih podpornih
ukrepov za razvoj podjetništva,…

– izvedba vsaj 1 informativno-promocijske
delavnice za najmanj 20 udeležencev na
posamezno delavnico na teme:
– predstavitev javnih razpisov, državnih
vzpodbud in drugih državnih podpornih
ukrepov za razvoj podjetništva,…
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Osnovno svetovanje, ki je povezano
s poslovanjem in razvojem podjetij,
varstvom intelektualne lastnine,
uporabo različnih podpornih
inštrumentov in usmerjanje
k državnim vzpodbudam, ki so
na voljo za spodbujanje razvoja
podjetništva

– izvedenih vsaj 15 osnovnih svetovanj
delujočim podjetnikom.

– izvedenih vsaj 30 osnovnih svetovanj
delujočim podjetnikom.

izvedba postopkov statusnih
sprememb ali izbrisa gospodarskih
družb in samostojnih podjetnikov

– uspešno zaključeni postopki, ki jih omogoča
e-VEM (brez vpisov ustanovitev).

– uspešno zaključeni postopki, ki jih
omogoča e-VEM (brez vpisov ustanovitev).

Ciljna skupina: DELUJOČA PODJETJA (rast in razvoj podjetij starejših od 3 let)
Cilj izvajanja storitev: Spodbujanje rasti in razvoja podjetij
Storitev

Rezultat 2010

Rezultat 2011

redno posredovanje informacijskih
paketov do uporabnikov, ki jih
pripravita izvajalec javnega razpisa in
posamezna lokacija

– tedensko posredovani informacijski paketi

– tedensko posredovani informacijski paketi

Osnovno informativno svetovanje,
ki je povezano s poslovanjem in
razvojem podjetij, uporabo različnih
podpornih inštrumentov, varstvom
intelektualne lastnine in usmerjanje
k državnim vzpodbudam, ki so
na voljo za spodbujanje razvoja
podjetništva

– izvedenih vsaj 15 osnovnih svetovanj.

– izvedenih vsaj 30 osnovnih svetovanj.

izvedba postopkov statusnih
sprememb ali izbrisa gospodarskih
družb in samostojnih podjetnikov

– uspešno zaključeni postopki, ki jih omogoča
e-VEM (brez vpisov ustanovitev)

– uspešno zaključeni postopki, ki jih
omogoča e-VEM (brez vpisov ustanovitev)

DRUGE AKTIVNOSTI
Aktivnost

Cilj 2010 in 2011

– pridobivanje ključnih informacij lokalnega in regionalnega
značaja,
– udeležba na seminarjih, delavnicah, usposabljanjih in srečanjih
mreže vstopnih točk VEM, ki jih bo organiziral izvajalec javnega
razpisa kot koordinator mreže vstopnih točk VEM (1–2 letno v Ljub
ljani ali okolici),

zagotavljanje strokovnih in kakovostnih storitev v skladu
s pravili stroke in veljavnimi predpisi

evidentiranje administrativnih ovir pri poslovanju podjetij in
predlaganje ukrepov za odpravo

zmanjševanje ali odprava administrativnih ovir za podjetja

letna izvedba ankete in intervjujev med uporabniki podpornih
storitev po enotni metodologiji, ki jo pripravi izvajalec javnega
razpisa

identifikacija potreb za nadgradnjo podpornih storitev

sodelovanje na nacionalnih predstavitvah na vabilo izvajalca
javnega razpisa (1x letno)

promocija celovitih podpornih storitev in promocija razvoja
podjetniške kulture na nacionalnem nivoju

Vsaka lokacija mora zagotavljati pokritost z informacijami in ostalimi podpornimi storitvami vseh pripadajočih enot mikro,
majhnih in srednje velikih podjetij, ki imajo
sedež v občinah Jugovzhodne statistične
regije, ki jih posamezna lokacija pokriva, in
sicer v obsegu vsaj 15% v letu 2010 in vsaj
30% v letu 2011.
Vsaka lokacija mora zagotoviti nove uporabnike njenih podpornih storitev, t.j. mikro,
majhna in srednje velika podjetija, ki imajo
sedež v občinah, ki jih pokriva, in sicer vsaj
5% novih uporabnikov glede na preteklo leto
v letu 2010 in vsaj 10% novih uporabnikov
glede na preteklo leto v letu 2011.
Prijavitelj mora izvajati zgoraj navedene
storitve na vsaki posamezni lokaciji v obdobju od podpisa pogodbe o dodelitvi sredstev
do 31. 12. 2011.
Prijavitelj mora vlogi za vsako posamezno lokacijo priložiti Akcijski načrt izvaja-
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nja celovitih podpornih storitev za obdobje
od začetka veljavnosti pogodbe do 31. 12.
2011. Aktivnosti v akcijskem načrtu morajo biti načrtovane z namenom doseganja
najmanj zgoraj navedenih pričakovanih rezultatov.
5. Skupna vloga
Na javnem razpisu lahko kandidira en
prijavitelj ali skupina prijaviteljev, ki predloži
ustrezni akt o skupni izvedbi storitev v okviru
vstopnih točk VEM (npr. pogodbo o sodelovanju). Aktivnosti si skupina prijaviteljev
razdeli tako, da posamezni prijavitelj v skupini opravlja aktivnosti na eni lokaciji znotraj
Jugovzhodne statistične regije.
Skupna vloga je vloga, v kateri enakopravno nastopa več prijaviteljev skupaj.
Vlogo lahko predloži skupina prijaviteljev, ki
mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi
storitev v okviru vstopnih točk VEM, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:
– imenovanje nosilca skupne vloge,
– pooblastilo nosilcu skupne vloge in odgovorni osebi za podpis vloge in komunikacijo z izvajalcem javnega razpisa v njihovem
imenu,
– naslov lokacije, na katerem bo posamezen prijavitelj izvajal storitve,
– izjava, da so vsi partnerji v skupni vlogi
seznanjeni z navodili in razpisnimi pogoji
ter merili za dodelitev sredstev in da z njimi
v celoti soglašajo, in
– navedba, da odgovarjajo izvajalcu javnega razpisa neomejeno solidarno.
Vsak prijavitelj in partner v skupni vlogi
mora izpolnjevati vse pogoje iz 6. točke javnega razpisa.
V primeru, da bo izbrana skupna vloga
skupine prijaviteljev, bo izvajalec javnega
razpisa sklenil večpartitno pogodbo z vsemi
prijavitelji v skupini. Akt o skupni izvedbi
storitev v okviru vstopnih točk VEM bo priloga pogodbe o dodelitvi sredstev.
Vsakemu partnerju v izbrani skupni
ponudbi bo podeljen naziv vstopne točke
VEM.
6. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelji na javni razpis so lahko samo
tisti, ki izpolnjujejo v tej točki navedene splošne in posebne pogoje. V primeru skupne
vloge mora vse pogoje za kandidiranje na
javnem razpisu izpolnjevati tudi vsak posamezen partner v skupni vlogi.
Splošni pogoji:
– Prijavitelj mora biti vpisan v Poslovni
register Slovenije.
– Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku likvidacije, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne
upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti, ni v kakršnemkoli podobnem položaju.
– Zakoniti zastopnik prijavitelja ni s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen
za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim
ravnanjem.
– Zakoniti zastopnik prijavitelja ni storil
velike strokovne napake s področja izvajanja istovrstnih ali podobnih storitev, kot jih
opravljajo vstopne točke VEM, ki mu je bila
dokazana s sredstvi, ki jih izvajalec javnega
razpisa lahko utemelji.
– Prijavitelj izpolnjuje obveznosti s plačili
davkov v skladu z zakonskimi določbami
države.
– Ne prijavitelj in ne zakoniti zastopnik
prijavitelja nista bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki
so podrobneje opredeljena v Kazenskem

zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94,
23/99, 60/99, 40/04, 37/05, 17/06, 55/08
(66/08 popr.):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje /dajanje daril, jemanje podkupnine
(velja za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje/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,
– in da mu ni bila izrečena stranska
kazen na podlagi 15.a člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 59/99 (12/00 popr.),
50/04, 65/08).
– Prijavitelj ni na seznamu poslovnih
subjektov v Sklepu o objavi seznama poslovnih subjektov s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne
smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona
o preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 43/07, 68/07, 29/08, 55/08, 91/08).
– Prijavitelj se mora seznaniti in se strinjati z vsemi pogoji, ki so navedeni v razpisu
in razpisni dokumentaciji.
– Prijavitelj mora jamčiti, da vse kopije, ki
so priložene vlogi, ustrezajo originalom.
– Prijavitelj mora jamči, da so vse navedbe, ki so podane v vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.
– Prijavitelj za iste upravičene stroške
ni pridobil in ne pridobiva sofinanciranja iz
drugih sredstev evropskega, državnega ali
lokalnega proračuna (na podlagi prejetega
sklepa ali sklenjene pogodbe ali že dejansko izvedenega izplačila).
– Drugi pogoji, ki so navedeni v razpisu
ali razpisni dokumentaciji.
Posebni pogoji:
Osnovni pogoji
– Prijavitelj je lahko profitna ali neprofitna
pravna oseba javnega ali zasebnega prava,
ki ne bo ustvarjala dobička iz pridobljenih
sredstev po tem javnem razpisu.
– Prijavitelj ne sme biti subjekt inovativnega okolja, vpisan v evidenco A ali evidenco B, v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS,
št. 102/07 – ZPOP-1) in Pravilnikom o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja
(Uradni list RS, št. 25/08). V primeru, da
izvajalec javnega razpisa prejme samo eno
pravilno vlogo, ki izpolnjuje vse pogoje, in je
prijavitelj subjekt inovativnega okolja, vpisan
v evidenco A ali evidenco B, pa jo zaradi zagotovitve lokacijske dostopnosti in pokritosti
s podpornimi storitvami lahko izbere.
– V primeru, da ima prijavitelj status regionalne razvojne agencije, mora zagotoviti
jasno delitev izvajanja in spremljanja funkcij
in nalog, na tiste, ki jih opravlja za regionalno razvojno agencijo in tiste, ki jih opravlja
kot lokalna podporna institucija.
– Prijavitelj mora imeti sedež v Jugovzhodni statistični regiji in v eni izmed občin,
ki jo bo pokrival z izvajanjem storitev.
– Prijavitelj mora zagotavljati lokacijsko
dostopnost storitev tako, da lokacije razdeli
na način, da zagotavlja izvajanje storitev
v vseh občinah Jugovzhodne statistične
regije.
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– Posamezne lokacije ne smejo pokrivati
istih občin.
– Vsaka lokacija mora storitve opravljati
na naslovu v eni izmed občin, ki jo bo pokrivala z izvajanjem storitev.
– Kolikor lokacija ni samostojna pravna
oseba, mora imeti pravna oseba v okviru
katere deluje sedež v statistični regiji za
katero se prijavlja.
– Posamezna lokacija mora pokrivati območje z najmanj 25.000 prebivalci ali 300
mikro, majhnimi in srednje velikimi podjetji.
Pokrito območje oziroma občine morajo tvoriti geografsko povezano celoto.
– Prijavitelj mora na vsaki lokaciji zagotoviti prisotnost svetovalca 1 ali svetovalca
2 najmanj 20 ur na teden. Vsak svetovalec lahko opravlja delo izključno na eni
lokaciji.
Tehnična in prostorska sposobnost prijavitelja
Prijavitelj mora na vsaki lokaciji izpolnjevati naslednje pogoje:
– prostor za sprejem strank, kjer je zagotovljena zasebnost,
– računalnik z dostopom do interneta
ter druga zahtevana programska in strojna oprema za uporabo portala e-VEM,
ki je navedena na spletnem naslovu
http://evem.gov.si/evem/infoKomuNamenjen.evem,
– telefon, naprava za faksiranje, naprava
za pretvarjanje pisnih dokumentov v elektronsko obliko.
Kadrovski pogoji
Prijavitelj mora na vsaki lokaciji zagotoviti prisotnost vsaj dveh oseb, ki izpolnjujeta
naslednje pogoje:
Svetovalec 1 mora imeti:
– sklenjeno pogodbeno ali delovno razmerje s prijaviteljem na dan oddaje vloge
na ta javni razpis in najmanj za obdobje do
31. 12. 2011,
– najmanj visoko strokovno izobrazbo ali
izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, v skladu z zakonom, ki
ureja visoko šolstvo.
– svetovalne izkušnje z mikro, majhnimi
in srednje velikimi podjetji, ter potencialnimi
podjetniki z naslednjih področij (skupaj vsaj
20 referenc):
– priprava poslovnih načrtov (vsaj 2
referenci),
– marketing (vsaj 2 referenci),
– vodenje podjetja (vsaj 2 referenci),
– gospodarsko in statusno pravo (vsaj
2 referenci),
– upravljanje s človeškimi viri (vsaj 2
referenci),
– državne spodbude, ki so na voljo
za spodbujanje razvoja podjetništva (vsaj
2 referenci),
– vsaj 4 leta delovnih izkušenj pod prejšnjo alinejo navedenih področij,
– aktivno znanje slovenskega jezika in
aktivno znanje vsaj enega uradnega jezika
Evropske unije.
Svetovalec 2 mora imeti:
– sklenjeno pogodbeno ali delovno razmerje s prijaviteljem na dan oddaje vloge
na ta javni razpis in najmanj za obdobje do
31. 12. 2011,
– najmanj visoko strokovno izobrazbo ali
izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, v skladu z zakonom,
ki ureja visoko šolstvo. Svetovalec 2, ki je
pridobil tehnične pravice za opravljanje storitev preko sistema e-VEM pred uveljavitvijo
Pravilnika o točkah VEM (Uradni list RS,
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št. 17/09), to je pred 5. 3. 2009, ima lahko
najmanj višjo strokovno izobrazbo.
– svetovalne izkušnje z mikro, majhnimi
in srednje velikimi podjetji, ter potencialnimi
podjetniki z naslednjih področij (skupaj vsaj
10 referenc):
– priprava poslovnih načrtov (vsaj 1
referenca),
– marketing (vsaj 1 referenca),
– vodenje podjetja (vsaj 1 referenca),
– gospodarsko in statusno pravo (vsaj
1 referenca),
– upravljanje s človeškimi viri (vsaj 1
referenca),
– državne spodbude, ki so na voljo
za spodbujanje razvoja podjetništva (vsaj
1 referenca),
– vsaj 2 leti delovnih izkušenj pod prejšnjo alinejo navedenih področij,
– aktivno znanje slovenskega jezika in
aktivno znanje vsaj enega uradnega jezika
Evropske unije.
Kolikor svetovalec pred sklenitvijo pogodbe med prijaviteljem in izvajalcem javnega razpisa ni pridobil tehničnih pravic za
opravljanje storitev preko sistema e-VEM,
se mora takoj po sklenitvi pogodbe in pred
začetkom dela s sistemom e-VEM udeležiti obveznega usposabljanja, ki ga za delo
s sistemom e-VEM brezplačno organizira
Ministrstvo za javno upravo. Če se svetovalec pred začetkom dela s sistemom e-VEM
ne more udeležiti usposabljanja, ker to ni
bilo organizirano, lahko vseeno prične z delom s sistemom e-VEM, a se mora udeležiti
prvega naslednjega usposabljanja.
Reference prijavitelja:
Prijavitelj mora:
– Imeti reference pri izvajanju rednega
periodičnega posredovanja informacijskih
paketov katerikoli ciljni skupini izvajalca javnega razpisa, v obdobju od 1. 1. 2007 do
datuma oddaje vloge. Informacijski paketi
so morali biti v tem obdobju posredovani
enkrat mesečno ali pogosteje in najmanj
6 zaporednih mesecev. Izkazano mora biti
periodično posredovanje vsaj enega (1) takšnega informacijskega paketa. Kolikor je bil
posredovan posamezni informacijski paket
več ciljnim skupinam, se tak informacijski
paket šteje kot 1 referenca.
– Izkazati vsaj 4 že zaključene referenčne projekte s področja razvoja podjetništva
v obdobju od 1. 1. 2007 do datuma oddaje
vloge (začetek projekta 1. 1. 2007 ali kasneje), ki so neposredno povezani z razvojem
mikro, malih in srednje velikih podjetij v Jugovzhodni statistični regiji. Izvajalec javnega
razpisa bo upošteval samo projekte, katerih
vrednost je bila višja od 5.000,00 EUR neto
(za posamezen projekt). Med temi referenčnimi projekti morata biti izkazana vsaj dva
razvojna projekta, pri katerih je sodelovala
ena ali več občin iz Jugovzhodne statistične regije.
– Izvedba osnovnih informativnih svetovanj vsaj 15 različnim strankam iz vsake
posamezne ciljne skupine izvajalca javnega razpisa (razen mladih), ki so povezana
s poslovanjem in razvojem podjetij, uporabo
različnih podpornih inštrumentov, varstvom
intelektualne lastnine in usmerjanjem k državnim vzpodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva, v obdobju od
1. 1. 2008 do datuma oddaje vloge.
– Izvedba vsaj treh najmanj štiriurnih informativno-promocijskih in izobraževalnih
aktivnosti za mlade s področja podjetništva
s ciljem spodbujanja razvoja podjetniške
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kulture v obdobju od 1. 1. 2007 do datuma
oddaje vloge.
– Izvedba vsaj treh najmanj štiriurnih informativno-promocijskih in izobraževalnih
aktivnosti za potencialne podjetnike s področja podjetništva v obdobju od 1. 1. 2007
do datuma oddaje.
– Izvedba vsaj treh najmanj štiriurnih informativno-promocijskih in izobraževalnih
aktivnosti za delujoča podjetja s področja
podjetništva v obdobju od 1. 1. 2007 do datuma oddaje vloge.
7. Merila za ocenjevanje in izbor prijaviteljev
Vse vloge, ki izpolnjujejo pogoje in so
formalno popolne, bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
1. število informativno-promocijskih in
izobraževalnih aktivnosti za ciljno skupino
mladih, ki bodo izvedene v letu 2011 – 20
točk,
2. število informativno-promocijskih
aktivnosti za ciljno skupino potencialnih
podjetnikov, ki bodo izvedene v letih 2010
in 2011– 20 točk,
3. število informativno-promocijskih
aktivnosti za ciljno skupino delujočih podjetij (0–3 leta delovanja), ki bodo izvedene
v letih 2010 in 2011– 20 točk,
4. Odstotek (%) vseh vpisov ustanovitev gospodarskih družb ali samostojnih podjetnikov, ki bodo posledica celostne obravnave potencialnega podjetnika – načrtovani
odstotek v letih 2010 in 2011.
8. Okvirna višina sredstev, ki se dodelijo
s tem javnim razpisom
Skupna okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2010 in 2011 je 71.312,50 €,
in sicer:
– v letu 2010: 21.562,50 €,
– v letu 2010: 49.750,00 €.
Skupna okvirna višina razpisanih sredstev za posamezno lokacijo je:
– za leto 2010: 10.781,25 €,
– za leto 2011: 24.875,00 €.
Prijavitelj je dolžan za izvajanje storitev
del sredstev zagotoviti iz lastnih virov, in
sicer v višini najmanj 5% upravičenih stroškov.
9. Upravičeni stroški
Dodelitev sredstev se lahko izvede le
za aktivnosti in upravičene stroške, ki niso
delno ali v celoti financirani z drugimi javnimi
sredstvi (iz državnega, lokalnega proračuna,
virov EU in drugih virov), vključno z de minimis pomočjo.
Upravičeni stroški so tisti stroški, ki
so nastali na osnovi storitev, izvedenih
v okviru vstopnih točk VEM, in so nastali
v obdobju od začetka veljavnosti pogodbe
sklenjene med izvajalcem javnega razpisa
in izbranim prijaviteljem do 31. 12. 2011.
V posameznem obdobju lahko prijavitelj
uveljavlja le tiste upravičene stroške, ki so
nastali v poročanem obdobju in so bili plačani do datuma, ki je določen kot rok za
prejem poročila in zahtevka, kar prijavitelj
dokaže s potrdilom o plačilu. Izjema je plačilo stroškov dela, prevoza na in z dela ter
prehrane zaposlenim, ki so nastali v poročanem obdobju in so plačani po datumu,
ki je določen kot rok za prejem poročila in
zahtevka, vendar ne kasneje kot to določata drugi in tretji odstavek 134. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS,
42/02, 79/06 – ZZZPB-F, 46/07 Odl. US:
U-I-45/07, Up-249/06-22, 103/07, 45/08 –
ZArbit, 83/09 Odl. US: U-I-284/06-26). Prijavitelj je dolžan potrdila o plačilu izvajalcu

javnega razpisa posredovati prvi delovni
dan po izplačilu teh stroškov. Kolikor tega
ne stori, bo izvajalec javnega razpisa poročilo zavrnil.
Upravičeni stroški za izvajanje storitev
v okviru vstopnih točk VEM, so:
– stroški dela v okviru rednega delovnega časa, prevoz na in z dela ter prehrana
zaposlenih,
– strošek pogodbenih delavcev, ki bodo
opravljali storitve podpornih storitev v okviru
vstopnih točk VEM,
– potni stroški in dnevnice zaposlenih,
– strošek najema opreme in prostora za
izvedbo informativno-promocijskih in izobraževalnih aktivnosti ter strošek predavateljev,
– strošek promocije podjetniškega okolja.
Natančnejša razdelitev upravičenih stroškov je sestavni del razpisne dokumentacije.
Davek na dodano vrednost ni upravičen
strošek.
10. Obveščanje in informiranje javnosti
Izbrani prijavitelji so dolžni javnost informirati in obveščati o tem, da je izvajanje
storitev v okviru vstopnih točk VEM sofinancirano s strani Javne agencije Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije
in s strani Ministrstva za gospodarstvo. Na
vseh dokumentih in publikacijah, ki so dostopne javnosti, ter komunikacijah z javnostjo
v zvezi z izvajanjem storitev v okviru vstopnih točk VEM, morajo omenjati sofinanciranje Javne agencije Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije in Ministrstva
za gospodarstvo in objaviti njuna logotipa.
Enako velja za objave v zvezi z delom vstopne točke VEM na lastni spletni strani.
11. Rok in način oddaje, odpiranja in
dopolnitev vlog
Oddaja vloge
Prijavitelji morajo izpolnjeno vlogo oddati
v papirni obliki, v originalu in v celoti v slovenskem jeziku oziroma v uradnem prevodu skladno z navodili in obrazci iz razpisne
dokumentacije.
Rok za oddajo vloge je 13. 9. 2010 do
12. ure.
Vloga se bo štela za pravočasno, če bo:
– dostavljena osebno v vložišče izvajalca
javnega razpisa na naslovu: Javna agencija
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljub
ljana, do roka za oddajo vlog.
– prispela po navadni pošti na naslov:
Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica
60, 1000 Ljubljana, do roka za oddajo vlog.
– oddana s priporočeno pošiljko po pošti
na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, najkasneje
na dan izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelji morajo vlogo oddati v zaprti
ovojnici, z navedbo »Ne odpiraj – vloga na
javni razpis VEM 2010/2011 – JV regija« in
navedbo firme ter naslova prijavitelja.
Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo, dne 15. 9. 2010, na
sedežu Javne agencije Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60 v Ljubljani.
Odpiranje prejetih vlog ne bo javno. Odpirajo se samo pravočasne vloge. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
s sklepom najkasneje v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.
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Vloge, ki bodo prispele po roku, ki je
določen za odpiranje, se kot nepravočasne
neodprte vrnejo prijavitelju. Če na ovojnici ni
prijaviteljevega naslova, se ovojnica odpre
in se po ugotovitvi naslova vrne prijavitelju.
Dopolnitve in pojasnila vlog
Prijavitelj, ki bo poslal formalno nepopolno vlogo, bo v 8 dneh po odpiranju pozvan,
da jo dopolni. Dopolnitev ni dopustna v delu,
ki bi lahko vplivala na drugačno razvrstitev
vloge glede na merila ali višino dodeljenih
sredstev. Akcijski načrt in finančni načrt nista predmet dopolnitve. Prijavitelj, ki je bil
pozvan na dopolnitev vloge, mora vlogo
dopolniti v roku 5 dni od prejema poziva.
Nepopolna vloga, ki jo prijavitelj v roku za
dopolnitev ne dopolni, se zavrže.
Izvajalec javnega razpisa lahko kadarkoli
v obdobju od odpiranja do izbire prijavitelja
pozove prijavitelja k pojasnilu informacij iz
vloge. Prijavitelj, ki je bil pozvan k pojasnilu,
mora le-to posredovati v roku 5 dni od prejema poziva. Kolikor prijavitelj v roku pojasnil
ne posreduje, bo izvajalec javnega razpisa
o pomenu informacije odločil po prostem
preudarku.
Izvajalec javnega razpisa lahko kadarkoli
v obdobju od odpiranja do izbire prijavitelja
pozove k posredovanju dokazil, ki izkazujejo
verodostojnost navedb v vlogi o katerih se
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ne vodi uradne evidence. Prijavitelj, ki je bil
pozvan k posredovanju dokazil, mora le-ta
posredovati v roku 5 dni od prejema poziva. Kolikor prijavitelj v roku dokumentov
ne posreduje, izvajalec javnega razpisa teh
navedb v vlogi ne bo upošteval.
12. Ocenjevanje vlog
Formalno popolne vloge bo ocenila strokovna komisija po merilih, ki so sestavni del
javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če
vsebuje v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji izpolnjene in opremljene obrazce
in priloge.
13. Podpis pogodbe: izvajalec javnega
razpisa bo izbranemu prijavitelju posredoval
sklep o izboru in ga hkrati pozval k podpisu
pogodbe. Rok za podpis pogodbe znaša
10 dni od dneva prejema sklepa o izbiri. Če
izvajalec javnega razpisa v tem roku ne prejme podpisane pogodbe, se šteje, da je prijavitelj umaknil vlogo in se izbere naslednjo
vlogo, ki ima na osnovi ocene prva možnost
prejeti sredstva.
14. Dosegljivost razpisne dokumentacije
in dodatnih informacij
Razpisna dokumentacija z navodili in
obrazci je dosegljiva v elektronski obliki na
spletnem naslovu www.japti.si pod rubriko
»Javni razpisi in naročila« ali na podlagi pi-
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snega zaprosila, posredovanega na naslov
Javna agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica
60, 1000 Ljubljana (s pripisom: javni razpis
VEM 2010/2011 – JV regija) ali na elektronski naslov: vem@japti.si (s pripisom: javni
razpis VEM 2010/2011– JV regija). Za posredovanje dokumentacije po navadni ali
elektronski pošti lahko zainteresirani prijavitelji zaprosijo najkasneje 5 dni pred rokom
za oddajo vloge.
Dodatne informacije v zvezi s pripravo
vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji
so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega
zaprosila, posredovanega na naslov Javna agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica
60, 1000 Ljubljana (s pripisom: javni razpis
VEM 2010/2011 – JV regija) ali na elektronski naslov: vem@japti.si (s pripisom: javni
razpis VEM 2010/2011 – JV regija), in sicer
najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo vloge. Vprašanja zainteresiranih prijaviteljev in
odgovori izvajalca javnega razpisa bodo najkasneje 3 dni pred rokom za oddajo vloge
objavljeni na spletnem naslovu www.japti.si.
Odgovori in pojasnila izvajalca javnega razpisa so del razpisne dokumentacije.
JAPTI, javna agencija za podjetništvo
in tuje investicije

Št. 407-228/2010
Ob-5303/10
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B,
127/06 – ZJPT, 14/07 – ZSPDPO, 109/08,
49/09, 38/10), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08)
in Odloka o proračunu Občine Brežice za
leto 2010 (Uradni list RS, št. 5/10, 31/01,
56/10) objavlja Občina Brežice, CPB 18,
8250 Brežice
javni razpis
za nepovratne finančne spodbude
za naložbe v učinkovito rabo energije
v Občini Brežice v letu 2010
Neposredni proračunski uporabnik: Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice.
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople
vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe.
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le za serijsko izdelane toplotne
črpalke, na podlagi originalnega računa izvajalca naložbe, ki obvezno vključuje nabavo in namestitev toplotne črpalke ter podatek o vrsti oziroma modelu toplotne črpalke,
in sicer za:
Vrsta toplotne črpalke
priprava sanitarne tople vode
(200 ali več litrski hranilnik toplote)

Tip toplotne črpalke
zrak/voda

Minimalno grelno število pri določenih pogojih
po standardu
3

A20/W15-W45

EN 255/3

ogrevanje prostorov in sanitarne vode

voda/voda

5,1

W10/W35

EN 14511

ogrevanje prostorov in sanitarne vode

zemlja/voda (direktni
uparjalnik)

4,5

E4/W35

EN 14511

ogrevanje prostorov in sanitarne vode

zemlja/voda

4,3

B0/W35

EN 14511

ogrevanje prostorov in sanitarne vode

zrak/voda

3,3

A2/W35

EN 14511

Seznam ustreznih toplotnih črpalk je sestavni del razpisne dokumentacije in je priloga le-te.
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Upravičeni stroški vključujejo:
– nabavo in namestitev toplotne črpal-

– nabavo in namestitev hranilnika toplote
ter povezavo s toplotno črpalko;
– cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote, ustrezno varovalno in krmilno
opremo.
Upravičeni stroški vključujejo DDV.
Obdobje v katerem se priznajo stroški je
od 1. 1. 2010–20. 9. 2010.
2. Višina sredstev: višina sredstev po
tem javnem razpisu znaša 30.000,00 € in
so v proračunu Občine Brežice planirana na
proračunski postavki 1528-subvencioniranje
naprav za pridobivanje energije iz obnovljivih virov energije.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na
javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko sodeluje vsaka
fizična oseba, ki investira na območju Občine Brežice s stalnim prebivališčem v Občini
Brežice in je:
– lastnik nepremičnine, stanovanjske
stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, kjer bodo izvedeni ukrepi, ki
so predmet javnega razpisa, ali solastnik
s pisnim soglasjem ostalih solastnikov, ali
imetnik stavbne pravice na nepremičnini,
kjer bo naložba izvedena (v nadaljevanju:
lastnik);
– ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci,
starši ali posvojitelji) lastnika, z njegovim
pisnim dovoljenjem;
– najemnik stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi
s pisnim dovoljenjem lastnika.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičene osebe, ki kandidirajo na javnem razpisu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko pridobijo pravico do nepovratne finančne
spodbude za naložbe, s katerimi bodo izvedeni zgoraj navedeni ukrepi. Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude
po javnem razpisu ob upoštevanju višine
razpisanih sredstev, omejitev in višine spodbud po javnem razpisu.
Vlagatelj, ki je v okviru iste naložbe za
posamezen ukrep, ki je predmet spodbujanja po tem javnem razpisu, že prejel javna
sredstva iz drugih virov ne more pridobiti
pravice do nepovratne finančne spodbude
po tem javnem razpisu.
Naprav in opreme, ki so predmet nepovratne finančne spodbude, ni dovoljeno
odtujiti oziroma odstraniti najmanj 5 let po
izplačilu nepovratne finančne spodbude.
Nepovratne finančne spodbude se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo dobavo
in vgradnjo prototipne in rabljene opreme
oziroma naprav.
Za ukrep, ki je predmet javnega razpisa
in bo izveden na določeni nepremičnini, je
možno dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo, za katero lahko z eno
vlogo zaprosi tudi več upravičenih soinvestitorjev. V tem primeru bo pravica do nepovratne finančne spodbude dodeljena vsakemu
soinvestitorju sorazmerno deležu njegove
udeležbe pri financiranju naložbe.
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne
finančne spodbude je pravočasna in popolna vloga. Za popolno vlogo šteje vloga, sestavljena iz obrazca »Vloga«, ki je sestavni
del dokumentacije za prijavo, in pripadajočih
prilog, kot to določa javni razpis.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Občina Brežice ima pravico kadarkoli
po prejetju vloge za dodelitev nepovratne
finančne spodbude z ogledi, preverjanjem
dokumentacije ali na drug način preveriti
namensko porabo nepovratnih sredstev ter
skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe
z določili javnega razpisa in veljavnimi predpisi. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan
Občini Brežice vrniti prejeta sredstva skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
5. Višina nepovratne finančne spodbude
Vgradnjo toplotne črpalke za centralno
ogrevanje stanovanjske stavbe in/ali pripravo sanitarne tople vode:
Višina nepovratne finančne spodbude
znaša do 35% priznanih stroškov naložbe,
vendar ne več kot:
– 2.300 € za toplotno črpalko za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode tipa
voda/voda ali zemlja/voda;
– 1.700 € za toplotno črpalko zrak/voda
z minimalnim grelnim številom več kot 3,6;
– 1.200 € za toplotno črpalko zrak/voda
z minimalnim grelnim številom več kot 3,3
do 3,6.
Višina spodbude za toplotno črpalko za
pripravo sanitarne tople vode znaša največ
35% priznanih stroškov naložbe in ne več
kot 400 €.
6. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine
Brežice, www.brezice.si ali jo v tem roku
zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih
dni na Oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve Občine Brežice,
CPB 18, 8250 Brežice.
Dodatne informacije posreduje Roman
Matjašič, tel. 07/49-91-516, e-mail: roman.matjasic@brezice.si ali Suzana Ogorevc, tel. 07/49-91-549.
7. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo
na javni razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje do
vključno ponedeljka, 20. 9. 2010 za namen:
sofinanciranje vgradnje toplotnih črpalk na
naslov: Občina Brežice, Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve,
CPB 18, 8250 Brežice.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: Ne odpiraj »JR
– Naložbe v učinkovito rabe energije«.
8. Postopek obravnave vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Brežice.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo
ocenjene na podlagi meril (točka 5), ki so
sestavni del razpisa.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila v roku 5 dni po končanju razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno. Rok za dopolnitev
vloge je 5 dni od prejema dopisa o dopolnitvi. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku
ne dopolni, se zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne
zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po zaprtju
javnega razpisa se kot prepozne zavržejo.
9. Izid javnega razpisa: sklep o dodelitvi
sredstev se posreduje prosilcem najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog oziro-

ma popolnosti vloge. Na sklep o odobritvi
sredstev je možna pritožba v roku 8 dni na
župana Občine Brežice, Cesta prvih borcev
18, Brežice, vloži pa se na naslov: Občina
Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Po odobritvi sredstev sklene vsak posameznik pogodbo z Občino Brežice, v kateri
bodo določene vse medsebojne pravice in
obveznosti pogodbenih strank. Upravičenec
bo pozvan k podpisu pogodbe o dodelitvi
sredstev v roku 8 dni od prejema pogodbe.
Kolikor pogodba ni podpisana v prej navedenem roku, se smatra, da stranka odstopa
od pogodbe. Namensko uporabo sredstev
iz pogodbe preverja strokovna komisija za
obravnavo vlog.
Občina Brežice
Št. 407-240/2010
Ob-5304/10
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B,
127/06 – ZJPT, 14/07 – ZSPDPO, 109/08,
49/09, 38/010), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08)
in Odloka o proračunu Občine Brežice za
leto 2010 (Uradni list RS, št. 5/10, 31/01 in
56/10) objavlja Občina Brežice, CPB 18,
8250 Brežice
javni razpis
za sofinanciranje prireditev na področju
kmetijstva v letu 2010
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje prireditev
na področju kmetijstva v letu 2010, katerih
cilj je povečanje prepoznavnosti kmetijstva
kot pomembne gospodarske panoge v občini in kmetijskih proizvodov ter so se aktivnosti izvajale oziroma se bodo izvajale v času
od 1. 1. 2010 do 30. 10. 2010 na območju
Občine Brežice.
III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so društva, ki se ukvarjajo s promocijo
kmetijstva, kmetijskih pridelkov, izvajajo prireditve ali razstave za širše množice občinstva in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Brežice,
– delujejo najmanj 1 leto,
– so registrirana in poslujejo v skladu
z Zakonom o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo aktivnosti na področju kmetijstva,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo
določa zakonodaja,
– izvajajo organizirano redno dejavnost
s ciljem pospeševanja promocije kmetij
stva,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tista društva, ki prijavljajo iste aktivnosti, ki so sofinancirane iz drugih virov
občinskega proračuna Občine Brežice.
3. Na javnem razpisu bodo upoštevani projekti oziroma aktivnosti, ki so povezane s promocijo kmetijstva in kmetijskih
proizvodov, katerih cilj je povečanje prepoznavnosti kmetijstva kot pomembne gospodarske panoge.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
4. Upravičeni stroški so: stroški povezani
z izdelavo propagandnega materiala, stroški
za najem prostorov, šotorov, stroški izdelave reklamnih rekvizitov, stroški oglaševalnih
tabel, stroški oglaševanja v medijih, stroški
povezani s pripravo razstav.
5. Občina Brežice bo sofinancirala aktivnosti povezanih s promocijo kmetijstva do
100% celotne vrednosti aktivnosti na osnovi
dokazil o izvedenih delih (kopije računov in
poročilo o izvedeni aktivnosti).
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna
višina sredstev namenjenih za sofinanciranje je 7.000 EUR na proračunski postavki:
1150-Promocija kmetijstva in pridelovalcev.
Sredstva se delijo na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.
Kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih
sredstev za javni razpis premalo, se bodo
vsem prejemnikom sredstva sorazmerno
znižala.
V. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1. prijavni obrazec;
2. kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami;
3. kopija temeljnega akta društva, iz katerega je razvidna dejavnost društva (statut
oziroma pravila o delu);
4. vsebinska in finančna predstavitev- za
vsako prijavljeno aktivnost posebej:
– podroben vsebinski opis aktivnosti promocije, način izvedbe, datum izvedbe, predvideno število udeležencev,
– finančna vrednost celotne prireditve
s podrobno stroškovno razdelano konstrukcijo posameznih odhodkov in način zagotovitve pokrivanja stroškov prireditve (prihodki);
5. finančna dokazila o izvedenih delih
(kopije računov, itd. ter kopije dokazil o plačilu računov -bančni izpis prometa na transakcijskem računu iz katerega je razvidno in
označeno na kateri račun se nanaša). Dokazila pod to točko se dostavijo za aktivnosti,
ki so že bile izvedene do razpisa. V primeru,
da aktivnost še ni bila izvedena, se dokumentacija pod to točko dostavi z zahtevkom
za črpanje sredstev;
6. izjava vlagatelja o izpolnjevanju in
sprejemanju pogojev javnega razpisa;
7. parafiran vzorec pogodbe vzorca pogodbe.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano
dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji.
VI. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do ponedeljka, 20. 9. 2010 na naslov:
Občina Brežice, Oddelek za gospodarske
javne službe in gospodarske zadeve. Šteje
se, da je prijava prispela pravočasno, če je
bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana
na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum
poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v sprejemni pisarni Občine Brežice.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni
razpis za sofinanciranje prireditev na področju kmetijstva v letu 2010«.

VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter
pripravila predlog prejemnikov sredstev
strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje
župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila
strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po
razpisnem roku na Občini Brežice. Odpiranje vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih
dopolnijo v roku 5 dni od prejema obvestila.
Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar
neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del
tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov
sredstev, ki ga pripravi komisija, direktor
občinske uprave s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini
dodeljenih sredstev.
7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo
sredstva nakazana v letu 2010. Prejemniki sredstev morajo dostaviti najkasneje do
30.10.210 pisni zahtevek za izplačilo, kopije
računov ter poročilo o izvedeni prireditvi.
VIII. Rok, v katerem bodo potencialni
prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi oziroma ne dodelitvi sredstev
direktor občinske uprave Občine Brežice
s sklepom v roku 30 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani
tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku
osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo
za pridobitev sredstev.
Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje
pogoje in merila iz javnega razpisa in mu
razpisana sredstva neupravičeno niso bila
dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno
opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba
se pošlje priporočeno po pošti na Občino
Brežice. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji
vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
IX. Informacije: razpisna dokumentacija
je od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS dosegljiva na spletni strani Občine
Brežice, www.brezice.si ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na
Oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve Občine Brežice. Dodatne
informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Roman Matjašič, tel. 07/499-15-16,
e-mail:roman.matjasic@brezice.si, v času
uradnih ur.
Občina Brežice
Ob-5305/10
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi
18. člena Pravilnika o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in štu-
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dente v Mestni občini Nova Gorica (Uradni
list RS, št. 68/07, 67/08 in 57/09) in Odloka
o proračunu Mestne občine Nova Gorica za
leto 2010 (Uradni list RS, št. 90/09, 37/10),
objavlja
javni razpis
za štipendiranje in sofinanciranje
šolnin za nadarjene dijake in študente
v Mestni občini Nova Gorica iz sredstev
proračuna za leto 2010
1. Predmet javnega razpisa:
– štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov,
– sofinanciranje šolnin za nadarjene dijake in študente.
2. Namen javnega razpisa:
Namen javnega razpisa je zagotavljanje
sredstev za sofinanciranje izobraževanja
nadarjenih dijakov in študentov v Republiki
Sloveniji ali v tujini iz sredstev proračuna
Mestne občine Nova Gorica za leto 2010.
3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– stalno prebivališče v Mestni občini
Nova Gorica,
– status dijaka ali študenta,
– ni prejemnik republiške, Zoisove, kadrovske ali druge štipendije,
– ni v delovnem razmerju,
– se ne izobražuje za suficitarni poklic,
ki je evidentiran za Mestno občino Nova
Gorica,
– da mesečni bruto dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne sme
presegati šestkratne vrednosti zadnje objavljene zajamčene plače v Republiki Sloveniji
(1.426,38 EUR),
– da dijak dosega najmanj prav dober
splošni učni uspeh v preteklem šolskem letu
oziroma dijak 1. letnika dosega povprečno oceno vseh zaključenih ocen 9. razreda
osnovne šole najmanj 4,0,
– da študent dosega poprečno oceno
opravljenih izpitov v preteklem študijskem
letu najmanj 8,0,
– da študent dodiplomskega študija ob
vpisu v prvi letnik ni starejši od 21 let, študent podiplomskega študija pa ne starejši
od 28 let,
– da je na področju izobraževanja dosegel javno priznan uspeh ali izjemni dosežek
v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih
letih.
4. Prijava: prijavite se lahko samo na
obrazcu iz razpisne dokumentacije, ki ga
dobite na spletni strani: http://www.nova-gorica.si v rubriki »aktivni razpisi« ali v Oddelku
za družbene dejavnosti Mestne občine Nova
Gorica, soba 27/III., od ponedeljka do petka
od 8. do 12. ure in od 13. do 14. ure ter ob
sredah od 8. do 12. in od 13. do 16. ure.
4.1. Prijavi (Obr. P-01) mora prijavitelj
priložiti:
1. podatke o družinskih članih in dokazila o premoženjskem stanju (Obr. P-02),
2. izjave o dovolitvi vpogleda v podatke o dohodkih oziroma prejemkih (Obr.
P-03),
3. overjeno fotokopijo dokazila o učnem uspehu v šolskem oziroma študijskem
letu 2009/10,
4. originalno potrdilo o vpisu za šolsko
oziroma študijsko leto 2010/11,
5. dokazilo o višini šolnine (priložijo
samo prosilci za sofinanciranje šolnine),
6. druga dokazila, ki so navedena
v razpisni dokumentaciji.
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4.2. Prijavi prijavitelj priloži tudi:
– kratek življenjepis,
– dokazila o doseženih rezultatih na tekmovanjih,
– bibliografijo objavljenih del,
– potrdila o sodelovanju pri znanstvenih
raziskavah, umetniških prireditvah ipd.,
– kritike in recenzije dosežkov na področju umetnosti in drugih področjih,
– dokazila o prejetih priznanjih ali nagradah,
– priporočila javnih zavodov,
– druga dokazila, ki kažejo na sposobnost in primernost kandidata.
4.3. Rok za prijavo je do 15. 9. 2010.
Prijave z vsemi potrebnimi dokazili oddajte osebno v glavni pisarni 38/I. ali pošljite na naslov: Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – razpis za štipendiranje« in navedbo naslova
prijavitelja.
Za pravočasno se šteje prijava, ki je do
izteka roka za prijavo oddana na pošto s priporočeno pošiljko oziroma do 15. ure istega
dne vložena v glavni pisarni Mestne občine
Nova Gorica (soba 38/I).
Nepravočasne vloge uprava s sklepom
zavrže. Nepopolno vlogo mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori,
uprava s sklepom vlogo zavrže.
5. Višina razpoložljivih sredstev: podeljene bodo predvidoma 4 štipendije oziroma
šolnine.
6. Merila za izbor:
– dosežen učni uspeh,
– javno priznan uspeh oziroma izjemni
dosežek – doseženi rezultati kandidata,
– deficitarnost poklica v Mestni občini
Nova Gorica.
Ob enakih pogojih imajo prednost kandidati z nižjim dohodkom na družinskega
člana.
7. Pogoji za porabo sredstev
O dodelitvi štipendij in sofinanciranju
šolnin odloča Odbor za kulturo, šolstvo in
šport, ki odloči tudi o številu dodeljenih štipendij oziroma obsegu sofinanciranja šolnin
v okviru razpoložljivih sredstev. Odbor lahko
odloči tudi, da se štipendija oziroma šolnina
ne podeli.
Medsebojno razmerje med Mestno občino Nova Gorica in prejemnikom štipendije
oziroma šolnine se uredi s pogodbo.
8. Izmed prejemnikov štipendij določi
župan s posebnim sklepom dobitnika »Štipendije Treh uprav« (Mestna občina Nova
Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina
Gorica). Kriterij za določitev je mednarodni
značaj študija.
9. Dodatne informacije
Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica 26/III. pri Majdi Stepančič,
tel. 05/335-01-63 ali 335-01-61.
Prijavitelji bodo o odločitvi pisno obveščeni po zaključenem razpisu.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 0973/2010-4310/2010
Ob-5315/10
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09),
na podlagi 18. in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07)
sklepov župana sprejetih na podlagi posa-
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mičnega programa razpolaganja s premoženjem, z dne 12. 5. 2010 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine
I. Predmet prodaje je:
1) Nepremičnina – zemljišče parcelna številka parc. št. 55/3, travnik, v izmeri
271 m2, vpisano v vl. št. 340, k.o. Drulovka,
za izklicno ceno 80,00 EUR/m2 zemljišča
(DDV ni vključen v ceno), kar za 271 m2
znaša 21.680,00 EUR (DDV ni vključen
v ceno).
Vse stroške postopka, davek na promet
nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe, nosi kupec.
Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišča,
ki je predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
II. Nepremičnina, opredeljena v I. točki
javnega razpisa, bo naprodaj na javni dražbi, ki bo v torek, dne 14. 9. 2010, ob 10. uri
v sejni dvorani št. 14 na naslovu Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače
in tuje pravne in fizične osebe:
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto
izkaže z osebnim dokumentom,
– pravne in fizične osebe, ki so na Oddelek za splošne zadeve pri Mestni občini
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, do ponedeljka, dne 13. 9. 2010 do 12. ure, dostavile
naslednje dokumente:
– pravne osebe dostavijo dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime
odgovorne osebe, ki ni starejše od 30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik
pa priglasitveni list DURS-a,
– dokazilo od sodišča, da pravna oseba
ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima
pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma
fizična oseba poravnane vse obveznosti do
Mestne občine Kranj (za katerega zaprosi
najkasneje do četrtka, dne 9. 9. 2010 na Oddelku za finance Mestne občine Kranj),
– davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma
fizične osebe z navedbo imena in naslova
banke ali druge finančne ustanove,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni
podjetnik oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe,
– potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10
odstotkov izklicne cene nepremičnine oziroma premičnine, ki jo bo dražil na javni
dražbi, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Kranj, številka 01252-0100006472, sklic na številko
odobritve 18 75515-2010003-43060009
Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo

varščine za javno dražbo« z oznako točke,
pod katero se nahaja nepremičnina oziroma premična stvar, za katero se plačuje
varščina.«.
– seznam dokumentov oziroma potrdil iz
te točke razpisa.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se sklene z najugodnejšim dražiteljem
v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe
v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.
V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani ponudnik poravnal na račun,
št. 01252-0100006472 Mestne občine
Kranj v roku, ki ne sme biti daljši kot trideset dni od sklenitve pogodbe oziroma
izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla.
VI. Davek na dodano vrednost oziroma
davek na promet z nepremičninami, stroške cenitve nepremičnine oziroma premične
stvari, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za
nepremičnino, ki jo draži, in je izpolnil pogoj
iz III. točke tega razpisa, in slednje dokaže
s pisnim potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena določena na m2, lahko
dvigajo ceno na m2 površine za večkratnik
zneska 5 EUR,
5. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena do 40.000 EUR lahko dvigajo
za večkratnik zneska 250 EUR,
6. dražitelji za nepremičnine oziroma
premične stvari, za katere je izklicna cena
nad 40.000 EUR lahko dvigajo za večkratnik
zneska 500 EUR,
7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo
dokler ni podana višja ponudba,
8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
9. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
10. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
11. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Opozorilo. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem
predstojnika postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
X. Ogled nepremičnin in premičnin je
možen na podlagi predhodnega dogovora,
vendar najkasneje do srede, dne 8. 9. 2010
do 12. ure, na tel. 23-73-121.
XI. Natančnejše podatke o nepremičninah ter ostale informacije so na voljo na
naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski
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trg 1, Kranj, Oddelek za splošne zadeve in
bodo objavljene na internetni strani www.
kranj.si.
XII. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje
posamičen program upravljanja in osnutek
pogodbe, lahko zainteresirane osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na
naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, Oddelek za splošne zadeve, v času
uradnih ur.
Mestna občina Kranj
Ob-5330/10
Na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) (Uradni list RS,
št. 127/06) in 15. člena Odloka o ugotovitvi
javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo in o načinu izvajanja gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice
na lesno biomaso (Uradni list RS, št. 62/10)
Občina Šentrupert, Šentrupert 33, Šentrupert, objavlja
javni razpis
za izbiro koncesionarja za opravljanje
gospodarske javne službe dobave
toplote iz kotlovnice na lesno biomaso
v Vrtcu Šentrupert in Osnovni šoli
dr. Pavla Lunačka Šentrupert
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je koncesijsko javno-zasebno partnerstvo, kot je urejeno v Zakonu
o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) (Uradni list RS, št. 127/06) in ostalih relevantnih
predpisih.
2. Javni partner: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8323 Šentrupert.
3. Objava odločitve o javno-zasebnem
partnerstvu in akta o javno-zasebnem partnerstvu: Odlok o ugotovitvi javnega interesa
za javno-zasebno partnerstvo in o načinu
izvajanja gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso
(Uradni list RS, št. 62/10).
4. Predmet javno-zasebnega partnerstva: podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe dobave toplote iz
kotlovnice na lesno biomaso v Vrtcu Šentrupert in Osnovni šoli dr. Pavla Lunačka
Šentrupert.
5. Narava javno-zasebnega partnerstva:
koncesijsko javno-zasebno partnerstvo.
6. Območje javno-zasebnega partnerstva: Občina Šentrupert, Vrtec Šentrupert
in Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert, kot je opredeljeno v Odloku o ugotovitvi
javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo in o načinu izvajanja gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na
lesno biomaso (Uradni list RS, št. 62/10).
7. Začetek javno-zasebnega partnerstva:
po podpisu pogodbe.
8. Predviden čas trajanja javno-zasebnega partnerstva: 15 let.
9. Pridobitev razpisne dokumentacije,
kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je kandidatom na voljo na spletni strani,
www.sentrupert.si. Ostali dokumenti, ki so
del razpisne dokumentacije so na voljo pri
javnem partnerju. Razpisna dokumentacija
je brezplačna.
10. Kraj in rok za predložitev vlog, pogoji
za njihovo predložitev
Kandidati oddajo vloge ter spremembe
in umike vlog s priporočeno pošiljko po pošti
na naslov: Občina Šentrupert, Šentrupert
33, 8232 Šentrupert, ali osebno v glavni
pisarni na naslovu javnega partnerja, vsak

delovni dan med 9. in 12. uro do roka, določenega za oddajo vlog.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo
predložena ali bo prispela po pošti na zgoraj
navedeni naslov do dne 24. 9. 2010 najkasneje do 10. ure.
11. Zahteve glede vsebine vlog: celotna
vloga mora biti izdelana skladno z navodili
v razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in dokazila o njihovem izpolnjevanju:
a) Kandidat mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.
Dokazilo: Izjava kandidata.
b) Kandidat v zadnjih petih letih pred
objavo javnega razpisa ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj: hudodelsko
združevanje, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje, dajanje daril za nezakonito
posredovanje, goljufija, poslovna goljufija,
preslepitev pri pridobitvi posojila, ugodnosti
in zatajitev finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti,
pranje denarja.
Dokazilo: Izjava kandidata.
c) Zakoniti zastopnik kandidata, kolikor je
kandidat pravna oseba, v zadnjih petih letih
pred objavo javnega razpisa ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah, nedovoljeno sprejemanje
daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje
daril za nezakonito posredovanje, dajanje
daril za nezakonito posredovanje, goljufija,
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi
posojila, ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese
Evropskih skupnosti, pranje denarja.
Dokazilo: Izjava zakonitega zastopnika
kandidata.
d) Zoper kandidata ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali kateri koli drug
postopek, podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države, v kateri ima sedež.
Dokazilo: Izjava kandidata.
e) Kandidat je ekonomsko in finančno
sposoben izvesti javni razpis.
Dokazilo: Potrdilo banke, da bo kandidatu brezpogojno odobreno posojilo najmanj
v vrednosti stroškov investicije, kot jih bo
prikazal v svojem izračunu, če bo za posojilo
zaprosil, pri čemer javni partner opozarja,
da izjava banke, da bo kandidatu odobrila
posojilo v skladu s poslovno politiko banke
predstavlja pogojno izjavo, ki bo štela za
neustrezno.
f) Kandidat razpolaga z zadostnim in
strokovno ustreznim kadrom, tehnično opremo ter izkušnjami za izvedbo predmetnega
javnega razpisa.
Dokazilo: Izjava kandidata.
g) Kandidat mora izkazati, da ima v lasti
ali v upravljanju vsaj eno delujočo kotlovnico
na lesno biomaso, primerljive tehnologije,
kot jo navaja v svoji vlogi.
Dokazilo: Izjava kandidata.
13. Pogoji za predložitev skupne vloge:
Vsak sodelujoči v skupni ponudbi mora
izpolnjevati pogoje iz točk 12.a, 12.b, 12.c
in 12.d, izpolnjevanje pogojev iz ostalih točk
pa je lahko skupno.
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14. Merila za izbiro najugodnejšega kandidata: javni partner bo pri izbiri uporabil
naslednja merila:
– rok izvedbe,
– koncesijska dajatev in cena za dobavljeno toplotno energijo.
15. Naslov, prostor, datum in uro odpiranja vlog: Občina Šentrupert, Šentrupert 33,
8232 Šentrupert. Odpiranje bo dne 24. 9.
2010, ob 11. uri.
Občina Šentrupert
Št. 410-92/2010/82
Ob-5332/10
Na podlagi Odloka proračuna Občine Postojna za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 105/09 z dne 21. 12. 2009), Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00,
62/00, 114/01 in 20/06), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje
razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini
Postojna v obdobju 2007–2013 (Uradni list
RS, št. 60/07), Mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja, št.
priglasitve: K-BE018-5883512-2007), Mnenja Ministrstva za finance št. priglasitve:
M001-5883512-2007/I) Občina Postojna (v
nadaljevanju občina) objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev
za pospeševanje razvoja kmetijstva
in gozdarstva v Občini Postojna
v letu 2010/II
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za pomoči
po pravilu » de minimis « za pospeševanje
razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini
Postojna v letu 2010. Predmet sofinanciranja so stroški prevoza z območij Občine
Postojna, kjer je prireja mleka razpršena
in je oddaljenost do zbiralnice večja od 5
kilometrov.
Okvirna višina razpisanih sredstev za
naveden ukrep po pravilu » de minimis « je
15.100,00 EUR.
II. Splošne določbe in osnovni pogoji za
kandidiranje
Upravičenci:
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost transporta v cestnoprometnem sektorju in izvajajo storitev prevoza mleka.
Splošne finančne določbe:
1. Za ukrepe, ki spadajo v pomoči dodeljene po pravilu »de minimis« velja, da
so lahko začeti pred izdajo upravnega akta
(sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar ne pred 1. 1. 2010.
Upravičeni stroški po tem razpisu so stroški,
nastali od 1. 2. 2010 pa do 30. 11. 2010.
2. Dokazila/plačani računi za namen po
tem razpisu, ki jih upravičenec priloži skupaj
z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja.
3. Po tem razpisu se sofinancira vrednost upravičenih stroškov brez DDV.
4. Za pomoči, dodeljene po pravilu »de
minimis«, skupna pomoč » de minimis «,
dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme
presegati 200.000 € bruto v katerem koli
obdobju treh proračunskih let.
Splošni pogoji upravičenosti:
1. izvajalec storitev prevoza opravljene
storitve dokazuje na podlagi zahtevka seznama dejansko opravljenih prevozov za
posamezno relacijo ter na podlagi seznama proizvajalcev mleka z območja Občine
Postojna;
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2. obvezne priloge so tudi dokazila oziroma računi o opravljeni storitvi iz katerih
so razvidni stroški prevoza mleka izraženi
v kilometrih (osnova za izračun je višina
veljavne kilometrine);
3. oddaljenost kmetije od zbirnega mesta
mora biti najmanj 5 km.
III. Namen razpisa
Pomoči dodeljene po pravilu »de minimis«.
F. Sofinanciranje stroškov transporta
–prevoz mleka
– višina razpisanih sredstev: 15.100,00
EUR.
Sofinancirajo se dejavnost transporta v cestnoprometnem sektorju za storitev
prevoza mleka.
Upravičeni stroški:
– operativni stroški prevoza (zbiranja in
transporta mleka iz odročnih krajev nad 5
km do zbiralnice).
Sofinancira se do 100% upravičenih stroškov prevoza (neposredno plačilo kmetuproizvajalcu ali članu družine ni dovoljeno).
Upravičenci:
Pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljaje dejavnost transporta v cestnoprometnem sektorju in izvajajo storitev
prevoza mleka.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne sme presegati
200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh
let.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, na razpisnem obrazcu 6 – Vloga
2010/II,
– seznam prog (relacij) z naslovi kmetij
– proizvajalcev mleka na katerih se opravlja
storitev prevoza mleka z območja Občine
Postojna,
– obvezne priloge so tudi dokazila oziroma računi o opravljeni storitvi iz katerih
so razvidni stroški prevoza mleka izraženi
v kilometrih (osnova za izračun je višina
veljavne kilometrine),
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti prevoza.
IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Za ukrepe, ki spadajo v pomoči dodeljene po pravilu »de minimis« velja, da so lahko začeti pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi
sredstev, vendar ne pred 1. 1. 2010.
Razpisani ukrepi pa se mora smiselno
zaključiti do 30. novembra in oddati vlogo z zahtevkom do vključno 3. decembra
2010.
V. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna ali osebno v sprejemno – informacijski
pisarni (št. 4) občine do vključno 3. 12. 2010
(velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in
naslov vlagatelja. Vsaka posamezna vloga
mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo – 2010 /II«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec iz
razpisne dokumentacije,
– vloga mora biti poslana v roku in na
način, ki je določen v tej točki besedila tega
razpisa.
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VI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Vloge, prispele na javni razpis odpira
in obravnava strokovna Komisija za odpiranje vlog, imenovana s strani župana. Če
Komisija ugotovi, da je vloga nepopolna,
pristojna strokovna služba občinske uprave
na predlog Komisije pozove prosilca, da
jo v roku 8 dni dopolni. Če prosilec vloge
v roku ne dopolni ali v tem roku ne zaprosi
za podaljšanje roka oziroma pristojnega
organa ne obvesti o nastalih objektivnih
okoliščinah, se vloga s sklepom kot nepopolna zavrže.
Komisija v primeru, ko zaprošena sredstva presegajo (oziroma ne bodo porabljena)
vsa razpisana razpoložljiva sredstva lahko
zniža (oziroma poveča) odstotek sofinanciranja oziroma določi najvišjo višino sredstev
na vlagatelja, v skladu s Pravilnikom.
Na osnovi predloga za razdelitev sredstev bo Občina Postojna v osmih dneh izdala sklep o dodelitvi sredstev, ki bo vseboval
določbe o namenu, upravičenih stroških ter
višini dodeljenih sredstev. Občina Postojna
bo z izbranimi upravičenci sklenila pogodbo,
v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v V. točki tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
VII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in razpisna dokumentacija sta od
dneva objave v Uradnem listu RS do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Občine Postojna: http://www.postojna.si ali
pa v sprejemno-informacijski pisarni Občine
Postojna, št. 4, vsak dan v poslovnem času,
do izteka prijave na razpis.
VIII. Naslov in rok za reševanje pritožbe:
če se prosilec z odločitvijo ne strinja, lahko
poda pisno pritožbo v osmih dneh od prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna in
poslana na naslov: Občina Postojna, Ljub
ljanska c. 4, 6230 Postojna.
IX. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom: dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu: Občina Postojna,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, kontaktna oseba: Tatjana Rolih (tel. 728-07-00,
728-07-89).
Občina Postojna
Št. 551-003/2010
Ob-5423/10
Občina Šmartno pri Litiji na podlagi
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02),
21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005 UPB-1), Odloka
o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto
2010 (Uradni list RS, št. 53/10) in Pravilnika
o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in
humanitarnih dejavnosti v Občini Šmartno
pri Litiji (Uradni list RS, št. 31/05) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje socialnih,
zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti
v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2010
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih
programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti
v Občini Šmartno pri Litiji oziroma za občane Občine Šmartno pri Litiji.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne in
neprofitne organizacije, društva ter združenja, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
– so registrirani in delujejo na področju
socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti;
– imajo urejeno evidenco članstva;
– imajo v svojem članstvu tudi občane
Občine Šmartno pri Litiji;
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za
izvedbo načrtovanih programov.
Pravne osebe z delovanjem na območju
več občin, regij ali države morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da imajo svoje
člane oziroma uporabnike tudi iz območja
Občine Šmartno pri Litiji in v koliki meri je
program oziroma projekt namenjen njim.
Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
4. Osnovna merila za izbor
– ocena kvalitete in realnosti programa,
jasno opredeljeni cilji in uporabniki ter metode dela,
– sodelovanje z rizičnimi skupinami prebivalstva, vključenost strokovnih delavcev in
namen izvedbe programa,
– realnost izvedbe programa in finančna
konstrukcija v primerjavi z učinkovitostjo in
oziroma udeležbo,
– reference – program se izvaja že dalj
časa oziroma se program izvaja na območju
občine že daljše časovno obdobje.
Ostala merila so navedena in podrobneje
razčlenjena v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
8.500 EUR kot določa Odlok o proračunu
Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010, v skladu s prijavami in merili pa se bodo razdelila
na naslednja področja:
a) humanitarni programi,
b) zdravstveni programi,
c) socialni programi.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2010
za programe/projekte za katere so bila dodeljena.
7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 30. 9. 2010 (datum poštnega žiga) na naslov: Občina Šmartno pri
Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
ali osebno v tajništvu občine do 30. 9. 2010
do 12. ure.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih
ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – Sofinanciranje humanitarnih programov 2010«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov,
ki bodo:
– oddani po določenem roku za oddajo
predlogov,
– neustrezno naslovljeni in
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– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev
oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku
roka za dopolnitev predloga, ki bo določen
v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
8. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma
prijav na razpis ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. Kolikor v roku 8 dni po
prejemu poziva pozvani predlagatelji tega
ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna prijava.
9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu
razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpiranju predlogov. Z izbranimi predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.
10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini
Šmartno pri Litiji (soba 5) ali na spletnih straneh, www.smartno-litija.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini
Šmartno pri Litiji, soba 5, tel. 01/896-27-70,
e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si;
Občina Šmartno pri Litiji
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Javne dražbe
Št. 478-30/2010
Ob-5306/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 55/09 in 100/09), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje
Poslovni prostori so locirani v kleti in
pritličju poslovne zgradbe, na naslovu Log
9, v Hrastniku. Neto tlorisna površina poslovnih prostorov znaša 215,60 m2, od tega
v kleti 115,40 m2 in v pritličju 100,20 m2.
Poslovni prostori so vpisani kot del stavbe št. 706.ES in sicer: št. 8.E, z.k. vložek
št. 724/8, št. 9.E, z.k. vložek št. 724/9 in
13.E, z.k. vložek št. 724/13, vse k.o. Hrastnik-mesto (šifra k.o. 1855).
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja države. Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje,
je izklicna cena 130.500,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1.000,00 EUR.
Davek na promet nepremičnin v višini
2% ni vključen v kupnino in ga kupec plača
poleg kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Ministrstvu za pravosodje,
Župančičeva 3, Ljubljana, v sejni sobi v 4.
nadstropju, in sicer 16. 9. 2010, z začetkom
ob 10. uri.
7. Višina varščine
Višina varščine je 13.050,00 EUR in se
plača na račun, št. SI56 0110-06300109972,
sklic 18 20117-7200005-67312010, z navedbo namena nakazila: Javna dražba-Log
9, Hrastnik.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino,
a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina
zadrži.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Ogled predmetov javne dražbe je možen
po predhodni telefonski najavi. Za dodatne
informacije v zvezi z ogledom nepremičnin,
s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite
na Matejo Gašperlin, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, tel. 01/369
5504, faks. 01/369-55-96, e-pošta: mateja.gasperlin@gov.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani:

http://www.mp.gov.si/si/javni_razpisi/ministrstvo_za_pravosodje/.
9. Opozorilo
Predstojnik upravljavca lahko do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe
ustavi, pri čemer se povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih stroškov.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo najkasneje do dne
14. 9. 2010 v zaprti kuverti z napisom
»Ne odpiraj, javna dražba-Log 9, Hrastnik,
št. 478-30/2010« na naslov Ministrstvo za
pravosodje, sektor za nepremičnine in investicije v pravosodju, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana, priporočeno po pošti ali osebno
na vložišče oddati:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo
overjeno pri notarju s katero pod kazensko
materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila ki jih izdajajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju
s katero pod kazensko materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik;
– dokazilo o plačani varščini za nepremičnine, ki jih dražijo.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso
mogli pridobiti dokazil iz prve, druge ali tretje
alinee te točke, lahko le-te predložijo na dan
javne dražbe.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (overitve, takse, vpis v zemljiško
knjigo in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 2014-9/2010-02/09
Ob-5325/10
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor, na
podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07), 40. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (Medobčinski
uradni vestnik, št. 1/2009-UPB1) in skladno
s programom prodaje nepremičnin v letu
2010, razpisuje
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javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor bo izvršil prodajo naslednjih stanovanj v Mariboru po naslednjih izklicnih
cenah:

Zap.
št.
1.

Naslov

Št.
stanovanja

Vrsta
(št. sob)

Etaža

Leto
gradnje

Površina
(bruto)
m2

Izklicna cena
v EUR

Kavcija
v višini 10%
izklicne cene
v EUR

Cesta XIV. divizije 4

5

gars.

podst.

1902

31,54

14.200,00

1.420,00

7

1S

1.

1900

25,92

11.700,00

1.170,00

2.

Cesta XIV. divizije 37

3.

Cesta XIV. divizije 88
(prodaja 1/2 stanovanjske
hiše)

/

1S

P

1906

48,10

26.945,00

2.694,50

4.

Ciril-Metodova ulica 18

6

1S

podst.

1890

30,5

15.300,00

1.530,00

5.

Einspielerjeva ulica 32

2

1S

kletno

1888

36,61

15.470,00

1.547,00

6.

Goriška ulica 1A

14

1S

2.

1968

32,09

17.700,00

1.770,00

7.

Gorkega ulica 25

6

1S

podst.

1889

32,45

11.400,00

1.140,00

8.

Gorkega ulica 51

4

2S

P

1903

67,08

39.270,00

3.927,00

9.

Iztokova ulica 23

1

1S

klet

1939

54,2

19.000,00

1.900,00

10.

Kamniška ulica 2

8

gars.

podst.

1905

28,67

18.700,00

1.870,00

11.

Kočevarjeva ulica 9

8

1S

1.

1899

25,77

9.000,00

900,00

12.

Meljska cesta 48

101

1S

P

1937

46,13

23.000,00

2.300,00

13.

Nasipna ulica 96

7

2S

klet

1934

48,13

19.300,00

1.930,00

14.

Pregljeva ulica 12

3

gars.

P

1938

20,34

6.885,00

688,50

15.

Prežihova ulica 9

8

1S

podst.

1926

38,47

15.400,00

1.540,00

16.

Srednje 1, Bresternica

3

1S

P

1871

68,10

23.375,00

2.337,50

17.

Ulica Pariške komune 15

2

1S
s kabin.

1.

1900

32,33

19.400,00

1.940,00

18.

Valvasorjeva ulica 24

19.

Zrkovska cesta 12

1

1S

klet

1890

32,41

9.605,00

960,50

40

2S

4.

1964

36,76

23.460,00

2.346,00

* Nepremičnina pod zap. št. 3 – predmet prodaje je solastniški delež stanovanjske hiše v višini ½ od celote
II. Znesek višanja: znesek višanja izklicne cene za vse nepremičnine znaša 200,00
EUR.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe: prodajna pogodba se sklene
z dražiteljem, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Pogodba se sklene v 15 dneh po zaključku
dražbe oziroma v primeru predkupnih upravičenj, po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če uspeli dražitelj (kupec)
ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se
šteje, da je odstopil od nakupa.
IV. Način in rok plačila kupnine: kupnino je potrebno plačati v roku 30 dneh od
sklenjene pogodbe na TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor,
št. 01270-6950971157, odprt pri Uradu za
javna plačila v Slovenski Bistrici. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena
sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za
razdrto. Prenos lastninske pravice se opravi
po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano
zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne
kupnine.
V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila v prostorih Mestne občine Ma-
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ribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,
v II. nadstropju v Dvorani generala Rudolfa
Maistra, dne 16. 9. 2010, ob 11. uri.
VI. Višina kavcije
Dražitelji morajo do vključno 13. 9. 2010
plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene na
TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, št. 01270-6950971157
z navedbo »plačilo kavcije za nepremičnino
pod zaporedno št. _«.
Navedba zaporedne številke nepremičnine je obvezna.
VII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
kavcije
Plačana kavcija se uspelemu dražitelju
(kupcu) všteje v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni
od dneva dražbe oziroma v primeru predkupne pravice po uveljavljanju le-te.
Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo
in tako ne sprejmejo niti izklicne cene, se
varščina zadrži. Organizator javne dražbe
zadrži varščino tudi v primeru, če kupec
ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača
kupnine.
VIII. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Dražitelji se morajo na dan javne dražbe od 10.30 do najkasneje 10.50, osebno
oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni mapi
predložiti fotokopije naslednjih dokumentov
in originale na vpogled ob prijavi:
1. potrdilo o plačani kavciji in priloženo celotno številko TRR računa (z navedbo
banke) za primer vračila kavcije;
2. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije
in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske
unije;
3. izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne
evidence v originalu, star največ 30 dni;
4. morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi;
5. osebno izkaznico ali drug osebni dokument s fotografijo (fizične osebe, s. p.-ji,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci);
6. davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
7. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico
na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa
zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, pravne osebe oziroma drugi
poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma druge ustrezne
evidence, star največ 30 dni.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
Po oddaji zgoraj navedenih dokumentov
pa do zaključka draženja izbrane nepremičnine dražitelji ne smejo zapuščati prostora,
kjer se odvija javna dražba oziroma če prostor zapustijo, se vanj ne morejo več vrniti.
IX. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
videno–kupljeno in po stanju nepremičnin
v času javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane.
– Pri nepremičninah pod zaporednimi
št. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12 in 16 ni vzpostavljena
etažna lastnina.
– Vse nepremičnine so proste oseb in
stvari, z izjemo nepremičnine pod zaporedno št. 3, ki je zasedena.
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– Nepremičnina pod zaporedno številko
16 je registrirana enota kulturne dediščine.
– Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške notarske
overitve podpisa prodajalca in stroške vpisa
prodane nepremičnine v zemljiško knjigo.
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Dražba za posamezno nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Če dva ali več dražiteljev, ki dražijo
isto nepremičnino in zanjo ponujajo enako ceno, nepremičnina ni prodana, dokler
eden od dražiteljev ne zviša cene. Če do
zvišanja cene ne pride, se varščina zadrži
vsem dražiteljem.
– Etažni lastniki v večstanovanjskih stavbah pod zaporednimi št. 3, 5, 9, 16 in 17
imajo v skladu s 124. in 66. členom veljavnega Stvarnopravnega zakonika pri odkupu
stanovanja predkupno pravico, ki jo bodo
lahko na podlagi 508. člena veljavnega Obligacijskega zakonika uveljavljali v 30 dneh
po prejemu pisnega obvestila Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada o višini
izdražene cene.
X. Ogled
Ogled nepremičnin bo možen:
– dne 30. 8. 2010, pod zap. št. 1: od 9.
do 10. ure, št. 2: od 10.30 do 11.30, št. 3: od
12. do 13. ure, št. 4: od 13.30 do 14.30;
– dne 31. 8. 2010, pod zap. št. 5: od 9.
do 10. ure, št. 6: od 10.30 do 11.30, št. 7: od
12. do 13. ure, št. 8: od 13.30 do 14.30;
– dne 1. 9. 2010, pod zap. št. 9: od 9. do
10. ure, št. 10: od 10.30 do 11.30, št. 11: od
12. do 13. ure, št. 12: od 13.30 do 14.30;
– dne 2. 9. 2010, pod zap. št. 13: od
9. do 10. ure, št. 14: od 10.30 do 11.30,
št. 15: od 12. do 13. ure, št. 16: od 13.30
do 14.30;
– dne 3. 9. 2010, pod zap. št. 17: od 9.
do 10. ure, št. 18: od 10.30 do 11.30, št. 19:
od 12. do 13. ure.
XI. Ustavitev postopka: direktorica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor lahko ustavi postopek javne
dražbe do sklenitve pravnega posla.
XII. Informacije
Za vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel.
02/250-63-10.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Javnega medobčinskega
stanovanjskega sklada Maribor, www.jmssmb.si.
Javni medobčinski stanovanjski
sklad Maribor
Št. 478-256/2008-8
Ob-5326/10
Mestna občina Nova Gorica na podlagi
20. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07 in 94/07, 100/09), 19. člena
Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne
objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS,
38/05 in 24/06), Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Nova Gorca za leto 2010, objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.

2. Opis predmeta javne dražbe: zemljišče s parc. št. 667/1, travnik, v izmeri
654 m2, k.o. Dornberk.
3. Vrsta pravnega posla: z najuspešnejšim dražiteljem bo sklenjena kupoprodajna
pogodba. Prodajna pogodba mora biti sklenjena najkasneje v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicna cena za zemljišče,
ki je predmet te prodaje je 22.760,00 EUR,
najnižji znesek njenega višanja pa 200,00
EUR. K vrednosti, ki bo dosežena po končani javni dražbi, bo potrebno kupcu obračunati še 20% DDV.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se plača v roku 8 dneh po prejetju računa,
ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po
sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine
v določenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v prostorih Mestne občine Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, v stekleni dvorani in sicer v torek,
28. 9. 2010, z začetkom ob 10. uri.
7. Višina varščine: dražitelji morajo
pred začetkom javne dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene. Varščino
je potrebno plačati na TTR Mestne občine
Nova Gorica, št. 01284-0100014022, sklic
na št. 28-75833-7221002-2008. Uspelemu
dražitelju se bo vplačana varščina vštela
v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi se plačana varščina vrne brez
obresti. Kolikor dražitelj, ki je uspel na javni
dražbi, ne sklene prodajne pogodbe, odstopi
od nakupa ali ne plača kupnine, organizator
javne dražbe obdrži vplačano varščino.
8. Splošni pogoji: na javni dražbi lahko
sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije
lahko postanejo lastniki nepremičnin. Organizatorju javne dražbe je potrebno pred
pričetkom javne dražbe predložiti: dokazilo
o plačilu varščine, pravna oseba mora predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, šteto do dneva javne
dražbe, samostojni podjetnik mora predložiti izpis iz registra samostojnih podjetnikov,
fizična oseba veljaven osebni dokument in
pooblaščenci pravnih oseb pooblastilo za
licitiranje. Vse listine je potrebno predložiti
v izvirniku razen dokazila o plačilu varščine,
ki je lahko fotokopija. Dražitelji, ki ne bodo
izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po
sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni
iz postopka.
9. Posebni pogoji: vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse,
vpis v zemljiško knjigo in drugo), plača kupec. Navedeni pogoj bo tudi sestavni del
pogodbe. Zemljišče bo prodano po načelu
videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
10. Posebno določilo: organizator javne
dražbe lahko postopek prodaje ustavi do
sklenitve pravnega posla. Ob ustavitvi prodaje se vsem dražiteljem povrne vplačana
varščina brez obresti.
11. Ogled nepremičnine in informacije:
po predhodnem dogovoru je možen ogled
zemljišča, ki je predmet javne dražbe. Vse
informacije v zvezi z javno dražbo lahko
dobite v stavbi Mestne občine Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica (soba
I/23) ali na tel. 05/33-50-136.
Mestna občina Nova Gorica
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Ob-5328/10
Občina Prevalje na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, 55/09
Odl. US: U-I-294/07-16) in 38. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in
55/09 – odl. US, 100/09, 49/10) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Prevalje, Občinska uprava, Trg 2a, Prevalje, tel. 02/82-46-100, faks
02/82-46-124.
2. Opis predmeta prodaje in izklicna
cena:
a) poslovna stavba »Vrtec Zgornji kraj«
na naslovu Zgornji kraj 12, Prevalje, skupaj
z zemljiščem, parc. št. 298/1 njiva 94 m2,
travnik 1744 m2, parc. št. 298/2 igrišče
1176 m2, pot 225 m2, parc. št. 298/5 poslovna stavba 452 m2, vse k.o. Farna vas,
skupno 3.691 m2.
Izklicna cena za nepremičnine pod a) je
169.053,60 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga
plača kupec.
b) poslovna stavba »Vrtec Pod gonjami«
na naslovu Pod gonjami 5a, Prevalje, skupaj
z zemljiščem, parc. št. 27/2 travnik 1742 m2,
parc. št. 27/3 travnik 1177 m2, parc. št. 38/2
poslovna stavba 547 m2, parc. št. 39/7 dvorišče 255 m2, parc. št. 39/8 travnik 71 m2, vse
k.o. Farna vas, skupno 3.792 m2.
Izklicna cena za nepremičnine pod b) je
169.783,39 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga
plača kupec.
Nepremičnine pod a) in b) sta zasedeni.
3. Najnižji znesek višanja: 5.000,00
EUR €.
4. Izvedba javne dražbe:
– Javna dražba se bo izvedla v mali sejni sobi Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje/II.
nadstropje, v petek, 20. 9. 2010 ob 12. uri.
– Javna dražba bo ustna in jo bo izvajala
pristojna komisija.
– Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni
dražbi, morajo pred začetkom javne dražbe
vplačati varščino v višini 10% skupne izklicne cene posamezne nepremičnine na TRR
Občine Prevalje, št. 01375-0100010242,
z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo nepremičnine pod a) oziroma pod b)«.
Plačana varščina se uspelemu dražitelju
vračuna v kupnino, neuspelemu dražitelju
pa bo vrnjena brez obresti v roku 10 dni od
dneva dražbe.
– Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe iz držav EU. Pravne osebe,
ki so registrirane v RS, morajo prodajalcu
predložiti ustrezno dokazilo o registraciji, ki
ne sme biti starejše od 30 dni, vse pravne
osebe pa tudi notarsko overjeno pooblastilo
za zastopanje na javni dražbi. Fizične osebe morajo predložiti osebni dokument ter
davčno številko.
– Dražitelji se morajo najpozneje četrt
ure pred začetkom javne dražbe osebno
oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni mapi
predložiti fotokopije naslednjih dokumentov
in originale na vpogled:
a) originalno potrdilo o vplačani varščini,
b) izpisano celotno številko TRR za primer vračila varščine,
c) izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) v originalu oziroma druge ustrezne
evidence v originalu, star največ 30 dni,

d) originalno notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi za pooblaščence,
e) osebno izkaznico ali drug osebni dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p.-ji,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci),
f) izpisano davčno številko oziroma ID
številko za DDV, EMŠO oziroma matično
številko in telefonsko številko;
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Ugovori na potek javne dražbe se lahko dajo do sestave dražbenega zapisnika,
rešuje pa jih predsednik komisije za izvedbo
javne dražbe.
– V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo enako najvišjo ceno ali
izklicno ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden od ponudnikov ne zviša svoje ponudbe.
– Ponudba veže do zaključka javne
dražbe in ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo na kakršen drug način razveljaviti.
– Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
5. Drugi pogoji javne dražbe: nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«, kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. V izklicno ceno niso zajeti
predpisani davki in jih plača kupec. Poleg
tega je kupec dolžan poravnati stroške notarske overitve pogodbe, stroške cenitve in
vse stroške v zvezi s prenosom lastninske
pravice in vknjižbe v zemljiški knjigi, ter stroške objave javne dražbe.
6. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba. Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po
zaključku javne dražbe. Kupec mora celotno
kupnino poravnati v roku 8 dni po podpisu
pogodbe, sicer se šteje, da je odstopil od
pogodbe in v tem primeru prodajalec zadrži
varščino. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne
pogodbe. Po plačilu celotne kupnine in po
poravnanih vseh stroških, se bodo kupcu
nepremičnine izročile v last s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljenih nepremičninah v pristojno zemljiško knjigo, medtem ko
se izročitev v posest kupcu odloži do izgradnje novega vrtca (predvidoma najkasneje
do konca leta 2011), tako da kupec prodajalcu do tedaj prepusti v brezplačni uporabi
nakupljene nepremičnine.
7. Natančnejše podatke o nepremičnini
lahko interesenti dobijo na tel. 02/82-46-116,
ogled nepremičnin pa je mogoč po predhodni telefonski najavi na isti številki.
8. Ustavitev postopka: Občina Prevalje
lahko postopek javne dražbe in začeti postopek prodaje nepremičnin ustavi vse do
podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti,
dolžna pa je vrniti brez obresti, vplačano
varščino.
Občina Prevalje
Ob-5357/10
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija, na podlagi 19. in 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 38. do
42. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07 in 100/09), 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04,
33/06 in 139/06) in sprejetega Letnega na-
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črta razpolaganja z občinskim nepremičnim
premoženjem za leto 2010 objavlja:
javno dražbo
za prodajo nepremičnega premoženja
Občine Litija
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, tel. 01/896-34-24, faks
01/896-34-60, e-mail: obcina.litija@litija.si.
2. Opis predmeta prodaje je: zemljiške
parcele ob Savski poti v Litiji, 184/19 dvorišče, v izmeri 1678 m2, 184/9 poslovna stavba, v izmeri 711 m2 (prodaja se stavbišče
brez objekta) in 184/21 dvorišče, v izmeri
543 m2 vpisane v z.k. vl. št. 50, k.o. Litija, prodajalec namerava na zemljiški parc.
184/21, k.o. Litija zgraditi razbremenilnik in
ostale vode za potrebe gradnje centralne čistilne naprave, zato bo istočasno ustanovljena služnostna pravica za potrebe gradnje
omenjenih objektov v korist občine, kakor
tudi služnostna pravica za kanalizacijo, ki
se že nahaja na tej nepremičnini).
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja: za nepremičnine, ki so predmet prodaje
je izklicna cena 205.000,00 EUR brez vključenega 20% DDV oziroma 2% davka na
promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 1.000,00 EUR,
kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena
nepremičnin ne vsebuje 20% DDV, ki se prišteje k prodajni ceni oziroma 2% davka na
promet nepremičnin in ga plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
poravna kupec na transakcijski račun Občine Litija št. 01260-0100002491 v osmih
dneh od sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za
razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino. Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine in stroškov povezanih
s pravnim poslom.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila dne 13. 9. 2010 v veliki sejni
sobi Občine Litija – 1. nadstropje, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, z začetkom ob 14
uri. Ponudniki morajo osebno ali po pošti
na Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija,
posredovati prijavo za udeležbo na dražbi.
Prijava za udeležbo mora prispeti v vložišče
Občine Litija, najkasneje do 13. 9. 2010 do
12 ure.
7. Višina varščine
Interesenti so dolžni najkasneje do 13. 9.
2010 do 11. ure, vplačati varščino v višini
10% izklicne cene na transakcijski račun
Občine Litija št. 01260-0100002491, s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo«.
Najugodnejšemu dražitelju bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na dražbi, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe.
V primeru, da interesent plača varščino
za nepremičnine, ki so predmet razpisa javne dražbe in se javne dražbe ne udeleži, se
varščina ne povrne.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov: vsa pojasnila v zvezi
s prodajo in ogledom premoženja lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Litija
na tel. 01/896-34-58 ali na e-naslovu: manja.sarbek@litija.si.
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9. Opozorilo: vodja dražbe lahko s soglasjem župana Občine Litija ustavi postopek prodaje za nepremičnine, ki so predmet
javne dražbe, vse do sklenitve pravnega
posla, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki premoženja ter se pravočasno prijavijo tako da:
– plačajo varščino in predložijo dokazilo
o plačilu,
– predložijo izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni (AJPES)
– za pravne osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta – za fizične osebe (fotokopija osebnega dokumenta za fizične osebe
mora biti overjena pri upravni enoti ali pri
notarju),
– predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih
mesecih niso imeli blokiranega TRR – velja
za pravne osebe in s.p., potrebno je predložiti original,
– predložijo davčno številko za fizične
osebe (davčna številka mora biti predložena v originalu oziroma overjena kopija pri
upravni enoti ali pri notarju) ali identifikacijsko številko za DDV za pravne osebe,
– predložijo overjeno pooblastilo (pri
upravni enoti ali notarju) za sodelovanje na
javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine.
Organizator bo pravočasno potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave. Interesenti,
ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po
sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni
iz postopka pred pričetkom dražbe.
11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– dražbo bo vodila komisija imenovana
pri županu,
– draži lahko tisti, ki se je pravočasno, to
je do vključno 13. 9. 2010 do 12. ure, prijavil
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na dražbo ter predložil dokazila navedena
pod 10. točko,
– pooblaščenec dražitelja mora predložiti
overjeno pooblastilo s strani upravne enote
ali notarja,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
– na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
– če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je premoženje prodano za
izklicno ceno,
– če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnine niso prodane,
če eden ne zviša cene,
– če dražitelj, ki se je pravočasno prijavil
na dražbo ter predložil dokazila navedena
pod 10. točko odstopi od dražbe, varščina
zapade v korist občine,
– dražba je končana, ko je vodja dražbe
trikrat izklical isto najvišjo ponudbo,
– ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe (morebitne ugovore
reši takoj vodja dražbe),
– javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) kakor tudi 20% DDV oziroma 2%
davek na promet nepremičnin plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba najkasneje v 15 dneh po končani
dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko
ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
ponudnik zadrži njegovo varščino.
Občina Litija
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Razpisi delovnih mest
Št. 47/12010
Ob-5311/10
Na podlagi 18., 20. in 23. člena Statuta
Urbanističnega inštituta, Upravni odbor Urbanističnega inštituta Republike Slovenije
razpisuje delovno mesto
direktorja.
Kandidat mora poleg splošnih z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje:
– izpolnjevavti pogoje za odgovornega
nosilca raziskovalnega ali razvojnega projekta, ki jih določa Zakon o raziskovalni dejavnosti;
– ima znanja in sposobnosti za organiziranje in vodenje raziskovalnega in razvojnega dela;
– ima najmanj pet let izkušenj na vodilnem delovnem mestu;
– zna vsaj en svetovni jezik.
Od kandidatov pričakujemo vizijo vloge
UIRS in predlog programske usmeritve dela
z utemeljitvijo odnosa do aktualnih strokovnih vprašanj.
Direktor bo imenovan za dobo pet let.
Nastop dela 1. januar 2011.
Kandidati naj svoje prijave z utemeljitvijo
in dokazili (strokovna bibliografija in biografija) pošljejo v osmih dneh po objavi javnega
razpisa na naslov: Urbanistični inštitut RS,
Trnovski pristan 2, 1127 Ljubljana, z oznako
»za javni razpis«.
O izbiri bomo kandidate obvestili v tridesetih dneh po objavi javnega razpisa.
Upravni odbor
Urbanističnega inštituta RS
Št. 1100-9/2010/1
Ob-5331/10
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 22, Ljubljana na podlagi
35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in kasnejše spremembe) in 6. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 10/93 in kasnejše spremembe) razpisuje
prosto delovno mesto
direktorja Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– visokošolska izobrazba druge stopnje
ali njej enakovredna raven izobrazbe;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z vodstvenimi delovnimi izkušnjami, poznavanjem področja gospodarjenja in upravljanja kmetijskih zemljišč in gozdov v Republiki Sloveniji in znanjem vsaj enega tujega
jezika.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas s polnim

delovnim časom. Vlada RS bo na predlog
ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenovala direktorja za mandatno dobo
štirih let.
Delovne naloge:
– vodenje, organiziranje in usklajevanje
poslovanja Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju; Sklad)
– vodenje strokovnega dela Sklada,
– zastopanje in predstavljanje Sklada,
– predlaganje Svetu Sklada poslovno in
razvojno politiko Sklada in ukrepe za njeno
izvajanje,
– sprejemanje notranje organizacijskih in
delovno pravnih aktov ter navodil,
– sklepanje delovnih razmerij in odločanje o drugih pravicah javnih uslužbencev
iz delovnih razmerij v skladu z veljavno zakonodajo,
– predlaganje Svetu Sklada sprejem pravilnikov in pravil za izvajanje temeljne dejavnosti Sklada,
– predlaganje Svetu Sklada sprejem finančnega načrta in programa Sklada,
– predlaganje Svetu Sklada sprejem zaključnega računa in poročila Sklada,
– izvršuje odločitve in sklepe Sveta Sklada,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Prijava mora vsebovati:
1) razvojno vizijo delovanja Sklada za
naslednje mandatno obdobje;
2) pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere
mora biti razvidna stopnja, smer izobrazbe,
datum (mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
3) opis delovnih izkušenj, v katerem kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter na kratko opiše delo, ki
ga je opravljal pri tem delodajalcu;
4) izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
5) pooblastilo, da kandidat dovoljuje Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pridobivanje podatkov o izpolnjevanju
pogojev iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja, sposobnosti in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Sklada, Dunajska 58, Ljubljana oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer organ
opravlja svoje naloge. Izbrani kandidat bo
imenovan na položaj za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano, Služba za kadrovske zadeve, Dunajska 22, Ljubljana in sicer
v roku 14 dni s pripisom »prijava na javni
razpis za delovno mesto direktorja/direktorice Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije.« Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana
na elektronski naslov: gp.mkgp@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Opomba: v besedilu uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 341/2010
Ob-5344/10
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo
ZUJIK-UPB1, 56/08 in 4/10), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91,
451/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98
Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06
– ZJZP) in tretjega odstavka 8. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije (Uradni list RS,
št. 60/03 in 8/09), Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo ene izmed strok, zastopanih v dejavnosti muzeja;
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj;
– da pozna področje dela muzeja;
– da je sposoben organizirati in voditi
delo;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni in znanje najmanj enega
svetovnega jezika na osnovni ravni.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na
visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu
zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih
ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje
slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu
znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje
v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da
visoko raven znanja slovenščine obvlada,
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo
oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.
Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja
svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom
oziroma certifikatom o aktivnem znanju tujega jezika ali s potrdilom, da se je kandidat
šolal v tujem (pridobil stopnjo izobrazbe –
osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali s potrdilom, da je kandidat dosegel VII. stopnjo
izobrazbe v okviru študija tujega jezika ali
s potrdilom, da je kandidat 6 mesecev ali
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več opravljal dela visokošolske zahtevnosti
v tujini v tujem jeziku.
Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni
znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom, da se je kandidat izobraževal pri
ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega
jezika) ali opravil večtedensko izobraževanje v tujem jeziku ali s potrdilom, da se je
kandidat večkrat udeležil strokovnih srečanj,
na katerih je aktivno uporabljal tuji jezik ali
s potrdilom, da je opravil izpit iz tujega jezika
v okviru programa do– ali podiplomskega
študija.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti
razvidna vrsta študijskega programa in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje naslednjih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje,
2. poznavanje področja dela muzeja,
3. sposobnost za organiziranje in vodenje dela (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne
osebe, za katero je kandidat opravljal delo,
datum začetka in konca opravljanja dela ter
opis dela);
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja slovenščine;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni, iz katere mora biti
razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje
pridobljeno;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni, iz katere
mora biti razvidna vrsta izobraževanja in
izobraževalna institucija v okviru katere je
bilo znanje pridobljeno.
Ministrica za kulturo bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega zavoda, imenovala
za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo
o zaposlitvi za določen čas s predsednikom
sveta javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor – Muzej novejše zgodovine Slovenije«
v tridesetih dneh po objavi javnega razpisa
na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova
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10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov
ministrstva: gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Tjaša
Cvetkovič, tel. 01/369-58-72.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Št. 110-90/2009
Ob-5345/10
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):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Kranju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (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 izvolitev
na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni

sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 107/10

Ob-5355/10

Svet Inštituta za matematiko,
fiziko in mehaniko na podlagi 79. člena
Statuta Inštituta za matematiko, fiziko in
mehaniko ter 35. člena Zakona o zavodih
razpisuje mesto
direktorja inštituta.
Kandidat mora poleg pogojev,
predpisanih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje zahteve:
– da ima naziv visokošolskega
učitelja ali raziskovalnega sodelavca
s področja dejavnosti inštituta,
– da je predložil program razvoja
raziskovalne organizacije.
Rok za prijave, ki jih sprejema
pisarna IMFM, Jadranska 19, 1000
Ljubljana, je 15. september 2010 –
»Razpis za direktorja«.
Kandidate bomo o izidu obvestili
v 30 dneh po koncu zbiranja ponudb.

Inštitut za matematiko,
fiziko in mehaniko

Ob-5390/10
»Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08),
Notarska zbornica Slovenije na predlog notarke Mateje Andrejašič razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega po
močnika pri notarki Mateji Andrejašič iz
Kranja.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4., in 7. točke
prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto
notarskega pomočnika, z življenjepisom in
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po
objavi.«
Notarska zbornica Slovenije
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Druge objave
Št. 10-1629
Ob-5314/10
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva cesta 5,
1000 Ljubljana, na podlagi 15. člena Odloka o preoblikovanju UL (Uradni list RS,
št. 28/00 in naslednji) ter 279. člena Statuta
UL (Uradni list RS, št. 8/05 in naslednji) objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo generatorja plinov
Dynacal 150C
1. Predmet prodaje: prenosni generator
plinov Dynacal 150C, s temperaturno kontrolo z zanesljivostjo ±0.01°C od 5°C nad
sobno temperaturo do 110°C, za pripravo
standardov v ppb do ppm koncentracijskem
območju.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.
3. Oprema, ki je predmet prodaje, bo
prodajalec prodal najboljšemu ponudniku
(najvišja ponudbena cena).
4. Postopek bo vodila Služba za javna
naročila. Kontaktna oseba za dodatne informacije glede oddaje ponudb je Maja Belavič, tel. 01/241-93-36, elektronski naslov:
maja.belavic@fkkt.uni-lj.si, glede tehničnih
karakteristik prodajane opreme pa Irena
Kralj Cigić, tel. 01/241-91-76, elektronski
naslov: irena.kralj-cigic@fkkt.uni-lj.si.
5. Ogled generatorja plinov je možen od
30. avgusta do 3. septembra 2010 med 9.
in 14. uro, na naslovu Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
Aškerčeva cesta 5/1.nadstropje, laboratorij
8, 1000 Ljubljana.
6. Pisna ponudba mora biti dostavljena
v zaprti ovojnici z vidno oznako »Ponudba
za generator plinov – Ne odpiraj« na sedež
prodajalca Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva cesta 5, 1000 Ljubljana, najkasneje do
10. septembra 2010 do 12. ure. Ponudbe
prispele po navedenem roku se ne bodo
upoštevale.
7. Ponudba mora vsebovati naslednje
podatke:
– ime in naslov kupca oziroma firma in
sedež družbe in
– ponudbeno ceno za nakup generatorja
plinov.
8. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. Način izbire
je opisan v 3. točki. Generator plinov bo
prodan po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
9. Izbrani ponudnik je dolžan v roku osem
dni od prejema podpisati prodajno pogodbo
in v nadaljnjih osmih dneh plačati celotno
kupnino ter v osmih dneh po plačilu kupnine
generator plinov odstraniti iz prostorov in
zemljišča fakultete. V nasprotnem primeru si
prodajalec pridržuje pravico povabiti k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega
ponudnika.
10. Kupec generatorja plinov je dolžan
plačati vse stroške v zvezi s sklenitvijo in
izvedbo pogodbe, vključno s stroški odstranitve generatorja plinov iz prostorov pro-

dajalca ter plačati vse pripadajoče javne
dajatve.
11. Prodajalec si pridružuje pravico, da
ne glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter
da lahko, do sklenitve pravnega posla že
začeti postopek ustavi, brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo
Št. 051/2010
Ob-5319/10
Na podlagi prvega odstavka 51.j člena
Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo,
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odločba US, 64/08
in 86/09) svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
objavlja
javni poziv
za člane pritožbene komisije pri
Nacionalni agenciji Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu
1. Naziv in sedež organa: Nacionalna
agencija Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu, Trg OF 13, 1000 Ljub
ljana.
2. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva je zbiranje prijav za člane pritožbene komisije in njihove namestnike.
3. Pogoji za člane pritožbene komisije
Za člana pritožbene komisije in njegovega namestnika je lahko imenovana oseba, ki:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po
študijskem programu druge stopnje v skladu
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe,
pridobljene po študijskih programih druge
stopnje,
– ima opravljen pravniški državni izpit,
– ima vsaj deset let delovnih izkušenj, od
tega vsaj pet let na sodišču.
4. Mandat članov pritožbene komisije:
mandat predsednika in članov pritožbene
komisije ter njihovih namestnikov traja štiri
leta. Posamezen član oziroma njegov namestnik je lahko ponovno imenovan, toda
le največ dvakrat zaporedoma.
5. Pristojnost pritožbene komisije
Pritožbena komisija odloča o:
– pritožbah zoper odločitve sveta agencije v postopkih akreditacij visokošolskih zavodov in študijskih programov,
– pritožbah zoper odločitve sveta agencije o izdaji soglasij k preoblikovanju visokošolskih zavodov in spremembam študijskih
programov ter
– pritožbah zoper odločitve sveta agencije o izdaji soglasij k pogodbam za izvajanje
visokošolskega transnacionalnega izobraževanja.
6. Vsebina prijave
Prijava kandidata mora vsebovati:
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere
mora biti razvidna stopnja izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

– izjavo kandidata o opravljenem pravniškem državnem izpitu z navedbo leta opravljanja izpita,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav
Kandidati pošljejo prijavo v zapri ovojnici
z označbo »za javni poziv za člana pritožbene komisije« na naslov: Nacionalna agencija
Republike Slovenije za kakovost v visokem
šolstvu, Trg OF 13, 1000 Ljubljana do 30. 9.
2010. Kot pravočasne se štejejo prijave,
oddane priporočeno po pošti iz Slovenije
30. 9. 2010.
Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski
obliki na naslov: gp.svs@gov.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Če kandidat posreduje prijavo v elektronski obliki, se šteje, dokler ne sporoči
drugače, da želi vročanje in obveščanje
v elektronski obliki.
8. Merila izbire
Pri izbiri kandidatov bodo upoštevana
naslednja merila:
1. izkušnje:
– izkušnje na področju visokega šolstva (sodelovanje pri pripravi oziroma tolmačenju predpisov s področja visokega
šolstva, ipd.),
– delovne izkušnje in kakovost delovnih izkušenj s področja vodenja in odločanja
v pritožbenih postopkih,
– izkušnje z opravljanjem podobnih
del;
2. znanje:
– poznavanje problematike področja
(delovanje Nacionalne agencije Republike
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu,
postopek akreditacije študijskih programov,
ipd.),
– poznavanje pravne ureditve področja (poznavanje visokošolske zakonodaje in
predpisov o delovanju Nacionalne agencije
Republike Slovenije za kakovost v visokem
šolstvu),
– strokovna uveljavljenost na področju.
Merila izbire in metode ugotavljanja
usposobljenosti kandidatov so objavljena na
spletnih straneh agencije (www.nakvis.si).
9. Dodatne informacije: dodatne informacije o javnem pozivu posreduje strokovna
delavka agencije Barbara Zupančič Kočar,
e-pošta: barbara.zupancic-kocar@gov.si,
tel. 01/400-57-76.
10. Obvestilo o imenovanju: kandidati
bodo obveščeni le v primeru imenovanja,
ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji
postopek in neimenovanja.
Nacionalna agencija Republike
Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu
Ob-5343/10
Skupna pokojninska družba d.d., Ljub
ljana, Trg republike 3, Ljubljana, na podlagi
171. člena Zakona o zavarovalništvu in Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega poročila – SKL 2002, objavlja

Stran

2274 /

Št.

69 / 27. 8. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
povzetek
revidiranega letnega poročila
za poslovno leto, ki se je zaključilo
31. 12. 2009,
s posebnim revizorjevim mnenjem za potrebe obveščanja javnosti.

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA
v EUR

31. 12. 2009

Popravljeno
31. 12. 2008

SREDSTVA
Neopredmetena sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Finančne naložbe

42.403

54.094

148.910

156.969

12.038.424

10.506.577

– razpoložljive za prodajo

5.894.438

6.086.143

– v posesti do zapadlosti

1.250.779

0

– v posojila in depozite

4.893.207

4.420.434

Sredstva iz finančnih pogodb

274.590.184

227.287.598

Terjatve in druga sredstva

946.705

789.713

Denar in denarni ustrezniki

115.612

17.931

287.882.237

238.812.883

6.750.764

6.750.764

Kapitalske rezerve

590.920

590.920

Rezerve iz dobička

787.179

563.987

Skupaj sredstva
KAPITAL
Osnovni kapital

Rezerva za spremembo poštene vrednosti

86.161

527.515

Preneseni čisti poslovni izid iz prejšnjih let

2.740.272

1.189.212

Čisti poslovni izid poslovnega leta
Skupaj kapital

2.008.730

1.551.060

12.964.026

11.173.458

OBVEZNOSTI
Obveznosti iz finančnih pogodb

274.590.184

227.287.598

Dolgoročne obveznosti do zaposlencev

118.546

123.585

Poslovne in druge obveznosti

209.482

228.242

Skupaj obveznosti

274.918.211

227.639.425

Skupaj kapital in obveznosti

287.882.237

238.812.883

33.300.981

23.465.816

2009

Popravljeno
2008

4.111.385

3.691.305

962.604

1.046.765

Največja vrednost skupnih naložb v posamično finančno organizacijo
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
v EUR
Prihodki iz poslovanja
Prihodki od vstopne provizije
Prihodki od izstopne provizije

11.011

6.024

Prihodki od upravljavske provizije

3.137.770

2.638.516

Čisti obratovalni stroški

2.163.139

2.387.142

2.091

15.675

Stroški pridobivanja zavarovanj
Amortizacija

90.033

93.067

Stroški dela

970.810

1.032.340

Ostali obratovalni stroški

1.100.205

1.246.060

Drugi prihodki

25.160

14.903

Drugi odhodki

9.845

31.554

1.963.561

1.287.513

Prihodki naložb

484.262

436.229

Prihodki od obresti

301.025

265.141

8.113

83.950

Izid iz poslovanja

Prihodki od dividend

269

0

Dobički pri odtujitvah naložb

Tečajne razlike

174.855

87.138

Odhodki naložb

215.900

342
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Odhodki iz oslabitve naložb, razpoložljivih za prodajo
Tečajne razlike
Izgube pri odtujitvah naložb
Izid iz naložbenja
Sprememba obveznosti iz finančnih pogodb
ČISTI POSLOVNI IZID
Osnovni in popravljeni čisti dobiček na delnico
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187.552

0

0

342

28.349

0

268.361

435.887

0

0

2.231.922

1.723.400

68,98

53,27

2009

2008

IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
v EUR
Čisti poslovni izid

2.231.922

1.723.400

Čisti dobički/izgube iz ponovne izmere finančnega sredstva, razpoložljivega za prodajo

-441.354

-2.136.850

– dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja

-482.387

-2.049.712

– prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid
Drugi vseobsegajoči donos
VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA

41.033

-87.138

-441.354

-2.136.850

1.790.568

-413.450

PRIKAZ BILANČNEGA DOBIČKA
2009

2008

Čisti poslovni izid

v EUR

2.231.922

1.723.400

Preneseni čisti dobiček

2.740.272

1.189.212

Povečanje rezerv iz dobička

-223.192

-172.340

– povečanje statutarnih rezerv

-223.192

-172.340

4.749.002

2.740.272

Bilančni dobiček

V skladu z določili pokojninskih načrtov
Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana
znaša za poslovno leto 2009:
1. za Kritni sklad (po pokojninskih načrtih
PN-SK-01 in PN-SK-02):
– obrestna mera, izražena v odstotkih, ki
jo je družba kot izvajalec pokojninskih načrtov PN-SK-01 in PN-SK-02, upoštevala v izračunu sorazmernega deleža zavarovanca
v donosu kritnega sklada 2,12%;
– delež rezervacij, ki še niso pripisane
zavarovancem, po pokojninskih načrtih PNSK-01 in PN-SK-02, izražen kot odstotek
matematičnih rezervacij, namenjenih za zajamčena izplačila, 3,88%.
2. za KS PN-SK-03 (po pokojninskem
načrtu PN-SK-03):
– obrestna mera, izražena v odstotkih,
ki jo je družba kot izvajalec pokojninskega
načrta PN-SK-03, upoštevala v izračunu sorazmernega deleža zavarovanca v donosu
kritnega sklada 2,12%;
– delež rezervacij, ki še niso pripisane
zavarovancem, po pokojninskem načrtu PNSK-03, izražen kot odstotek matematičnih
rezervacij, namenjenih za zajamčena izplačila, 1,74%.
Aljoša Uršič
predsednik uprave
Peter Krassnig
član uprave
Revizorjevo poročilo
o povzetkih računovodskih izkazov
Uporabnikom javno objavljenega povzetka letnega poročila Skupne pokojninske
družbe d.d.
V skladu z mednarodnimi standardi revidiranja in mednarodnimi stališči o revidiranju, ki jih je izdalo Mednarodno združenje
računovodskih strokovnjakov, smo revidira-
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li računovodske izkaze Skupne pokojninske družbe d.d. za leto, ki se je končalo
31. 12. 2009. Ti izkazi so pripravljeni v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU. Iz
revidiranih računovodskih izkazov družbe
izhajajo povzetki računovodskih izkazov, ki
vsebujejo izkaz finančnega položaja, izkaz
poslovnega izida, izkaz vseobsegajočega
donosa ter prikaz bilančnega dobička za
tedaj končano leto. V svojem poročilu z dne
15. marca 2010 smo o računovodskih izkazih, iz katerih izhajajo povzetki računovodskih izkazov, izrazili pritrdilno mnenje. Ne da
bi izrazili pridržek smo opozorili:
– na pojasnilo 4.2.2.2. k računovodskim
izkazom, v katerem je pojasnjeno, da je
družba v letu 2009 prostovoljno spremenila
prikaz izkaza poslovnega izida. Izkaz poslovnega izida vključuje le zneske prihodkov
in odhodkov, ki se nanašajo na poslovanje
družbe, ne vključuje pa zneskov, ki izhajajo
iz naslova sredstev in obveznosti iz finančnih pogodb, ki jih družba prikazuje v izkazu
finančnega položaja. Izkaz poslovnega izida
je zato potrebno brati v povezavi z razkritjema 4.2.2.8.8.11 in 4.2.2.9.8, ki prikazujeta
prihodke in odhodke, ki izhajajo iz sredstev
in obveznosti iz finančnih pogodb;
– na pojasnilo 4.2.2.7.7 k računovodskim
izkazom (»Obvladovanje kapitalske ustreznosti) iz katerega je razvidno, da družba
na dan 31. 12. 2009 ne izpolnjuje zahtev
o kapitalski ustreznosti v skladu z Zakonom
o zavarovalništvu in njegovimi podzakonskimi akti, saj prikazuje primanjkljaj razpoložljivega kapitala v znesku 23.168 EUR. Tekoči
poslovni izid družbe po oblikovanju statutarnih rezerv na dan 31. 12. 2009 v znesku
2.008.730 EUR presega nastali primanjkljaj,
vendar se v skladu s podzakonskimi akti
Zakona o zavarovalništvu všteva v izračun
kapitalske ustreznosti v naslednjem obdobju
kot preneseni poslovni izid ter
– da družba v letnem poročilu ni razkrila informacij o prejemkih članov vodenja in
nadzora na način, kot ga predpisuje peti
odstavek 294. člena zakona, ki ureja gospodarske družbe.
Po našem mnenju so priloženi povzetki
računovodskih izkazov v vseh pomembnih
pogledih v skladu z računovodskimi izkazi,
iz katerih izhajajo.
Zaradi boljšega razumevanja finančnega položaja družbe na dan 31. december
2009, njenega poslovnega in finančnega
izida v letu 2009 ter področja naše revizije,
je potrebno povzetke računovodskih izkazov brati skupaj z računovodskimi izkazi,
iz katerih izhajajo, in z našim revizijskim
poročilom o njih.
KPMG Slovenija,
podjetje za revidiranje, d.o.o.
Katarina Sitar Šuštar, univ. dipl. ekon.
pooblaščena revizorka, partner
mag. Simona Korošec Lavrič, univ. dipl.
ekon. pooblaščena revizorka
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-10/2010/5
Ob-5316/10
1. V register političnih strank se vpiše
politična stranka Zelena koalicija, s kratico
imena ZKo ter s sedežem v Ljubljani, Ulica
bratov Učakar 4. Znak stranke sestavlja ime
stranke ZELENA KOALICIJA v zeleni barvi
(5/129/17 RGB) in v pisavi: Myriad PRO –
bold. Namesto črke O v besedi KOALICIJA
je vstavljena sončnica v rumeni (247/241/9
RGB) in črni (13/12/14 RGB) barvi.
Kot zastopnik politične stranke Zelena
koalicija se v register političnih strank vpiše
Franc Černagoj, EMŠO: 1303959500300,
državljan Republike Slovenije, s stalnim
prebivališčem: Domžale, Župančičeva ulica 4.
Matična številka politične stranke je:
4023595.
2. Politična stranka Zeleni Progres,
s skrajšanim imenom Progres, kratico
imena ZP in s sedežem v Ljubljani, Ulica bratov Učakar 4 ter z matično številko 1029835, se izbriše iz registra političnih
strank.
3. Politična stranka Zelena stranka,
s kratico imena ZS in s sedežem v Kamniku, Cankarjeva cesta 3 ter z matično
številko 1029908, se izbriše iz registra političnih strank.
4. Politična stranka Zelena koalicija
je pravna naslednica politične stranke Zeleni Progres in politične stranke Zelene
stranke.

Št. 2153-18/2006/10
Ob-5317/10
V register političnih strank se pri politični stranki Zeleni alternativi Slovenije,
s skrajšanim imenom Zelena alternativa,
s kratico imena ZA in s sedežem v Grosupljem, Taborska cesta 2, ter z matično šte-

vilko: 5927846, vpiše sprememba statuta,
sprememba sedeža v: Višnja Gora, Cesta
Dolenjskega odreda 11 in sprememba zastopnika stranke.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Štefan Horvat, EMŠO: 0105932500473, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Cesta Dolenjskega odreda 11, Višnja Gora.
Št. 2153-13/2010/5
Ob-5318/10
V register političnih strank se vpiše politična stranka Premik, s sedežem v Železnikih, Češnjica 54. Znak stranke je napis
PREMIK. Napisan je z velikimi tiskanimi
črkami. Napis je v modri barvi (procesne
vrednosti: C82 M52 Y0 K10) z ozko črno
obrobo.
Kot zastopnik politične stranke Premik,
se v register političnih strank vpiše Peter
Mesec, EMŠO: 0908976500301, državljan
Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Železniki, Na Kresu 3.
Matična številka politične stranke je:
4023650.

Št. 2153-15/2010/3
Ob-5392/10
»V register političnih strank se vpiše politična stranka Demokratična stranka dela
in solidarnosti, s skrajšanim imenom Solidarnost in s kratico imena DSDS ter s sedežem v Trebnjem, Cankarjeva ulica 33.
Znak stranke je ovalne oblike, modra podlaga, na tej pa stilizirana dva klasa pšenice
v rumeni barvi in izpisana kratica imena
stranke v beli barvi.
Kot zastopnik politične stranke Demokratične stranke dela in solidarnosti se v regi-

ster političnih strank vpiše Franc Žnidaršič,
EMŠO: 1112940500032, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Trebnje, Cankarjeva ulica 33.
Matična številka politične stranke je:
4023790.«

Št. 2153-14/2010/5
Ob-5393/10
»V register političnih strank se vpiše politična stranka Neodvisen.si – Indipendente.si, s skrajšanim imenom Neodvisen.si
ter s sedežem v Luciji, Obala 144. Znak
stranke predstavlja beli golob z razpetim
krilom skupaj z imenom neodvisen.si in indipendente.si v beli in rdeči barvi, z malimi
črkami, v črkovni vrsti Century Gothic, vse
na pravokotnem modrem polju (100C, 90M,
0Y, 70K) in sicer: neodvisen. in indipendente. v beli barvi ter kratica si v rdeči barvi (0C,
100M, 100Y, 0K).
Kot zastopnik politične stranke Neodvisen.si – Indipendente.si se v register političnih strank vpiše Gašpar Gašpar Mišič,
EMŠO: 2407966500670, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Lucija, Obala 144.
Matična številka politične stranke je:
4023749.«
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Evidence sindikatov
Št. 10100-17/2010-2
Ob-5071/10
Statutarni sklep Območne organizacije
ZSSS Zasavja, ki se na podlagi odločbe
ministrstva št. 121-02-089/93 z dne 13. 5.
1993 hrani pri Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve in je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 55,
se izbriše iz evidence statutov sindikatov.
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Objave gospodarskih družb
Ob-5394/10
Družba Pulsar naložbe, financiranje in
investiranje, d.o.o., Štefanova ulica 13a,
Ljubljana, matična številka: 366808, skladno z določili 495. člena ZGD-1 in določili
14. člena Akta o ustanovitvi družbe objavlja, da je družbenik dne 20. 8. 2010 sprejel sklep na osnovi katerega se družbeniku
vrne naknadno vplačilo v višini 4.508.494,52
EUR, ki je bilo s strani družbenika zagotovljeno z vplačilom na transakcijski račun
družbe kot naknadno vplačilo v kapitalske
rezerve. Naknadna vplačila niso bila namenjena kritju osnovnega kapitala ob izgubi,
osnovni vložki so bili v celoti vplačani, prav
tako družba ne izkazuje izgube kakor tudi
nima neporavnanih obveznosti.
Pulsar naložbe, d.o.o.
direktor:
Marko Vavpetič
Ob-5426/10
Podpisana Ljudmila Gorenc, kot samostojni podjetnik s firmo Gorenc- izdelovanje
kovinskih izdelkov, servis, trgovina, uvoz,
izvoz, posredovanje Ljudmila Gorenc s.p.,
s sedežem v Ljubljani Podvozna pot 25, matična številka 5455750000, davčna številka
SI 60755016, v skladu z drugim odstavkom 670. člena ZGD-1 v zvezi s smiselno
uporabo določbe prvega odstavka 586. člena istega zakona in določbe drugega odstavka 75. člena istega zakona javno objavljam, da nameravam v skladu z določbo
673. člena ZGD- 1 zgoraj navedeno podjetje
statusno preoblikovati s prenosom podjetja na prevzemno kapitalsko družbo Gorenc Proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.,
s poslovnim naslovom Ramovševa ulica 16,
Ljubljana, matično številko 1922670000,
davčno številko: SI 70935599, katere edina
družbenica sem.
Kot samostojni podjetnik bom prenehala
poslovati z dnem vpisa prenosa podjetja na
prevzemno družbo v sodni register. Z dnem
vpisa prenehanja podjetnika bo postala prevzemna družba univerzalni pravni naslednik,
ki bo prevzela vsa sredstva in obveznosti
podjetja do virov sredstev in vstopila v vsa
pravna razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika.
Ljudmila Gorenc s.p

Sklici skupščin
Ob-5289/10
Preklic
Preklicujemo sklic 19. skupščine delničarjev družbe Prevent Global d.d., Kidričeva 6, Slovenj Gradec, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 62/10 z dne
30. 7. 2010 pod vsebino skupščin, na strani
2066.
Prevent Global d.d. – v stečaju
Stečajni upravitelj
mag. Boris Kastivnik

Ob-5297/10
Popravek
Uprava družbe Vegrad d.d. Gradbeno
industrijsko podjetje, Stari trg 35, 3320 Velenje, objavlja popravek sklica 14. redne
skupščine delničarjev družbe Vegrad d.d.
Gradbeno industrijsko podjetje, Stari trg 35,
3320 Velenje, sklicana za dne 30. 8. 2010,
ki se glasi:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in sprejem
dnevnega reda.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa:
Skupščina ugotavlja, da je sklepčna.
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Dušan Korošec, za preštevalca glasov
Viktorija Kričaj in Gorazd Rant. Sprejme se
predlagani dnevni red.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar, ki bo vodil in potrdil zapisnik zasedanja
skupščine.
2.A Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2009 z mnenjem revizorja in
pisnim Poročilom nadzornega sveta o preveriti letnega poročila.
Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa: skupščina se seznani s sprejetim letnim
poročilom za leto 2009 z mnenjem revizorja in s pisnim Poročilom nadzornega sveta
o preveritvi poročila.
2.C Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2009.
Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa:
Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček
družbe Vegrad d.d., Stari trg 35, 3320 Velenje, na dan 31. 12. 2009 4.321.768,00
EUR.
Bilančni dobiček ostane nerazporejen in
se v celoti prenese v naslednje poslovno
leto kot preneseni dobiček.
Vegrad d.d.
Gradbeno industrijsko podjetje
glavna direktorica
Hilda Tovšak
Št. 74/10
Ob-5307/10
Direktor družbe s soglasjem nadzornega
sveta na podlagi 7.3. točke Statuta delniške
družbe Minervo d.d., Ljubljana, sklicuje
16. skupščino
delniške družbe Minervo d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek, dne 30. 9. 2010, ob 7.30,
v prostorih družbe Minervo d.d., Letališka c.
27A, Ljubljana.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa št. 1/1: skupščina družbe
ugotavlja, da je prisotnih .....% glasov zastopanega osnovnega kapitala, kar pomeni, da
je skupščina sklepčna.
Predlog sklepa št. 1/2: skupščina se seznani z dnevnim redom.
Skupščini družbe prisostvuje notarka
mag. Nina Češerek.

Predlog sklepa št. 1/3: za preštevalca
glasov se imenuje Jože Valenčič.
2. Predložitev mnenja revizorja, letnega
poročila, in poročila nadzornega sveta za
Minervo d.d. Ljubljana.
Skupščino družbe se seznani s pisnim
poročilom nadzornega sveta z dne 6. 8.
2010, ki se nanaša na preveritev poročila
o poslovanju družbe za leto 2009, z revidiranimi računovodskimi izkazi in Poslovnim
poročilom uprave družbe za poslovno leto
2009.
3. Predložitev mnenja revizorja, letnega
poročila in poročila nadzornega sveta za
skupino Minervo d.d. Ljubljana.
Skupščino družbe se seznani s pisnim
poročilom nadzornega sveta z dne 6. 8.
2010, ki se nanaša na preveritev poročila
o poslovanju skupine Minervo d.d. Ljubljana
za leto 2009, z revidiranimi konsolidiranimi
računovodskimi izkazi in Poslovnim poročilom uprave skupine Minervo d.d. Ljubljana
za poslovno leto 2009.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 1/4:
Na podlagi sprejetega letnega poročila
se ugotovi:
Bilančni dobiček za leto 2009 po stanju
na dan 31. 12. 2009 znaša 2.196.232,98
EUR.
O bilančnem dobičku v višini 2.196.232,98
EUR bo odločeno v naslednjih letih.
Skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta družbe v poslovnem
letu 2009 in jima podeljuje razrešnico.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa št 1/5: na predlog nadzornega sveta se za revizijo poslovanja družbe
Minervo d.d. Ljubljana in za skupino Minervo d.d. za leto 2010 imenuje revizijska hiša,
Valuta, družba za revizijo d.o.o., Slovenska
ul. 30, 2000 Maribor.
6. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa št. 1/6: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.
7. Informacija o poslovni politiki, poslih in
gospodarskem načrtu družbe v letu 2010.
Uprava podaja informacijo o poslovni
politiki, poslovanju in gospodarskem načrtu
v letu 2010.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti
pisna.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki do
vključno 27. 9. 2010 pisno prijavijo svojo
udeležbo na sedežu družbe v Ljubljani, Letališka c. 27A in so vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine. Pooblastila za zastopanje se ob
prijavi predajo v hrambo upravi družbe.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe – tajni-

Stran

2280 /

Št.

69 / 27. 8. 2010

štvo, na Letališki c. 27A, Ljubljana, vsak
delovni dan v tednu med 10. in 12. uro.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v sejni sobi eno
uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisom potrdili svojo prisotnost.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo v pisni obliki z obrazložitvijo predloga
v 7 dneh po objavi sklica skupščine na upravo družbe.
Če je prvi sklic skupščine neuspešen
zaradi nesklepčnosti, se skupščina ponovi
istega dne ob 8.30 v istem prostoru, z enakim dnevnim redom. Na tem zasedanju se
bo veljavno odločalo ne glede na višino zastopanega kapitala.
Minervo d.d., Ljubljana
direktor
Vojko Reven, univ. dipl. inž.rud.
Ob-5388/10
Uprava delniške družbe Peko, tovarna
obutve, d.d., Tržič (v nadaljevanju: družba) sklicuje na podlagi 295. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta
družbe
20. redno skupščino
delniške družbe Peko, tovarna obutve,
d.d., Tržič,
ki bo v Ljubljani, dne 28. 9. 2010, ob
10. uri, na sedežu notarke Irene Florjančič
Cirman, Trdinova ulica 4, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa št. 1, kot ga predlaga
uprava: izvolijo se delovna telesa skupščine
družbe, in sicer se za predsednico skupščine imenuje odvetnico Ireno Dobravc Tatalovič iz odvetniške družbe Dobravc-Tatalovič
& Kač o.p., d.o.o., Ljubljana, za preštevalko
glasov pa Tanjo Cirkvenčič. Na seji je prisotna notarka Irena Florjančič Cirman.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2009, konsolidiranim letnim poročilom Skupine Peko za leto 2009,
poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila družbe in konsolidiranega
letnega poročila Skupine Peko za leto 2009
ter revizijskima poročiloma za poslovno leto
2009 k obema letnima poročiloma in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
družbe za leto 2009.
Predlog sklepa št. 2a, kot ga predlagata
uprava in nadzorni svet: skupščina družbe
se je seznanila z letnim poročilom družbe za
leto 2009, konsolidiranim letnim poročilom
Skupine Peko za leto 2009, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
družbe za leto 2009 in konsolidiranim letnim
poročilom Skupine Peko za leto 2009, ter revizijskima poročiloma za poslovno leto 2009
k obema letnima poročiloma.
Predlog sklepa št. 2b, kot ga predlagata
uprava in nadzorni svet: skupščina družbe
podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za leto 2009.
3. Sprejem novega statuta družbe Peko,
tovarne obutve d.d. Tržič.
Predlog sklepa št. 3, kot ga predlaga
uprava in nadzorni svet: skupščina družbe
sprejema prečiščeno besedilo novega statuta družbe Peko, tovarne obutve d.d. Tržič.
4. Obvestilo skupščine o predstavnikih
delavcev v nadzornem svetu družbe Peko
d.d. Tržič.
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Skupščino se obvešča, da je z dnem
28. 10. 2009 prenehalo članstvo v nadzornem svetu dosedanjemu članu nadzornega
sveta, predstavniku delavcev Stećuk Nebojši.
Za člana v nadzornem svetu Peko d.d.
Tržič kot predstavnika delavcev, je bil na
izredni seji sveta delavcev dne 28. 10. 2009
imenovan Marko Grašič.
5. Imenovanje revizorja za leto 2010.
Predlog sklepa št. 5, kot ga predlaga
nadzorni svet: za pooblaščenega revizorja za leto 2010 skupščina družbe imenuje
družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
Gradivo za skupščino
Popolno gradivo za 20. sejo skupščine
družbe, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvijo, je delničarjem na voljo in vpogled
tudi v kadrovski službi, na sedežu družbe
v Tržiču, Cesta Ste Marie aux Mines 5, 4290
Tržič, in sicer vsak delovni dan po objavi
sklica skupščine, od 9. do 12. ure, do vključno dneva zasedanja skupščine.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga
obvestila
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem
dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali
če skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine, objavila
tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani
družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica
skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in
za katere bo delničar – predlagatelj pri tem
sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo
druge delničarje pripravil do tega, da bodo
glasovali za njegov predlog.
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 svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo na skupščini.
Osnovni kapital družbe je razdeljen na
5.694.408 navadnih imenskih kosovnih delnic, pri čemer ima družba PGP INDE d.o.o.,
ki je v 100% lasti družbe, 155.600 kosovnih
delnic (lastne delnice preko tretjih oseb),
tako da bo lahko na skupščini glasovalno
pravico uresničevalo 5.538.808 navadnih
kosovnih delnic. Vsaka navadna kosovna
delnica daje pravico do 1 glasu.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani
v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine (presečni dan), njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev,
njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je

pisna prijava udeležbe, ki mora prispeti na
sedež družbe najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Če
se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je
potrebno prijavi za udeležbo priložiti pisno
pooblastilo. Za pooblastilo ni predpisan
obrazec in ostane deponirano na sedežu
družbe. Zakoniti zastopniki družb se morajo izkazati z izpiskom iz poslovnega/sodnega registra po stanju na dan prijave na
skupščino.
Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo sklicala nova
seja skupščine z istim dnevnim redom istega dne ob 11. uri. Naknadno sklicana seja
skupščine bo sklepčna za odločanje ne glede na višino zastopanega kapitala.
Vsem delničarjem družbe je bilo gradivo
poslano s priporočeno pošto na dan objave
sklica skupščine v Uradnem listu RS in spletni strani družbe.
Zaradi nemotenega poteka zasedanja
skupščine prosimo delničarje oziroma zakonite zastopnike oziroma pooblaščence,
da pridejo na skupščino vsaj 15 min. pred
začetkom zasedanja.
Peko, tovarna obutve, d.d. Tržič
predsednica uprave
Marta Gorjup Brejc, MBA

Razširitve dnevnih redov
Ob-5298/10
Uprava družbe Vegrad d.d. Gradbeno
industrijsko podjetje, Stari trg 35, Velenje,
objavlja, da je dne 5. 8. 2010 od delničarja
PDP posebna družba za podjetniško svetovanje, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljub
ljana, prejela naslednjo zahtevo za razširitev
dnevnega reda in hkrati vlaga nasprotna
predloga 14. redne skupščine delničarjev
družbe Vegrad d.d., sklicane za dne 30. 8.
2010, ki se glasi:
PDP, d.d., Dunajska cesta 119, Ljub
ljana je imetnica 337.618 navadnih delnic
družbe Vegrad d.d. (v nadaljevanju: družba) z glasovalno pravico, kar predstavlja
29,00% vseh navadnih delnic družbe oziroma 29,00% delež v osnovnem kapitalu družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za
vložitev teh zahtev za razširitev dnevnega
reda in nasprotnih predlogov.
I. Predlagateljica zahteva, da se dnevni
red 14. seje skupščine delničarjev družbe
razširi z novima dodatnima 3. in 4. točko
dnevnega reda. Hkrati predlagateljica vlaga nasprotna predloga k 2. točki dnevnega
reda in k 5. točki dnevnega reda, kot sledi
v nadaljevanju.
II. Predlagateljica zahteva, da se dnevni red 14. seje skupščine delničarjev družbe v skladu z 298. členom ZGD-1 dopolni
ter razširi z novo dodatno točko 3. (tretjič).
Nova 3. točka se glasi:
3. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih
poslovnih poslov družbe
Predlog sklepa:
»Na podlagi prvega odstavka 318. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
skupščina družbe Vegrad d.d. Gradbeno industrijsko podjetje, Stari trg 35, 3320 Velenje, sprejme sklep o imenovanju posebnega
revizorja zaradi preveritve vodenja poslov
družbe v obdobju zadnjih petih let, šteto od
dneva sprejema tega sklepa nazaj, s posebnim poudarkom na preveritvi ekonomske
upravičenosti, ustreznosti pravnih podlag in
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nastanka morebitne škode družbi pri naslednjih poslih:
1. Ustanovitev in prenos poslovnih deležev naslednjih družb:
a) Vegrad-Hote-AM, d.o.o. (prenos poslovnega deleža iz družbe Vegrad Gradnja,
d.o.o. na družbo Vegrad Naložba DP d.d.),
b) Vegrad Casino, d.o.o. (prenos poslovnega deleža iz družbe Vegrad-AM, d.o.o. na
družbo Vegrad Naložba DP d.d.),
c) Vegrad Gradnja d.o.o. (prenos poslovnega deleža iz družbe Vegrad, d.d. na družbo Vegrad Naložba DP d.d.),
d) Vegrad – Inde d.o.o. (prenos poslovnega deleža iz družbe Vegrad, d.d. na družbo Vegrad Naložba DP d.d.),
e) drugih morebitnih družb, katerih poslovnih deleži so bili iz ali na družbo Vegrad
d.d. in njene odvisne družbe preneseni v obdobju od 1. 1. 2009 do dokončne izvedbe
te revizije.
2. Poslovanje družb iz prejšnje točke (redno poslovanje, prenos premoženja, sklepanje ali odpovedi pogodb, drugo) v času, ko
je bila imetnica njihovih poslovnih deležev
družba Vegrad Naložba DP d.d. in ugotovitev morebitnih koristi, ki jih je pridobila
družba Vegrad Naložba DP d.d.;
3. Poslovanje družbe Vegrad-AM nepremičnine d.o.o. in Vegrad-hotel-AM d.o.o. ter
poslovanje in pogodbeni odnosi te družbe
s tretjimi osebami;
4. Posli v okviru projekta »Skiper- Savudrija« in poslovanje družbe Vegrad d.d.
in njenih odvisnih družb v zvezi s tem projektom ter obstoječe stanje tega projekta
(morebitne obveznosti in tveganja);
5. Posli med družbo Vegrad d.d. in njenimi hčerinskimi družbami in družbami, katerih družbeniki so člani poslovodstev družbe Vegrad d.d. ali njenih odvisnih družb,
predvsem pa ORION d.o.o., Košič&Šorn Arh
center d.o.o., Molet d.o.o. in Nuntius d.o.o.;
6. Poslovanje družbe Vegrad Naložba
DP d.d., in posli te družbe z družbo Vegrad
d.d. in njenimi odvisnimi družbami;
7. Posli in poslovanje družbe Vegrad Naložba DP d.d., ki predstavlja konkurenčno
dejavnost družbi Vegrad d.d. in njenim odvisnim družbam;
8. Odprodaja projektov »Vertikala – Dunajska cesta, Ljubljana« in »Jama-Avtomontaža – Celovška cesta, Ljubljana« in
pripadajočih nepremičnin ali poslovnih deležev družb, katere so lastnica projektov
»Vertikala« in »Jama-Avtomontaža« in / ali
pripadajočih nepremičnin;
9. Prodaja nepremičnin – zemljišč in
zgradb (transparentnost in gospodarnost
vodenja postopkov prodaje s ciljem maksimiranja tržne vrednosti, ekonomske podlage
za odločitev o prodajah, pogodbe o prodaji
nepremičnin, dokazila o plačilu vseh pogodbenih obveznosti) od dne 1. 1. 2009 do
izvedbe revizije;
10. Posli med družbo Vegrad d.d. in njenimi odvisnimi družbami ter tretjimi osebami,
katerih dejavnost je povezana s posredovanjem dela domačih in tujih delavcev.
Za posebnega revizorja družbe se imenuje revizijska družba Deloitte revizija d.o.o.,
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.
Predlagateljica ne glede na dejstvo, da
je imetnica 29% deleža kapitala družbe,
ne razpolaga z informacijami o poslovanju
družbe na podlagi katerih bi lahko sklepala
o poslovanju družbe. Zaradi tega predlagateljica skupščini predlaga sklep o imenovanju posebnega revizorja, ki bo pregledal po-

samezne posle in transakcije, ki so z vidika
manjšinske delničarje družbe lahko potencialno najbolj škodljivi za družbo in posledično
za delničarje same.
Pridobljene informacije bodo ob drugih
informacijah,ki jih bo predlagateljica pridobila na podlagi drugih sklepov iz tega dokumenta, predstavljale minimalno podlago
za sprejem nadaljnjih odločitev delničarjev
družbe.
Predlagateljica hkrati tudi meni, da je
lahko poročilo revizorja kvaliteten prispevek
k povečanju transparentnosti poslovanja
družbe Vegrad d.d.
III. Predlagateljica zahteva, da se dnevni red 14. seje skupščine delničarjev družbe v skladu z 298. členom ZGO-1 dopolni
ter razširi z novo dodatno točko 4. (četrtič).
Nova 4. točka se glasi:
4. Seznanitev s poročilom o likvidnosti
družbe
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s celovitim poročilom o likvidnosti in solventnosti družbe
skladno z določili ZFPPIPP, ki ga je uprava
pripravila oziroma bi ga mogla pripraviti na
zahtevo nadzornega sveta družbe.
Pojasnilo predloga sklepa:
Predlagateljica ugotavlja, da manjšinski
delničarji ne razpolagajo z informacijami
glede poslovanja družbe iz katerih bi lahko
ugotavljali solventnost družbe.
Predlagateljica sklep predlaga z namenom pridobitve jasne in kvalitetne informacije o vseh tveganjih povezanih s poslovanjem družbe, ki se nanašajo na morebitno
insolventnost družbe.
IV. Predlagateljica vlaga nasprotni predlog – predlog delničarja v skladu s 300. členom ZGD-1 k 2. točki dnevnega reda in
sporoča, da bo na skupščini ugovarjala predlogu uprave in skušala tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali
za njen nasprotni predlog, kot sledi:
2.A Sprejem revidiranega letnega poročila družbe Vegrad d.d. in revidiranega
konsolidiranega letnega poročila skupine
Vegrad d.d.
Predlog sklepa:
»Skupščina revidiranega letnega poročila družbe Vegrad d.d. in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Vegrad
ne sprejme«.
2.B Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2009
Skupščina o delitvi bilančnega dobička
za leto 2009 zaradi nesprejema letnega poročila družbe za leto 2009 ne bo odločala«.
2.C Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe
»Skupščina upravi ne podeli razrešnice
za njeno delo v poslovnem letu 2010.
Skupščina članom nadzornega sveta, ki
so funkcije članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2009 opravljali v obdobju od
1. 1. 2009 do imenovanje novega nadzornega sveta, t.j. 22. 12. 2009, ne podeli razrešnice.
Skupščina članom nadzornega sveta, ki
so funkcije članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2009 opravljali v obdobju od
22. 12. 2009 do 31. 12. 2009, skupščina
podeli razrečnico«.
Pojasnilo predloga sklepa:
2.A
Predlagateljica sklepa na podlagi informacij, ki jih je pridobila od nadzornega sveta družbe meni, da letno poročilo družbe
glede na mnenje revizorja vsebuje velike
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vsebinske pomanjkljivosti. Hkrati predlagateljica meni, da kršitev zakonskega roka za
pripravo in zgornji predlog sklepa o nesprejemu poročila. Kršitev predpisanih rokov
po mnenju predlagateljice pomeni kršitev
enega temeljev korporativnega upravljanja
gospodarskih družb.
2.B
Predlagateljica meni, da skupščina glede na nesprejem letnega poročila ne more
in ne sme odločati o bilančnemu dobičku
družbe za leto 2009.
2.C
Predlagateljica sklepa meni, da poslovodstvo in člani nadzornega sveta svoje funkcije
v poslovnem letu niso opravljali kvalitetno in
zadovoljivo. Poslovanje družbe v poslovnem
letu 2009 je bilo po mnenju predlagateljice
neuspešno, organa vodenja in nadzora pa
nista pravočasno in zadosti kvalitetno izvedla ukrepov, ki bi preprečili poslabševanje
poslovanja družbe in zmanjšali likvidnostna
tveganja družbe. Predlagateljica tudi meni,
da aktivnost nadzornega sveta v poslovnem
letu 2009 ni bila zadostna.
V. Predlagateljica vlaga nasprotni predlog – predlog delničarja v skladu s 300. členom ZGD-1 k 5. točki dnevnega reda in
sporoča, da bo na skupščini ugovarjala predlogu uprave in skušala tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali
za njen nasprotni predlog, kot sledi:
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010
Predlog sklepa:
»Za poslovno leto 2010 se za revizorja družbe imenuje revizijska družba KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o.«
Pojasnilo predloga sklepa:
Predlagateljica meni, da je z namenom
povečanja transparentnosti poslovanja
družbe potrebno imenovati novega revizorja družbe. Revizor Renoma d.o.o. je revizijo opravljal v več zadnjih poslovnih letih in
predlog za zamenjavo revizorja je v skladu
z dobro prakso korporativnega upravljanja
družb.
Upravo družbe pozivamo, da skladno
z 298. in 300. členom ZGD-1 te zahteve za
razširitvi dnevnega reda 14. seje skupščine
družbe in nasprotna predloga v predpisanem roku objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine, ki bo 30. 8. 2010.
Vegrad d.d.
glavna direktorica
Hilda Tovšak

Nasprotni predlogi
Ob-5418/10
Upravni odbor družbe Agrogorica d.d.,
v zvezi z skupščino delničarjev družbe Agrogorica d.d., ki bo dne 31. 8. 2010, v skladu
s 300. členom ZGD-1 obvešča delničarje, da
je prejela nasprotni predlog delničarja Družba S-Real d.d., Šlandrova ul. 4, Ljubljana –
Črnuče, k 3. točki dnevnega reda skupščine
s predlogom, da se predlagani sklep št. 3
o imenovanju pooblaščenega revizorja za
leto 2010 spremeni, kot sledi:
Nasprotni predlog
I. Družba S-Real d.d. je imetnica 71.810
navadnih delnic družbe Agrogorica d.d., Vrtojbenska cesta 48, Šempeter pri Gorici (v
nadaljevanju družba), kar predstavlja 17,95%
delnic družbe, s čimer je izkazan pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.
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II. Predlagatelj vlaga nasprotni predlog
k točki 3 dnevnega reda 17. seje skupščine
družbe in predlaga:
Točka 3 dnevnega reda: imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za leto 2010.
Za pooblaščenega revizorja družbe se
za leto 2010 imenuje družba KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.
Obrazložitev:
Predlagatelj družba S-Real d.d. vlaga
nasprotni predlog k predlogu sklepa točke
3. dnevnega reda skupščine, ki se nanaša
na imenovanje revizorja za leto 2010.
Predlagatelj predlaga, da se za pooblaščenega revizorja družbe Agrogorica d.d.
za leto 2010 izbere družba KPMG Slovenija
d.o.o., Omenjena družba je na slovenskem
trgu od leta 1993 in ima dolgoletne izkušnje
s področja revizije, davčnega in finančnega
svetovanja ter nudi storitve številnim slovenskim, kot tudi mednarodnim družbam.
Predlagatelj meni, da je za družbo, ki kotira
na borzi, izrednega pomena, da za pooblaščenega revizorja imenuje mednarodno
priznano družbo.
Agrogorica d.d.
Upravni odbor družbe
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Zavarovanja terjatev
SV 420/10
Ob-5327/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-420/10, z dne 19. 8. 2010,
je bilo stanovanje št. 3, v izmeri 114,29 m2,
v zgradbi na naslovu Ljubljanska cesta 30,
Postojna, stoječi na parceli št. 3059, katastrska občina (2490) Postojna, last zastavitelja po imenu Darko Malkoč, stanujočega
Ljubljanska cesta 30, Postojna, zastavljeno
v korist upnice Raiffeisen banka d.d., Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor, matična
št. 5706491, za zavarovanje denarne terjatve v višini 53.000,00 EUR, z dogovorjeno
obrestno mero 6-mesečni Euribor + 2,80%
in z datumom zapadlosti terjatve 31. 10.
2025.
SV 729/2010
Ob-5359/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja
iz Radovljice, opr. št. SV 729/2010 z dne
20. 8. 2010, je bilo stanovanje v skupni
izmeri 44.44 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi z identifikacijsko št. 00630, na
naslovu Finžgarjeva ulica 14, 4248 Lesce,
katerega lastnica je Sodja Asja, stanujoča
Ul. Simona Gregorčiča 25, 4240 Radovljica,
ki stoji na parc. št. 479/25, pripisani pri vl.
št. 1687, k.o. Hraše 2155, skupaj s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih
prostorih, delih in napravah ter zemljiščem,
zastavljeno v korist upnika UniCredit Banka
Slovenija d.d., s sedežem Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, MŠ 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 56.800,00 EUR
s pp, z zapadlostjo 31. 8. 2040.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 24/2010
Os-5283/10
Na podlagi sklepa opr. št. In 24/2010, ki
ga je dne 15. 4. 2010 izdalo Okrajno sodišče
v Domžalah in rubežnega zapisnika izvršitelja Gorana Ivkoviča, Breznikova ulica 15,
1230 Domžale, je bila nepremičnina, to je
stanovanje št. 3, bruto površine 60,10 m2,
v stanovanjskem bloku na naslovu Miklošičeva 1e, 1230 Domžale, ki ni vpisano v zemljiško knjigo in je last dolžnika Branislava
Benda, Miklošičeva ulica 1e, 1230 Domžale,
zarubljeno v korist upnika Gradbeno stanovanjsko podjetje Grasto d.o.o., Matije Tomca
4, Domžale, zaradi izterjave 2.888,73 EUR
s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 16. 8. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 1765/2010
Os-4296/10
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Nataše Bizjak, Župančičeva
ulica 7, Domžale, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 14. 9. 1999, sklenjene med solastniki nepremičnine – v naravi del podstrešja v stanovanjskem objektu
Župančičeva 7, Domžale, kot prodajalci, in
Antonom Hribarjem, Gmajna 25, Notranje
Gorice, Nataša Šarič, Župančičeva 7, Domžale, Franc Blatnik, Župančičeva 7, Domžale in Remzija Bajranović, Župančičeva 7,
Domžale, kot kupci.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bil tudi del podstrešja, v izmeri
94,26 m2, ki je sedaj označen v zemljiški
knjigi kot nepremičnina št. 44.E, v vložku
6229/45, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 12. 7. 2002,
sklenjene med Džemilo Hilić, Župančičeva
ulica 7, Domžale, kot prodajalko, in predlagateljico, kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva
morebitne imetnike pravice, da v 1 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 8112/2007
Os-5056/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožefa Mavsarja, Antoličičeva ulica 20, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa Flatmary,

Marija Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja 5,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini pripisani podvl. št. 1690/2, k.o.
Spodnje Radvanje in na parc. št. 1600/2,
pripisani vl. št. 1301, k.o. Spodnje Radvanje, pod opr. št. Dn 8112/2007 dne 21. 6.
2010 izdalo sklep o začetku postopka za
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 464-154/77-7/4-Fa z dne 6. 12.
1977, sklenjene med Občino Maribor, ki jo je
zastopal predsednik izvršnega sveta Vinko
Borec, Samoupravno interesno skupnostjo
za komunalne dejavnosti in cestno dejavnost za območje občine Maribor, ki jo je
zastopal predsednik izvršnega sveta Tone
Dobrajc in Gradbenim podjetjem Stavbar
Maribor, z n.sol.o. Maribor, Industrijska ulica
13, TOZD Visoke gradnje Maribor, z n.sol.o.
Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal glavni direktor Valentin Breznik, s katero
je Občina Maribor oddala Stavbarju pravico
uporabe in dovolila vknjižbo pravice uporabe
v korist Stavbar, na parc. št. 1581/4, 1581/5,
1585/2, 1597, 1602/2, 1602/3, 1603, 1606/1,
1606/3, 1756/1, 1756/2 in 1756/3, vse k.o.
Spodnje Radvanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedenih nepremičninah, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 7. 2010
Dn 5328/2008
Os-5091/10
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po
okrajni sodnici Nataši Pavlin Rogelja,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti 10. 11.
2008 na predlog Tanje Marušič, Kidričeva 18, Nova Gorica, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice izdalo sklep Dn 5328/2008
z dne 24. 4. 2009 o začetku postopka za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe, sestavljene v odvetniški pisarni Lozej-Marušič v Novi Gorici dne 10. 1.
1994 med Brankom Podobnikom, roj. 7. 7.
1945, s stalnim bivališčem v Novi Gorici,
Kidričeva ul. 18, kot darovalcem, in Zlatko Podobnik, rojeno Kladnik, 18. 2. 1956,
s stalnim bivališčem v Novi Gorici, Kidričeva ul. 18, kot obdarjenko, katere predmet je
bilo trisobno stanovanje št. 4/II v stanovanjskem bloku v Novi Gorici, Kidričeva ul. 18,
vpisano pri vl. št. 670/2, k.o. Nova Gorica
(po trenutnih ZK podatkih: nepremičnina
z ident. oznako 4.E, trisobno stanovanje
v II. nadstropju št. 4 – vhod A, s kletjo,
označeno z A3, Kidričeva ul. 18, Nova Gorica, površine 87,21 m2, vpisana v podvl.
št. 1373/15, k.o. Nova Gorica).
Vknjižba lastninske pravice na zgoraj
opisani nepremičnini se zahteva v korist
imetnice Tanje Marušič, Kidričeva 18, Nova
Gorica, EMŠO 2106967505153, do deleža
1/1.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic na zgoraj navedenih nepremičninah,
da v dveh mesecih od objave tega oklica

z ugovorom pri naslovnem sodišču 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 Novi Gorici
dne 4. 8. 2010
Dn 3904/2007
Os-5092/10
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Nataši Pavlin Rogelja, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti 30. 8. 2007 na predlog
Sonje Dovžak, Šempas 13, Šempas, ki jo
zastopa odv. Tanja Marušič iz Nove Gorice, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine in vknjižbe lastninske pravice izdalo
sklep Dn 3904/2007 z dne 24. 4. 2009 o začetku postopka za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
I-227/2-71/Pb z dne 6. 3. 1972, ki sta jo
sklenili Stanovanjsko podjetje občine Nova
Gorica kot prodajalec in Trgovsko podjetje
export-import »Centromerkur« Ljubljana,
Trubarjeva cesta 1–3, kot kupec, katere
predmet je bil poslovni prostor v pritličju
poslovno-stanovanjske stavbe na Kidričevi
ulici št. 18, v Novi Gorici, na parc. št. 670/2,
k.o. Nova Gorica, v izmeri 131,90 m2 koristnega prostora s pripadajočimi sanitarijami
v pritličju severnega dela stavbe in 15,75 m2
kletnih prostorov (po trenutnih ZK podatkih:
nepremičnina z ident. oznako 17.E, vpisana v podvl. št. 1373/4, k.o. Nova Gorica
– poslovni prostor v pritličju PP4a, s kletjo, z oznako 16A, Kidričeva ulica 18, Nova
Gorica, v izmeri 73,83 m2 in nepremičnina z ident. oznako 18.E, vpisana v podvl.
št. 1373/5, k.o. Nova Gorica – poslovni prostor v pritličju PP4b, s kletjo, z oznako 17A,
Kidričeva ulica 18, Nova Gorica, v izmeri
73,83 m2).
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini z ident. oznako 17.E, vpisana v podvl. št. 1373/4, k.o. Nova Gorica – poslovni
prostor v pritličju PP4a, s kletjo, z oznako
16A, Kidričeva ulica 18, Nova Gorica, v izmeri 73,83 m2, se zahteva v korist imetnika:
Sonja Dovžak, Šempas 13, 5261 Šempas,
EMŠO 1405954505298, do deleža 1/1.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini z ident. oznako 18.E, vpisana v podvl.
št. 1373/5, k.o. Nova Gorica – poslovni prostor v pritličju PP4b, s kletjo, z oznako 17A,
Kidričeva ulica 18, Nova Gorica, v izmeri
73,83 m2, se zahteva v korist imetnika: Davorin Žgur, Ul. Ivana Suliča 2b, Šempeter
pri Gorici, EMŠO 1106967500344, do deleža 1/1.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic na zgoraj navedenih nepremičninah,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka in Žgur Davorina, Ul. Ivana Suliča 2b, Šempeter pri Gorici, EMŠO
1106967500344, do deleža 1/1.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 8. 2010
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N 59/2008
Os-5293/10
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 51/92 z dne 20. 11. 1992,
sklenjene med Iskro Kibernetiko – tovarno
sestavnih delov, kot prodajalcem, in Mileno
Kondič, kot kupcem, za stanovanje št. 202,
v 2. etaži, s kletjo v 1. etaži, večstanovanjskega objekta na naslovu Kidričeva cesta
19, v izmeri 94,85 m2, označenem z ident.
št. 202.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Milene Kondič, roj. 2. 7. 1960, Kidričeva cesta 19, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 13. 7. 2010
N 59/2008
Os-5294/10
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 18. 12. 1991, sklenjene
med Iskro Telekom Holding – Korporacijski
center za telekomunikacije in računalništvo
Kranj, kot prodajalcem, in Janezom Mačkom
ter Tatjano Maček, oba Kidričeva cesta 17,
Kranj, kot kupcem, za stanovanje št. 101,
v 2. etaži, s kletjo v 1. etaži, večstanovanjskega objekta na naslovu Kidričeva cesta
17, Kranj, v izmeri 91,78 m2, označenem
z ident. št. 101.E.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Janeza Mačka, roj. 7. 12. 1957, Kidričeva cesta 17, Kranj, in Tatjane Maček,
roj. 12. 12. 1961, Kidričeva cesta 17, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 2. 7. 2010
Dn 16419/2009
Os-5320/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marije Grmek in Janka Drolca, oba Clevelandska 49, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine pri nepremičnini, stanovanje z ident.
št. 42.E, vpisano v podvl. št. 377/44, v k.o.
Nove Jarše, dne 7. 7. 2010 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe št. MS
12/2 z dne 2. 10. 1980, sklenjene med Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis TOZD
GE Celje, XIV. divizije 8, Celje (kot prodajalcem) in Marijo Grmek, takrat Neubergerjeva 2, Ljubljana in Jankom Drolcem, takrat
Meljski hrib 39, Maribor (kot kupcema), in
sicer za nepremičnino, stanovanje z ident.
št. 42.E, vpisano v podvl. št. 377/44, v k.o.
Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da
v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma

druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2010
Dn 34716/2009
Os-5321/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožeta Puca, Visoko 90, Ig, ki ga zastopa
odvetnik Luka Vižintin iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini,
garaži z ident. št. 27.E, vpisani v podvl.
št. 4219/27, v k.o. Vič, dne 7. 7. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
in prodaji garaže z dne 11. 1. 1972, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem
Grosuplje (kot prodajalcem) in Ljubico Puc,
Visoko 90, Ig (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, garažo z ident. št. 27.E, vpisano
v podvl. št. 4219/27, v k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2010
Dn 16859/2009
Os-5322/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Dama Trade inženiring d.o.o., Kvedrova
cesta 36, Ljubljana, ki ga zastopa Urban
d.o.o., Omejčeva ulica 5, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, garaža št. 2, z ident. št. 45.E, vpisani v podvl.
št. 386/45, v k.o. Nove Jarše, dne 8. 7. 2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže z dne 27. 7.
1971, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Gradis Ljubljana, Korytkova ulica 2, Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Jožetom Kolaričem, Kapiteljska ulica 2, Ljubljana (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, garaža št. 2,
z ident. št. 45.E, vpisani v podvl. št. 386/45,
v k.o. Nove Jarše;
– menjalne pogodbe z dne 20. 9. 1982,
sklenjene med Vladko Jošt, Zbilje 7/G,
Medvode (kot prvopogodbena stranka)
in Jožetom Koraličem, Kvedrova cesta 5,
Ljubljana (kot drugopogodbena stranka), in
sicer za nepremičnino, garaža št. 2, z ident.
št. 45.E, vpisani v podvl. št. 386/45, v k.o.
Nove Jarše;
– kupoprodajne pogodbe o nakupu garaže z dne 3. 9. 1996, sklenjene med Vladimiro
Jošt, Iška 128, Ig (kot prodajalko) in Dama
Trade inženiring, d.o.o., Kvedrova ulica 36,
Ljubljana (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, garažo št. 2, z ident. št. 45.E, vpisano
v podvl. št. 386/45, v k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2010
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Dn 31391/2009
Os-5346/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Andreja Kuharja, Celovška cesta 106, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini z ident. št. 104.E, 105.E, vpisani
v podvl. št. 4254/56, k.o. Zgornja Šiška,
dne 2. 7. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe z dne 22. 1. 1969, sklenjene
med SGP „Slovenija ceste“, Titova cesta
38, Ljubljana, kot prodajalcem ter Andrejem
Kuharjem, Celovška c. 137, Ljubljana, kot
kupcem, in sicer za nepremičnino stanovanje z ident. št. 104.E, 105.E, vpisani v podvl.
št. 4254/56, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 8. 2010
Dn 1437/2010
Os-5347/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Štefanije Bobnar, Celovška cesta 163, Ljub
ljana, ki jo zastopa Ataurus, Andrej Perdan
s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine pri nepremičnini z ident.
št. 233.E, vpisani v podvl. št. 4544/137,
k.o. Zgornja Šiška, dne 16. 7. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 1267/63-65 z dne 30. 6. 1965, sklenjene
med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš
občine Ljubljana - Šiška, Celovška cesta 87,
kot prodajalcem, ter Bobnar Alojzom in Štefanijo, Ljubljana, Šentvid 20, kot kupcema,
in sicer za nepremičnino, stanovanje z ident.
št. 233.E, vpisano v podvl. št. 4544/137, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 8. 2010
Dn 34990/2009
Os-5348/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Andreja Plestenjaka, ki ga zastopa odv. Tanja
Kodrič Jurko iz Ljubljane, Cesta v Mestni
log 55, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri
nepremičnini z ident. št. 92.E, vpisani v podvl. št. 2888/92, k.o. Bežigrad, dne 16. 7.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, I. dodatka
k pogodbi št. BS 4/2-K-77/83 z dne 22. 12.
1983 z dne 28. 5. 1984, sklenjenega med
Stanovanjsko zadrugo SCT Slovenija Ceste Tehnika Obnova, n.sol.o. Ljubljana, ter
Plestenjak Anamarijo, roj. 31. 7. 1942 in
Plestenjak Andrejem, roj. 30. 8. 1943, Ljub
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ljana, Kumrovška 9, in sicer za nepremičnino, parkirni prostor z ident. št. 92.E, vpisano
v podvl. št. 2888/92, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 8. 2010
Dn 1629/2010
Os-5349/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Danijela Vončine, Kunaverjeva 8, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini z ident. št. 137.E, vpisani v podvl.
št. 2945/119, k.o. Dravlje, dne 7. 7. 2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 78-6373 z dne 19. 7. 1978, sklenjene
med Giposs SOZD, Združeno gradbeno
podjetje, Ljubljana, Dvoržakova 5, n.sol.o.,
ki ga zastopa Standard - invest, n.sol.o.,
Celovška cesta 89, kot prodajalcem, ter
Brinc Alojzom, roj. 6. 5. 1946 in Jožico, roj.
4. 3. 1950, Ljubljana, Celovška c. 181, kot
kupcema, in sicer za nepremičnino z ident.
št. 137.E, vpisano v podvl. št. 2945/119,
k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 8. 2010
Dn 867/2010
Os-5350/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Trin
d.o.o., Dunajska cesta 169, Ljubljana, ki ga
zastopa Barbara Škoflek, Milčinskega ulica
1, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
pri nepremičnini, z ident. št. 64.E, vpisani
v podvl. št. 2892/64, k.o. Stožice, dne 6. 7.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 362-01-290/92
z dne 10. 11. 1992, sklenjene med Republiko Slovenijo, kot prodajalcem, ter Milko Rauševič, roj. 10. 10. 1954, stanujoča v Ljub
ljani, Bratovševa ploščad 6, kot kupko, in
sicer za nepremičnino z ident. št. 64.E, vpisano v podvl. št. 2892/64, k.o. Stožice;
–
aneksa
k
prodajni
pogodbi
št. 362-01-290/92 z dne 10. 11. 1992 z dne
14. 4. 1993, sklenjene med Republiko Slovenijo, kot prodajalcem ter Milko Rauševič, roj. 10. 10. 1954, stanujoča v Ljubljani,
Bratovševa ploščad 6, kot kupko, in sicer
za nepremičnino z ident. št. 64.E, vpisano
v podvl. št. 2892/64, k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da
v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
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druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 8. 2010
Dn 2078/2010
Os-5351/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mednarodni consulting d.o.o., Tomšičeva 4, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini z ident. št. 44.E, vpisani v podvl.
št. 6217/44, k.o. Trnovsko predmestje, dne
22. 7. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 1549/91 z dne 21. 1. 1992, sklenjene med Mestom Ljubljana, Mestni trg 1,
kot prodajalcem ter Peterca Franjo, EMŠO:
2707913505267, Trnovska 2, Ljubljana, kot
kupcem, in sicer za nepremičnino z ident.
št. 44.E, vpisano v podvl. št. 6217/44, k.o.
Trnovsko predmestje;
– prodajne pogodbe z dne 19. 2. 1992,
sklenjene med Peterca Franjo, roj. 27. 7.
1913, Ljubljana, Trnovska 2, kot prodajalko, ter Breznik Vero, roj. Jereb, roj. 30. 6.
1952, Ljubljana, Trnovska 2, kot kupovalko,
in sicer za nepremičnino z ident. št. 44.E,
vpisano v podvl. št. 6217/44, k.o. Trnovsko
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 8. 2010
Dn 36633/2009
Os-5352/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Maje Šorli, Mucherjeva ulica 8, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini z ident. št. 51.E in 87.E, vpisani
v podvl. št. 1984/51, k.o. Ježica, dne 2. 7.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 46-12/91 ND/MF
z dne 7. 11. 1991, sklenjene med Slovenska
cestna podjetja, d.o.o., Ljubljana, Linhartova
7, kot prodajalcem, in Brečevič Mileno, Mucherjeva 8, Ljubljana, kot kupovalko, in sicer
za nepremičnino z ident. št. 51.E in 87.E,
vpisano v podvl. št. 1984/51, k.o. Ježica;
– menjalne in kupne pogodbe z dne
24. 3. 1992, sklenjene med Goranom Bizjakom, Branik 177, Branik, začasno stanujoč
Mlinska pot 18, Ljubljana - Črnuče, Marijo
Bizjak, Branik 177, Branik, Radivojem Bizjakom, Branik 177, Branik in Mihaelo Hrovat,
Mlinska pot 18, Ljubljana - Črnuče, vsi skupaj kot prvopogodbena stranka, Brečevič
Mileno, Mucherjeva 8, Ljubljana, kot drugopogodbena stranka, in Danijem Brečevičem, Mucherjeva 8, Ljubljana, kot kupcem,
in sicer za nepremičnino z ident. št. 51.E
in 87.E, vpisano v podvl. št. 1984/51, k.o.
Ježica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost

oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 8. 2010
Dn 36143/2009
Os-5353/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Olge Huč, Babškova pot 39, Škofljica, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini
z ident. št. 6.E, vpisani v podvl. št. 1507/4,
k.o. Udmat, dne 2. 7. 2010 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe
št. 335-1/95 z dne 4. 12. 1995, sklenjene
med Mestom Ljubljana, kot prodajalcem, ter
Francijem Pircem, roj. 14. 11. 1966, Ljub
ljana, Prvomajska 11, kot kupcem, in sicer
za nepremičnino z ident. št. 6.E, vpisano
v podvl. št. 1507/4, k.o. Udmat.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 8. 2010
Dn 5162/2010
Os-5395/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ivanić Stoje, Steletova ulica 10, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini vpisani v vl.št. 1454/34
– stanovanjska enota št. 34, v 1. nadstropju (3. etaži) s shrambo št. 34, v kleti (1.
etaži), z ident.št. 1732-0767-034, k.o. Štepanja vas, dne 30. 6. 2010, pod opr. št.
Dn 5162/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe št. 40/77-MS z dne 15. 3. 1977,
sklenjene med IMOS Ljubljana, za SGP
Stavbenik Koper in Termika Ljubljana, za
stanovanja v objektu A 13, v soseski MS 3/2
in MS 112/1, v k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 8. 2010
Dn 32741/2009
Os-5396/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Vesne Drame, Glinškova ploščad 14, Ljubljana, ki jo zastopa
Otium d.o.o., Ulica Lili Novy 34, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
vpisani v vl. št. 1801/27 – enoinpolsobno
stanovanje št. 27, v 5. nadstropju, z balkonom, in s kletjo št. 27 v kletni etaži II., z ident.
št. 1734-1218-027, Glinškova ploščad 14,
Ljubljana k.o. Ježica, dne 8. 7. 2010, pod
opr. št. Dn 32741/2009, izdalo sklep o za-
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četku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 99 z dne 13. 11. 1991, sklenjene
med Republiko Slovenijo in Vesno Drame,
Glinškova pl. 14, Ljubljana, za stanovanje
št. 27, v 5. nadstropju, v stanovanjski hiši
Glinškova ploščad 14, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 7. 2010
Dn 32002/2009
Os-5397/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Občine Dobrova – Polhov Gradec, Stara cesta
13, Dobrova, ki jo zastopa odv. Did Mušinović iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, vpisano v vl. št. 3305
– parc. št. 1432/2, k.o. Dobrova, dne 30. 6.
2010, pod opr. št. Dn 32002/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 9. 2. 2009, sklenjene med
Rotar Ano, Dobrova 13, Dobrova in Občino Dobrova Polhov Gradec, za 2/3 parc.
št. 1432/2, k.o. Dobrova.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 8. 2010
Dn 32309/2009
Os-5398/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Zajc Franc-a, Kvedrova cesta 16, Ljubljana, ki ga zastopa Urban
d.o.o., Omejčeva ulica 5, Ljubljana – Šentvid,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
vpisani v vl. št. 386/53 – garaža, v 2. etaži,
z ident. št. 2680-0322-053, v garažni stavbi v Ljubljani, ob Ulici Gradnikove brigade,
k.o. Nove Jarše, dne 8. 7. 2010, pod opr.
št. Dn 32309/2009, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže z dne 9. 4.
1970, sklenjene med GIP Gradis Ljubljana
in Zajc Franc-em, Cesta v Obrije 16, Ljub
ljana, za garažo št. 53, v Triplex objektu,
v k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 7. 2010
Dn 32124/2009
Os-5399/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Ester Prajs,

v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice notarke Irene Florjančič Cirman, Trdinova 4,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
vknjižbo pridobitve hipoteke in zaznambo
neposredne izvršljivosti, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 6003/28 – stanovanjska raba
z ident. št. 1722-4440-028, v stanovanjski
stavbi v Ljubljani, Ziherlova ulica 41, k.o.
Trnovsko predmestje, dne 7. 7. 2010, pod
opr. št. Dn 32124/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe št. 412-7/82-U o vključitvi
v gradnjo stanovanjskega objekta „D“ ob
Ziherlovi ulici v soseski VS-1 Trnovo z dne
18. 5. 1982 in dodatka št. 1/412-7/82-M.G.
K pogodbi št. 412-7/82 z dne 18. 5. 1982
o vključitvi v gradnjo stanovanjskega objekta
„D“ ob Ziherlovi ulici v soseski VS-1 Trnovo,
sklenjena med Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Ljubljana Vič-Rudnik in Zavodom za izgradnjo Ljubljane n.sol.o., TOZD
Urejanje stavbnega zemljišča n.sub.o. Ljub
ljana, Kardeljeva ploščad 22 in Dušanom
Bratko, Podrožniška 4, Ljubljana, za stanovanje št. 28, v soseski VS-1 Trnovo.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 7. 2010
Dn 4839/2010
Os-5400/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mehičić Štefanije, Kalanova ulica 1,
Medvode, ki jo zastopa notarka Dragica Papež iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani
v vl. št. 3182/58 – stanovanje št. 58 v 7.
nadstropju, s pomožnim prostorom št. 58
v kleti, z ident.št. 1738-2335-058, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Kogojeva ulica 4,
k.o. Dravlje, dne 30. 6. 2010, pod opr. št.
Dn 4839/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Giposs
d.o.o. Ljubljana in Metelko Antonijo, Kogojeva ul. 4, Ljubljana, za stanovanje št. 58
v Ljubljani, Kogojeva ulica 4.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 7. 2010
Dn 36728/2009
Os-5401/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Furlan Klinc Clare Stanislave, Tržaška cesta
51, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 4395/25 –
stanovanje št. 25, v 3. nadstropju (5. etaži),
II. vhod, s shrambo št. 25, v kleti (1. etaži),
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z ident. št. 1723-2758-111, v stanovanjski
stavbi v Ljubljani, Tržaška cesta 51, k.o. Vič,
dne 30. 6. 2010, pod opr. št. Dn 36728/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 105/63
z dne 15. 4. 1963 in dodatne pogodbe k tej
pogodbi št.- S-01-393/64 z dne 5. 9. 1964,
sklenjeni med GP Tehnograd Ljubljana in
Stanovanjskim skladom ObLO Ljubljana Vič
Rudnik, za stanovanja ob Tržaški cesti,
– dodatka k kupoprodajni pogodbi (sklenjeni dne 29. 6. 1963 št. 589/63) z dne 5. 10.
1964, sklenjenega med Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana Vič Rudnik, ter Furlan
dr. Aldom in Furlan Klinc Claro, oba Tržaška
c. 85, Ljubljana, za stanovanje št. 25 v bloku
A-22, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 8. 2010
Dn 29257/2009
Os-5402/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ranke Praskić, Zakotnikova 1, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini,
samska soba št. 17, z ident. št. 19.E, vpisani v podvl. št. 2025/19, k.o. Moste, dne
23. 6. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Mestno občino Ljub
ljana, Ljubljana, kot prodajalcem in Saturnus
d.d., Letališka 17, Ljubljana, kot kupcem, in
sicer za nepremičnino, samska soba št. 17,
z ident. št. 19.E, vpisani v podvl. št. 2025/19,
k.o. Moste;
– pogodbe o neodplačnem prenosu
družbenih stanovanj, št. S-3/95 z dne 22. 2.
1995, sklenjene med Saturnus d.d., Letališka 17, Ljubljana, kot prvopogodbeno stranko in Stanovanjskim skladom Republike
Slovenije, kot drugopogodbeno stranko, in
sicer za nepremičnino, samska soba št. 17,
z ident. št. 19.E, vpisani v podvl. št. 2025/19,
k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 7. 2010
Dn 29847/2009
Os-5403/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Halide Bajramović, Vošnjakova 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini,
samska soba 318, z ident. št. 92.E, vpisani
v podvl. št. 2025/92, k.o. Moste, dne 20. 7.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene
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med Mestno občino Ljubljana, Ljubljana, kot
prodajalcem, in INDOS, industrija transportnih in hidravličnih strojev, d.d., Ljubljana,
Industrijska c. 3, Ljubljana, kot kupcem, in
sicer za nepremičnino, samska soba št. 318,
z ident. št. 92.E, vpisani v podvl. št. 2025/92,
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 28. 7. 2010
Dn 12584/2009
Os-5404/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mirana Hrastnika, Prekorje 46, Škofja vas, ki
ga zastopa SPL d.d. iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. 53,
zdaj z ident. št. 53.E in 98.E, vpisanem pri
podvl. št. 1984/53, k.o. Ježica, dne 19. 7.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. L-2504
BV/GA z dne 1. 8. 1974, sklenjene med
SGP Stavbenik Ljubljana, kot prodajalcem
in Zvonkom Zupankom, kot kupcem, in sicer za nepremičnino stanovanje št. 53 zdaj
z ident. št. 53.E in 98.E, vpisanem pri podvl.
št. 1984/53, k.o. Ježica;
– menjalne pogodbe št. 422/1-86 z dne
15. 3. 1986, sklenjene med Zvonkom Zupankom, kot prvopogodbeno stranko in
Mojco Repotočnik Križnik, kot drugopogodbeno stranko, in sicer za nepremičnino
stanovanje št. 53 zdaj z ident. št. 53.E in
98.E, vpisanem pri podvl. št. 1984/53, k.o.
Ježica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 7. 2010
Dn 22036/2010
Os-5405/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Sabine Malus, Nadgoriška c. 20, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini
parc. št. 87/21 v vl. št. 2929, k.o. Kašelj, dne
19. 7. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne in prodajne pogodbe št. Vi-60/70
z dne 11. 6. 1970, sklenjene med „Marles“,
Maribor, kot prodajalcem in Borisom Senegačnik, Šempeter v Savinjski dolini 32, kot
kupcem, in sicer za nepremičnino večja garsonjera na parc. št. 2588 zdaj parc. št. 87/21,
vpisana v vl. št. 2929, k.o. Kašelj;
– kupne in prodajne pogodbe z dne
25. 8. 1978, sklenjene med Borisom Senegačnik, Delavska 18, Zalog, kot prodajalcem
in Franjem Malusom, Mušičeva 48, Loka
pri Mengšu, kot kupcem, in sicer za nepremičnino večja garsonjera na parc. št. 2588
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zdaj parc. št. 87/21, vpisana v vl. št. 2929,
k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 8. 2010
Dn 30905/2009
Os-5406/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Aide
Bejtović, Zakotnikova 1, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini,
samska soba št. 1, z ident. št. 2.E, vpisani
v podvl. št. 2025/2, k.o. Moste, dne 8. 7.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene
med Mestno občino Ljubljana, kot prodajalcem, in Stan tim storitve, gostinstvo in
trgovina d.o.o., Zakotnikova 1, Ljubljana, kot
kupcem, in sicer za nepremičnino, samska
soba št. 1, z ident. št. 2.E, vpisani v podvl.
št. 2025/2, 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 16. 8. 2010
Dn 29833/2009
Os-5407/10
Okrajno sodišče v Ljubljani, je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ismete Viteškić, Zakotnikova 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini
samska soba št. 223 z ident. št. 71.E vpisani
v podvl. št. 2025/71, k.o. Moste, dne 8. 7.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Mestno občino Ljub
ljana, kot prodajalcem in Izolirko Ljubljana
d.o.o.., Ob železnici 18, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino samska soba
št. 223 z ident. št. 71.E, vpisani v podvl.
št. 2025/71, k.o. Moste;
– kupoprodajne pogodbe o prodaji samske sobe z dne 24. 7. 1996, sklenjene med
Izolirko Ljubljana d.o.o., Ob železnici 18,
Ljubljana, kot prodajalcem in Kazimirjem
Pahorjem, Zakotnikova 1, Ljubljana, in sicer za nepremičnino samska soba št. 223
z ident. št. 71.E, vpisani v podvl. št. 2025/71,
k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 8. 2010

Dn 29239/2009
Os-5408/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Starman Danijela, Podsvetija 8, 1351 Brezovica
pri Ljubljani, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino stanovanje z ident. št. 4.E,
vpisano v podvl. št. 3958/5, k.o. Karlovško
predmestje, dne 17. 6. 2010 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe o financiranju in prodaji stanovanja z dne 28. 7. 1988, sklenjene med
SOZ „GALEB“ Izola, TOZD, Trženje inženiring, Izola, CMI bb, kot prodajalcem ter
Peternel Jožetom, Drožanje 22, Lesce, Starman Danijelom, Šmarska c. 28, Sevnica in
Starman Ireno, Šmarska c. 28,
– aneksa št. 1 k pogodbi o financiranju in
prodaji stanovanja z dne 28. 7. 1988 in sicer
za nepremičnino stanovanje z ident. št. 4.E,
vpisano v podv. št. 3958/5, k.o. Karlovško
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 8. 2010
Dn 5723/2010
Os-5409/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Selimović Ejube, Brilejeva 8, 1000 Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino
stanovanje z ident. št. 27.E, vpisano v podvl.
št. 1454/27, k.o. Štepanja vas, dne 1. 7.
2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 40/77-MS z dne 15. 3.
1977, kot prodajalcem IMOS ter Termika
Ljubljana, Kamniška 25, Ljubljana kot kupcem,
– kupoprodajne pogodbe Termika p.o.
Ljubljana kot prodajalcem ter Štulanović Nazifa kot kupcem in sicer za nepremičnino
stanovanje z ident. št. 27.E, vpisano v podvl.
št. 1454/27, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 8. 2010
Dn 520/2010
Os-5410/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Raiffeisen Leasing d.o.o., Tivolska c. 30, Ljub
ljana, ki ga zastopa dir. Borut Božič in dir.
Janez Dečman, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani v 467/7 – stanovanje št. 6, v 2. nadstropju s kletjo št. 6,
z ident. št. 1737-0498-007, v Ljubljani, Tavčarjeva 10, k.o. Tabor, dne 30. 6. 2010, pod
opr. št. Dn 520/2010, izdalo sklep o začetku
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postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 466-241/91 z dne 9. 12. 1991,
sklenjene med Občino Ljubljana Center in
Sajovic Marijo, Tavčarjeva 10, Ljubljana, za
stanovanje v II. nadstropju, Tavčarjeva 10,
Ljubljana.
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 16. 7. 2010
Dn 30908/2009
Os-5411/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Frančiške Rus, Zakotnikova 1, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, samska soba št. 2A, z ident. št. 4.E,
vpisani v podvl. št. 2025/4, k.o. Moste, dne
8. 7. 2010 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Mestno občino Ljub
ljana, kot prodajalcem, in Dursumo Kerić,
Zakotnikova 1, Ljubljana, kot kupcem, in
sicer za nepremičnino, samska soba št. 2A,
z ident. št. 4.E, vpisani v podvl. št. 2025/4,
k.o. Moste;
– prodajne pogodbe z dne 27. 9. 2001,
sklenjene med Dursumo Kerić, Zakotnikova 1, Ljubljana, kot prodajalcem in Marijo
Vesel, Ig 443, Ig, kot kupcem, in sicer za
nepremičnino, samska soba št. 2A, z ident.
št. 4.E, vpisani v podvl. št. 2025/4, k.o.
Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 7. 2010
Dn 32306/2009
Os-5412/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tasič Marije, Kvedrova cesta 19, Ljubljana,
ki jo zastopa Urban d.o.o., Omejčeva 5,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, vpisano v vl. št. 386/89 – garaža, v 3. etaži, z ident. št. 2680-0322-089,
v garažni stavbi v Ljubljani, ob Ulici Gradnikove brigade k.o. Nove Jarše, dne 8. 7.
2010, pod opr. št. Dn 32306/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu garaže z dne 23. 10.
1970 in aneksa k tej pogodbi z dne 23. 10.
1970, sklenjena med GIP Gradis Ljubljana,
ter Vivoda Antonom in Vivoda Alenko, Žabjak 3, Ljubljana, za garažo št. 89 v Triplex
objektu v k.o. Moste,
– pogodbe o nakupu garaže z dne 22
09.1982, sklenjene med Vivoda Antonom
in Vivoda Alenko, Kvedrova 1, Ljubljana, ter
Đorđević Vojkom, Bijedićeva 9, Ljubljana.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 7. 2010
Dn 37877/2009
Os-5413/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Pregazzi Marije, Jamova cesta 68, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 4152/7 –
stanovanje št. 7 v 1. nadstropju in balkon,
s kletnim prostorom – shrambo in drvarnico
št. 7 v kleti, z ident.št. 1723-4804-007, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Jamova cesta
68, k.o. Vič, dne 30. 6. 2010, pod opr. št.
Dn 37877/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 466-632/92 z dne
22. 9. 1992, sklenjene med Občino Ljubljana
Center in Kavčič Franc-em, Okrogarjeva 1,
Ljubljana, za stanovanje v I. nadstropju, Jamova 68, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 8. 2010
Dn 37887/2009
Os-5414/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Pregazzi Marije, Jamova cesta 68, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 4152/8 – stanovanje št. 8, v 1. nadstropju in balkon,
s kletnim prostorom – shrambo in drvarnico št. 8, v kleti, z ident.št. 1723-4804-008,
v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Jamova
cesta 68, k.o. Vič, dne 30. 6. 2010, pod opr.
št. Dn 37887/2009, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 231/63
z dne 25. 12. 1963, sklenjene med Komunalnim skladom občine Ljubljana Center in
GP Tehnograd, za stanovanja stolpiču med
Tržaško in Merčnikovo ul. ter Gradaščico,
– menjalne pogodbe z dne 17. 11. 2000,
sklenjene med Mestno občino Ljubljana in
Pregazzi Mirjam, Jamova 68, Ljubljana, za
stanovanje v št. 8, v I. nadstropju, Jamova
68, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 8. 2010
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Dn 18338/2010
Os-5415/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Pirnat Janeza, Rimska 9, Ljubljana, ki ga
zastopa odv. Boris Cepuder iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani v vl.št. 3691/18 – stanovanje št. 17, s kletnim prostorom, z ident.
št. 2636-3050-017, v stanovanjski stavbi
v Ljubljani, Črtomirova ulica 21, dne 30. 6.
2010, pod opr. št. Dn 18338/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 466-2522-91 z dne 17. 2. 1992,
sklenjene med Občino Ljubljana Center in
Kraigher Nado, Črtomirova 21, Ljubljana, za
stanovanje v Ljubljani, Črtomirova 21,
– darilne pogodbe z dne 1. 6. 1995, sklenjene med Kraigher Nado, Črtomirova 21,
Ljubljana in Pirnat Janez-om, Rimska 9,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 8. 2010
Dn 9989/2010
Os-5427/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mandić Bosiljke, Jarška ulica 24, 1000 Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje z ident. št. 82.E, vpisano v podvl. št. 1454/80, k.o. Štepanja vas,
dne 7. 7. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 3. 11. 1976,
št. 73/76-MS med prodajalcem IMOS in kupcem Žito Mlini d.o.o., in sicer za nepremičnino, stanovanje z ident. št. 82.E, vpisano
v podvl. št. 1454/80, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 8. 2010
Dn 1390/2010
Os-5295/10
Okrajno sodišče v Ljutomeru je po
zemljiškoknjižnem sodniku Otonu Nemcu,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Kralj Marije, Pavlovci 28/a, Ormož, zaradi
vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini,
vpisani pri podvložku št. 387/7, k.o. Ljutomer, pod Dn 1390/2010, dne 12. 8. 2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 2. 2. 2001, sklenjene med
Klemen Damjanom in Miro, roj. Šut, Prešernova cesta 5, Ljutomer, sedaj stanujoča Ulica ob progi 10, Ljutomer, kot prodajalcema,
in Kraner Gregorjem, Ulica Jana Baukarta
28, Ljutomer, kot kupcem, na nepremičnini
– stanovanju, v stanovanjskem objektu Sta-
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ra pošta, sedaj označeno z identifikacijsko
številko 7.E – stanovanjski prostor št. 662-7,
v 1. in 4. etaži, v stavbi z naslovom Prešernova ulica 5, Ljutomer, stoječi na parceli
z identifikacijsko številko 2101/3, vpisani
v podvložku št. 387/7, k.o. Ljutomer.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 17. 8. 2010
Dn 2554/2010
Os-5416/10
Okrajno sodišče v Žalcu po okrajni sodnici Mateji Kreča, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Jureta Jambreka,
Dolenja vas 172, 3312 Prebold, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe
lastninske pravice, na podlagi 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), dne 19. 8.
2010 oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 9. 3. 1993, sklenjene med
prodajalcem Tekstilna tovarna Prebold p.o.
Prebold (sedaj Tekstilna tovarna Prebold –
v stečaju, Tovarniška 7, Prebold) in kupcem Frančiško Jambrek, Dolenja vas 63,
Prebold, za nepremičnino, stanovanje v 1.
nadstropju, v stanovanjski hiši, na naslovu
Dolenja vas 63, Prebold (sedaj Dolenja vas
172, Prebold), sedaj ident. št. 8.E oziroma
1005-164-8, z opisom: stanovanje št. 8, Dolenja vas 172, 3312 Prebold, vpisana v podvl. št. 856/9, k.o. Prebold, in ident. št. 5.E
oziroma 1005-165-5, z opisom: drvarnica
št. 5, vpisana v podvl. št. 853/6, k.o. Prebold.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja Jureta Jambreka do
celote, in sicer na podlagi vzpostavljene listine in pravnomočnega Sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Žalcu z dne 7. 9.
2004, opr. št. D 275/2004, potrdila o plačani
kupnini z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne
4. 1. 2010, ki ga je izdala Tekstilna tovarna
Prebold d.d. – v stečaju, in aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne 9. 3. 1993, podpisan
dne 12. 3. 2010, sklenjenega med Tekstilno
tovarno Prebold d.d. v stečaju, in Juretom
Jambrekom.
Imetnike pravic se poziva, da v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 19. 8. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
N 21/2009
Os-4497/10
Okrajno sodišče v Ajdovščini je po okrajnem sodniku Patriciju Bratužu v nepravdni
zadevi opr. št. N 21/2009, začeti na predlog
predlagatelja Stojana Merviča, Cankarjeva
14, Nova Gorica, ki ga zastopa odv. Metod
Ceket iz Ajdovščine, zoper nasprotne udeležence: 1. Makovec Medardo, La Selvotika 5,
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Bologna (Italija), 2. Makovec Mirijam, La
Selvotika 5, Bologna (Italija), 3. Makovec
Romana, La Selvotika 5, Bologna (Italija),
4. Makovec Melik Ljubo, Cankarjeva ulica
11, Ljubljana, 5. Močnik Mileno, Vrhovnikova
ulica 7, Ljubljana, 6. Čok Klavdijo, Plešivica 2, Sežana, 7. Kravos Damjana, Cesta
Prekomorskih brigad 19, Šempeter pri Gorici, 8. Kravos Roberta, Vipavski Križ 38,
Ajdovščina, 9. Kravos Miloša, Vipavski Križ
37, Ajdovščina, 10. Kokelj Simeona, Kukmaka 5, Velike Lašče in 11. Mervič Manuelo,
Cankarjeva 14, Nova Gorica, zaradi razdelitve solastnega premoženja, na predlog
predlagatelja s sklepom z dne 6. 7. 2010 na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi
s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku nasprotnim udeležencem 1. Medardi
Makovec, 2. Mirijam Makovec in Romanu
Makovcu, ki so neznanega bivališča, za začasno zastopnico postavilo odv. Maruško
Trunkl Glavič, Kidričeva 11, Nova Gorica.
Začasna zastopnica ima v postopku vse
pravice in dolžnosti zakonite zastopnice, vse
od dneva postavitve do takrat, ko nasprotni
udeleženci Medarda, Mirijam in Roman Makovec ali njihov pooblaščenec ne nastopijo
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 6. 7. 2010
II P 215/2009
Os-4073/10
To sodišče je s sklepom opr. št. II
P 215/2009 z dne 11. 6. 2010 toženi stranki
Aljoši Žibertu, roj. 20. 5. 1977 v Ljubljani,
stalno prijavljen na naslovu Gradišče v Tuhinju 10, Laze, v pravdni zadevi tožeče stranke Rozike Urbanč, Jelše 19, Leskovec pri
Krškem, ki jo po odločbi Bpp zastopa odv.
Kristina Jalovec iz Krškega, zoper toženo
stranko Aljošo Žiberta, Gradišče v Tuhinju
10, Laze, zaradi dodelitve otroka in plačila preživnine, postavilo začasnega zastopnika odv. Dušana Dornika iz Krškega, ki
ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti
njegovega zakonitega zastopnika vse do
takrat, dokler toženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil tožencu
skrbnika.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 11. 6. 2010
P 132/2010
Os-5286/10
Okrajno sodišče v Ljutomeru je po okrajnem sodniku Gorazdu Tivadarju, v pravdni
zadevi tožeče stranke Antona Rantaša, Bolehnečici 16, Sv. Jurij ob Ščavnici, ki ga zastopa odv. Janez Kaučič iz Gornje Radgone,
zoper toženo stranko: 1. Ivana Hanžel in
2. Jože Hanžel, oba Radehova 16, Lenart,
zaradi ugotovitve lastninske pravice in izstavitve z.k. listine (sp. vr. 1.000,00 EUR) s pp,
dne 17. 8. 2010 izdaja oglas;
S
sklepom
tukajšnjega
sodišča
P 132/2010 z dne 17. 8. 2010 je na osnovi
82. člena ZPP postavljen odvetnik Ciril Logar iz Ljutomera za začasnega zastopnika
toženima strankama Ivani Hanžel in Jožetu
Hanžel, oba Radehova 16, Lenart.
Z istim sklepom je odrejeno, da bo začasni zastopnik zastopal toženo stranko
v postopku, vse dokler toženca ali njihov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne

zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika tožencema.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 17. 8. 2010
I 115/2009
Os-4074/10
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi upnika ml. Sara Nišić, Cankarjeva
74, Nova Gorica, ki ga zastopa zak. zast.
Vesna Zarič, Cankarjeva 74, Nova Gorica,
po odv. Sebastjana Kerčmar, Ulica XXX. divizije 21, Nova Gorica, zoper dolžnika Borislava Nišić, sedaj neznanega bivališča (prej
Bevkova 9, Deskle), zaradi izterjave denarne terjatve, dne 1. 6. 2010 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se dolžniku Borislavu Nišiću, neznanega bivališča, postavi začasnega
zastopnika odvetnika Stojana Zorna iz Nove
Gorice, Ulica Tolminskih puntarjev 4, ki bo
dolžnika zastopal v izvršilni zadevi z opr.
št. I 115/2009, vse dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 6. 2010
Ig 630/2007
Os-3020/10
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil, telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska cesta 134b,
Ljubljana - dostava, ki ga zastopa odv. Biljana Ana Filipov, Tomšičeva 3, Ljubljana,
proti dolžniku Tasim Salioski, Obrtna ulica
9, Izola - Isola, zaradi izterjave 1.985,27
EUR s pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju sklenilo:
dolžniku se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. Ig 630/2007 postavi
odvetnico Marjano Manfreda iz Pirana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 6. 4. 2010
Ig 138/2007
Os-4685/10
Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni
sodnici Tatjani Lipušček v izvršilni zadevi
upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve
d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki
ga zastopa Biljana Ana Filipov, odvetnica
v Ljubljani, zoper dolžnika Gradbeništvo Bislim Osmanaj s.p., Ulica padlih borcev 7,
Tolmin, sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave zneska 257,26 EUR s pripadki, na podlagi določil prvega odstavka in
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju, dolžniku
Bislimu Osmanaju s.p. postavilo začasnega
zastopnika Ivana Kokošina Fona, odvetnika
v Tolminu, Trg M. Tita 7.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v tej izvršilni zadevi vse do takrat, dokler
dolžnik sam ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 14. 7. 2010
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I 150/2004
Os-3473/10
Okrajno sodišče v Žalcu je v izvršilni
zadevi upnika Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta
31, Ljubljana, ki ga zastopa Podjetje Sipro
d.o.o. stanovanjsko, Pečnikova 1, Žalec,
proti dolžniku Ivanu Čižmešiju, Čopova 5,
Žalec, zaradi izterjave 1.225,26 EUR s pp,
sklenilo:
dolžniku Ivanu Čižmešiju se postavi začasna zastopnica, odvetnica Karmen Orter
Divjak, Ulica talcev 1/a, Žalec.
Upnik je dolžan v roku 8 dni založiti predujem v višini 87,62 EUR. V nasprotnem
primeru bo sodišče sklep o postavitvi začasnega zastopnika razveljavilo in izvršbo
z rubežem premičnin ustavilo.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 2. 3. 2010

Pozivi za predlaganje
kandidatov za sodnike
porotnike
Su 140001/2010
Os-5358/10
V skladu z določilom drugega odstavka 46. člena Zakona o sodiščih (Uradni
list RS, št. 23/05-ZS-UPB1) predsednica
Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu objavljam poziv predstavniškim organom občin
in drugim pristojnim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu,
da predlagajo kandidate za 124 sodnikov
porotnikov Okrožnega sodišča v Slovenj
Gradcu.
Za sodnika porotnika je lahko imenovan
državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil
30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno ter
osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada
slovenski jezik.
Predloge skupaj z dokazili, da kandidati
izpolnjujejo pogoje za imenovanje, ki jih določa zakon, je treba poslati na naslov: Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, Urad predsednice, Kidričeva 1, 2380 Slovenj Gradec,
v roku 60 dni od objave tega poziva.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne, 23. 8. 2010
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
Andrejaš Rajmund, Vihre 3, Leskovec
pri Krškem, zavarovalno polico, št.
50500000758, izdala zavarovalnica KD
življenje. gnw-313749
Banovec Branko, Zelena pot 9/a,
Črnomelj,
zavarovalno
polico,
št.
50500005417, izdala zavarovalnica KD
življenje. gni-313838
Cvetko Milenka, Bodilovci 27, Juršinci,
zavarovalno polico, št. 50500042538, izdala
zavarovalnica KD življenje. gni-313913
Grawe zavarovalnica d.d., Gregorčičeva
ul. 39, 2000 Maribor, kot izdajatelj,
dokumente, in sicer: police za zavarovanje
avtomobilske odgovornosti: 1.236.358,
zelene karte: SLO-10/0056485, ponudba
za premoženjsko zavarovanje: 176812,
ponudba
za
sklenitev
nezgodnega
zavarovanja: 663582. Ob-5312/10
Koren Melani, Glavna ulica 96,
Lendava - Lendva, zavarovalno polico, št.
50500062578, izdala zavarovalnica KD
življenje. gng-313840
Štefotič Majda, Tischlerjeva ulica
8, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500022077, izdala zavarovalnica KD
življenje d.d. gnp-313806

Spričevala preklicujejo
Abazi Altina, Tržaška cesta 16, Logatec,
spričevalo 1. letnika Srednje poklicne in
strokovne šole Bežigrad, izdano leta 2010.
gnd-313843
Alibašič Almir, Pod kostanji 4, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Velenje. gnj-313787
Avguštin Jernej, Vrtna ulica 4, Črnomelj,
spričevalo 4. letnika Srednje šole Črnomelj,
izdano leta 2009. gnf-313841
Benedičič Anja, Log 23, Železniki,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Škofja Loka,
izdano leta 2003. gnw-313774
Borštnar Stanko, Mlinše 31A, Izlake,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Domžale,
izdano leta 2009. gni-313863
Breznik Nina, Cesta bratstva in
enotnosti 73, Metlika, spričevalo 3. letnika
Srednje šole Črnomelj, izdano leta 2004.
gnq-313813
Bric Barbara, Mokrška ulica 15, Ljubljana,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana,
izdano leta 2001. gng-313765
Brudar Tina, Žabjek v Podbočju 4a,
Podbočje, maturitetno spričevalo Gimnazija
Brežice, izdano leta 2005. gnh-313814
Brzović David, Špruha 6, Trzin,
spričevalo 1. letnika Šolski center za pošto,

ekonomijo in telekomunikacijo, izdano leta
2009. gng-313865
Bržan Nuša, Pomjan 17/d, Šmarje,
spričevalo 2. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Izola, št. 1944, izdano leta
2001 in 2004. gnq-313880
Cerar Nina, Zalog pod Sv. Trojico 17,
Dob, spričevalo 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
2010. gnj-313862
Cupin Darja, Dekani 157, Koper Capodistria, indeks, št. 18050157, izdala
Filozofska fakulteta. gnt-313902
Časar Nataša, Otovci 46, Mačkovci,
spričevalo 1. letnika SETUAŠ, izdano leta
1996. gnf-313816
Černe Jernej, Ravno Brdo 2, Ljubljana,
indeks, št. 23080823, izdala Fakulteta za
strojništvo Ljubljana. gnb-313770
Čič Špela, Dolsko 19, Dol pri Ljubljani,
maturitetno spričevalo in spričevalo
4. letnika Škofijske klasične gimnazije
Ljubljana, izdano leta 2008. gnu-313776
Debelak Andreja, Kunšperk 10, Bistrica
ob Sotli, spričevalo 4. letnika Poslovno
komercialne šole v Celju, izdano leta 2007.
gnb-313870
Debeljak Marina, Kidričeva 28/b, Nova
Gorica, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske in trgovske šole, izdano leta
2009. gnm-313884
Dedivanović Jasna, Ulica Gorenjskega
odreda 18, Kranj, spričevalo 4. letnika ESIC
Kranj, izdano leta 2008. gnm-313834
Džanan Mladen, Kersnikova cesta 3,
Grosuplje, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Antona Aškerca Ljubljana, izdano leta 2009.
gnx-313798
Erhatič Adam, Zagorci 89, Juršinci,
spričevalo poklicne mature Biotehniške šole
- smer kmetijski podjetnik. gnt-313827
Ficko Maša, Križ 3b, Komenda,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 2009. gnd-313743
Gabrovec Nina, Bartlova ulica 1, Šmartno
pri Litiji, spričevalo 4. letnik Biotehniškega
izobraževalnega centra, izdano leta 2007.
gnr-313904
Gašperini Alessandro, St. Rozelo 5,
52466 Novigrad - Hrvaška, spričevalo
Gimnazije Antonio Sema Piran, izdano leta
2010. gnl-313910
Gavez Slavko, Žibernik 2, Rogaška
Slatina, spričevalo 4. letnika Šolskega
centra Rogaška Slatina, izdano leta 2010.
gnt-313877
Gavranović Petra, Pretnerjeva ulica 5,
Postojna, spričevalo 4. letnika Šolskega
centra Postojna, izdano leta 2010.
gnz-313846
Golar Niki, Dobravica 13, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
2009. gny-313847

Golčer Špela, Ljubljanska cesta 13f,
Trzin, indeks, št. 18041302, izdala Filozofska
fakulteta v Ljubljani. gnq-313855
Golob Nina, Šolska cesta 24, Mislinja,
spričevalo 3. in 4. letnika ter zaključni izpit
Vrtnarske šole Celje, izdano leta 1998,
1999 in 1999. gnu-313876
Hašaj Sara, Gora pri Komendi 1B,
Komenda, spričevalo 1. letnika Srednje
medijske šole v Ljubljani, izdano leta 2007.
gng-313790
Hazler Meta, Na Vovčne 47, Horjul,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo Ljubljana, izdano
leta 2004. gnt-313752
Hazler Meta, Na Vovčne 47, Horjul,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo Ljubljana, izdano
leta 2005. gns-313753
Hiti Gašper, Verovškova 53a, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Šiška,
izdano leta 2009. gng-313815
Horvat Mateja, Pintaričeva 3, Gornja
Radgona, spričevalo 3. letnika F.M Ljutomer,
izdano leta 2002. gnj-313762
Horvat Mateja, Pintaričeva 3, Gornja
Radgona, spričevalo 4. letnika F.M.
Ljutomer, izdano leta 2003. gni-313763
Ivankovič Suzana, Rozmanova 61, Piran
- Pirano, spričevalo Italijanske gimnazije
Piran, izdano leta 1984. gnm-313909
Jagodic Tatjana, Bukovica 9, Šentvid pri
Stični, spričevalo 4. letnika Srednje šole
Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, izdano leta
2010. gnl-313835
Jaklič Lailan, Repče 15, Ljubljana,
indeks, št. 18070084, izdala Filozofska
fakulteta v Ljubljani. gny-313822
Jelenec Blaž, Freyerjeva 36/a, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Šiška,
izdano leta 2000. gnl-313885
Jerman Maruša, Savinjska cesta 9b,
Trbovlje, indeks, št. 01005480, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljubljani, leto izdaje
2005/06. gnz-313746
Jeršin Ana, Na utrdbah 14, Črnomelj,
spričevalo 1. letnika Ekonomske srednje šole
Črnomelj, izdano leta 2007. gno-313832
Jezernik Vinko, Preglov trg 2, Ljubljana,
indeks, št. 71050022, izdala Biotehnična
fakulteta v Ljubljani. gni-313788
Kalšek Iris, Litostrojska cesta 10,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano leta
2010. gnb-313795
Kastelic Nika, Velike Češnjice 13/a,
Šentvid pri Stični, spričevalo 2., 3. in 4.
letnika Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna
Gorica, izdano leta 2004, 2005 in 2006.
gny-313872
Kavka Andreja, Šentpavel pri Domžalah
5, Domžale, maturitetno spričevalo Srednje
upravno administrativne šole, izdano leta
2005. gns-313903
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Kocbek Bojana, Vojkova 5/b, Solkan,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Nova Gorica, št. 12/Z, izdano leta 1997.
gnb-313845
Kolar Nejc, Koželjskega 1, Velenje,
spričevalo 3. letnika in spričevalo poklicne
mature Šolskega centra Velenje, izdano
leta 2006. gnq-313805
Kolar Nejc, Koželjska ulica 1, Velenje,
obvestilo o uspehu pri maturi in 4. letnika
Šolskega centra Velenje. gnh-313864
Kolar Urška, Gledališki trg 6, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Poslovno
komercialne šole v Celju, izdano leta 1997.
gnw-313874
Konček Brigita, Gasilska pot 14, Uršna
sela, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole Novo mesto, izdano leta
1992 in 1993, izdano na ime Kump Brigita.
gnc-313794
Košutić Snježana, Učica Alojza Rabiča
15, Mojstrana, indeks, št. 50050387, izdala
Teološka fakulteta. gns-313853
Kovče Blaž, Babna reka 5, Loka pri
Žusmu, spričevalo ŠCC, izdano leta 2009.
gnq-313755
Krebs Andrej, Kekčeva ulica 2, Ljubljana,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika Gimnazije Bežigrad, izdano leta
2008/09. gnt-313802
Križman Sebastian, Pokopališka ulica
23, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehničnih strok Šiška, izdano
leta 2006. gnx-313823
Krošelj Jasmina, Slogonsko 11, Kapele,
spričevalo 1. letnika Ekonomske in trgovske
šole Brežice, izdano leta 2006. gnf-313866
Krušič Lemmy, Križna ulica 2, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
2008. gnt-313852
Kuđeljić Dolores, Kandijska cesta
37, Novo mesto, spričevalo 4. letnika
Ekonomske šole Novo mesto, izdano leta
2008. gnp-313881
Kujović Alma, Klopčičeva ulica 4,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 2007. gnf-313791
Kujović Elma, Klopčičeva ulica 4,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 2007. gne-313792
Kupčič Sašo, Koračice 75, Sveti Tomaž,
indeks, št. 22063660, izdala Fakulteta za
šport. gnr-313879
Kurtović Amela, Rojčeva ulica 22,
Ljubljana, indeks, št. 1170260216, izdal
Zavod IRC. gnw-313849
Lorgar Nataša, Drevenik 30, Šmarje pri
Jelšah, maturitetno spričevalo Splošne in
strokovne gimnazije Lava, izdano leta 2000.
gnw-313824
Lukšič Andreja, Savska cesta 12,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Trbovlje, izdano leta 1980, izdano na ime
Babič Andreja. gny-313797
Macanović Aldin, Jurčkova cesta 154,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana,
izdano leta 2009. gno-313807
Marinčič Ana, Beljaška ulica 20,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika,
maturiteto spričevalo ter obvestilo o uspehu

Škofijske klasične gimnazije, izdano leta
2003 in 2004. gnd-313818
Martić Darko, Ulica Milana Majcna 21,
Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Šolskega centra za pošto, ekonomijo in
telekomunikacijo. gnz-313821
Melkić Irnesa, Petkovškova ulica 9,
Vrhnika, spričevalo o poklicni maturi Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2008. gnv-313775
Mikolič Aleš, Levarjeva 1, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Osnovna šola
X. SNOUB Ljubljanske, izdano leta 1990.
gnq-313830
Mišica Tomaž, Trubarjeva 9, Črnomelj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem Novo mesto, izdano
leta 1997. gnz-313871
Mlakar Tina, Boh. Češnjica 19, Srednja
vas v Bohinju, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
in upravno administrativne šole v Kranju,
izdano leta 1997, izdano na ime Golja Tina.
gnp-313781
Mrak Maja, Delavska cesta 69, Kranj,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano
leta 2006. gnd-313747
Mužar Katarina, Grabrovec 5/a, Metlika,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo mesto,
izdano leta 2008. gne-313842
Najrajter Frančiška, Javornik 34, Ravne
na Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne gostinske šole Slovenj Gradec, št.
140, izdano leta 1981, izdano na ime Luter
Frančiška. gns-313803
Nose Matevž, Predstruge 65, VidemDobrepolje, maturitetno spričevalo Srednje
šole tehničnih strok Šiška, izdano leta 2008.
gnl-313760
Novak Katarina, Pot na Jošta 22, Kranj,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
in upravno administrativne šole v Kranju,
izdano leta 1995, izdano na ime Zupan
Katarina. gne-313767
Novak Maja, Mali Korinj 4, Zagradec,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske
šole v Ivančni Gorici, izdano leta 2007.
gnp-313856
Ocvirk Branko, Čemšenik 1, Čemšenik,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Želimlje,
izdano leta 2010. gnh-313839
Orel Marjetka, Zaplana 106, Vrhnika,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Antona
Aškerca v Ljubljani, izdano leta 2007 in
2008. gnw-313799
Osolnik Leja, Mali Vrh pri Šmarju
60, Grosuplje, spričevalo 3. in 4. letnika
Klasične gimnazije Poljane, izdano leta
2004/05. gnb-313745
Peci Žana, Pohorska cesta 12, Mislinja,
spričevalo 4. in 5. letnika Poklicne in
tehnične šole za storitvene dejavnosti
Velenje. gnk-313761
Pejičić Mira, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika in zaključno spričevalo
šole Landis, Izobraževanje in poslovno
svetovanje, d.o.o. gnc-313894
Plemelj Anja, Brezje 19/b, Brezje,
maturitetno spričevalo Srednje trgovske šole
v Kranju, izdano leta 2003. gnz-313771
Pongrac Aleksandra, Gasilska ulica 3,
Muta, spričevalo 2. letnika Trgovske šole
Slovenj Gradec. gnv-313875
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Povšič Mišel, Rutarjeva ulica 10a, Nova
Gorica, obvestilo o uspehu pri maturi, izdala
Umetniška gimnazija v Novi Gorici, izdano
leta 2006. gne-313825
Praper Boštjan, Maistrova 1, Slovenj
Gradec,
spričevalo
o
zaključnem
izpitu Trgovske šole Slovenj Gradec.
gnd-313868
Prašnikar Vasilij, Pionirska 20/a,
Radomlje, indeks, št. 11120260212, izdala
Višja strokovna šola Slovenj Gradec leto
izdaje 2010. gnn-313783
Pregl Klemen, Pod bresti 41, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Vič,
izdano leta 2007 in 2008. gnd-313893
Prekadinaj David, Čepelnikova ulica
1, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole.
gnx-313898
Preželj Marko, Gradaška ulica 18,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
ŠC PET Ljubljana, izdano leta 2001.
gnf-313891
Rabuza Špela, Volkmerjeva cesta 58,
Ptuj, maturitetno spričevalo Gimnazije Ptuj,
izdano leta 2008. gne-313817
Rode Peter, Mošenik 16, Moravče,
spričevalo 9. razreda OŠ Jurija Vega
Moravče, izdano leta 2007. gnd-313768
Runko Tina, Dekani 114, Dekani,
spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazija Ljubljana, izdano leta
2009. gnm-313784
Sadar Nadja, Šmihel pri Žužemberku
35a, Žužemberk, spričevalo 1., 2. in 3.
letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani,
izdano leta 1997, 1998. gnu-313826
Safran Gorazd, Prisoja 4, Radlje ob
Dravi, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ravne na Koroškem, izdano leta 2004.
gno-313857
Seušek Bor, Veluščkova ulica 5, Koper
- Capodistria, obvestilo o uspehu pri
maturi Gimnazije Koper, izdano leta 2004.
gnr-313804
Sojč Urška, Stranice 30, Stranice,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Celje
- Center, št. 1931, izdano leta 2005.
gnx-313873
Starc Jasna, Senično 36, Križe,
maturitetno spričevalo Srednje gradbene
tehnične šole Ljubljana. gnu-313751
Stopar Janja, Bevkova 10, Velenje,
spričevalo 3. in 4. letnika ŠCV Velenje splošna in strokovna gimnazija, II/49,
izdano leta 2003 in 2004. gnd-313801
Stropnik Zmago, Ulica 28. maja 61,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika CDI Univerzum.
gno-313782
Sudarič Žebula Katarina, Češence 26,
Mirna Peč, spričevalo 2. letnika SGTP Izola,
izdano leta 1997. gnk-313911
Sudarič Žebula Katarina, Češence 26,
Mirna Peč, spričevalo 1. letnika SGTŠ Izola,
izdano leta 1996. gnj-313912
Škrabe Patricija, Polzela 205/c, Polzela,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem
Celje, izdano leta 2007. gnc-313869
Šolar Janez, Dolenja vas 19, Selca,
indeks, izdala Srednja šola za trgovinsko
dejavnost v Kranju, leto izdaje 1985.
gnn-313833
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Špilak Marjan, Grad 36, Grad, spričevalo
Gimnazije Murska Sobota, izdano leta 2005.
gnh-313764
Štamcar Nina Judita, Ljubljanska cesta
22, Grosuplje, spričevalo 2. letnika Srednje
šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo,
izdano leta 2008. gnm-313859
Štumberger Lea, Kampel 1, Koper
- Capodistria, maturitetno spričevalo in
potrdilo o uspehu Gimnazije Koper, izdano
leta 2005. gnr-313808
Štumberger Simona, Tovarniška cesta 2,
Kidričevo, spričevalo Ljudske univerze Ptuj,
št. 66/PM, izdano leta 2010. gnh-313914
Šumak Katja, Letuš 11/b, Šmartno ob
Paki, spričevalo 4. letnika Gimnazije Celje Center, izdano leta 2006. gnr-313754
Švarc Breda, Usnjarska 2, Domžale,
spričevalo o poklicni maturi Osnovne šole
Domžale, izdano leta 2004. gnm-313759
Tonejec Matej, Zg. Jezersko 70, Zgornje
Jezersko, obvestilo o uspehu pri maturi in
maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj, št.
2596, izdano leta 2005. gnn-313758
Trdion Ines, Prikrnica 1, Moravče,
spričevalo 3. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2008. gne-313892
Uran Dreo Valentina, Finžgarjeva ulica
17, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje tekstilne šole v Mariboru, izdano
leta 2003, 2004. gnr-313854
Vaš Tina, Bobovek 7, Kranj, spričevalo 3.
in 4. letnika ter zaključno spričevalo Srednje
gradbene in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 1993, 1994 in 1994, izdano na
ime Jeran Tina. gnh-313889
Vitasović Mojca, Sveti Štefan 70, Sveti
Štefan, spričevalo 2. letnika Gimnazije Celje
- Center, izdano leta 2008. gnj-313812
Vode Tina, Vinje 2 b, Dol pri Ljubljani,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazije v Ljubljani,
izdano leta 2008 in 2009. gnh-313789
Vodnik Nina, Brode 14, Škofja Loka,
spričevalo 3. letnika Srednje frizerske šole
v Ljubljani, izdano leta 2007. gnf-313766
Volčič Teja, Cesta Dolomitskega odreda
82, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2004. gnl-313785
Vugrinec Marko, Polanškova 42,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Šolski center
za pošto, ekonomijo in telekomunikacije,
izdano leta 2009. gnj-313887
Wagner Maja, Med trtami 5, Nova
Gorica, diplomo Srednje šole za trgovinsko
dejavnost v Ljubljani, izdana leta 1991.
gns-313757
Zupan Škerlj Lucija, Nad mlini 56, Novo
mesto, spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Novo mesto.
gnk-313861
Živanovič Žiga, Hrastova ulica 9,
Domžale, maturitetno spričevalo Srednje
šole za elektrotehniko in računalništvo
Ljubljana, izdano leta 2004. gny-313897

Drugo preklicujejo
Adamič Neža, Gradišče 8, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 37001212,
izdala Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
gns-313828
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Avguštin
Veronik,
Dramlje
31,
Dramlje, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500003602000, izdajatelj Cetis Celje.
gnq-313780
Bartol Anja, Cesta Notranjskega odreda
40, Stari trg pri Ložu, Stari trg pri Ložu,
študentsko izkaznico, št. 21070103, izdala
Fakulteta za družbene vede. gns-313878
Blatančič Marina, Hladilniška pot
18b, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
37001216, izdala Veterinarska fakulteta v
Ljubljani. gnr-313829
Borko Cvetka, Center 6, Črna na
Koroškem, službeno izkaznico, št. 103347
- varnostnik. gns-313778
Bučić Jasna, Cesta 1. maja 41, Jesenice,
študentsko izkaznico, izdala Fakulteta za
socialno delo. gng-313890
Cvenkelj Petra, Roblekovo naselje
25, Radovljica, študentsko izkaznico, št.
19410044, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gnm-313809
Černe Jan, Nanoška ulica 12, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 64090614, izdala
Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gnv-313850
Čuček Gerbec Jernej, Kibed 5, Gračišče,
študentsko izkaznico, št. 30012958, izdala
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
gno-313882
Debenjak Špela, Gregorčičeva 27,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 21091075,
izdala FDV v Ljubljani. gnz-313796
Dolinar Tomi, Cesta 1. maja, Kranj,
letalsko licenco SLO/AML/000168, izdana
3.3.2006. gnv-313800
Došen Tomislav, Česnikova ulica
8, Ljubljana, certifikat o nacionalni
poklicni kvalifikaciji za voznika, št.
1462/2008/8400.002.4.1 izdala Agencija
za promet. gni-313888
Grujić Branko, Jezerska cesta 108c,
Kranj, dovoljenja za delo, št. 99289847028,
izdal Zavod RS za zaposlovanje,
veljavnost od 30. 10. 2009 do 29. 10. 2011.
gnp-313906
Janežič Jernej, Žeje 57, Dob, študentsko
izkaznico, št. 194401162, izdala Ekonomska
fakulteta v Ljubljani. gnp-313831
Jerončič Andreja, Zdravkova ulica
16, Maribor, študentsko izkaznico, št.
21080201, izdala Fakulteta za družbene
vede v Ljubljani. gnc-313744
Jurak Marko, Sela 3, Podčetrtek,
potrdilo o opravljenem tečaju o varnem
delu s traktorjem in traktorskimi priključki,
izdan pri Šolskem centru Šentjur, leta 2006.
gnn-313883
Kandžić Zerina, Beblerjev trg 14,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19831716, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnk-313811
Kobal Adriana, Na zelenici 6, Prebold,
študentsko izkaznico, št. 04035742, izdala
Univerza v Ljubljani. gne-313867
Kosec Miloš, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 25007157, izdala
Fakulteta za arhitekturo. gnw-313899
Kosmač Uroš, Ulica Stanka Bloudka 15,
Idrija, študentsko izkaznico, št. 64080587,
izdala
Fakulteta
za
elektrotehniko.
gnu-313901
Kostanjevec Aljaž, Radna 12, Sevnica,
študentsko izkaznico, št. 21080250, izdala

Fakulteta za družbene vede v Ljubljani.
gne-313742
Kovačič Matej, Prepreče 11/a, Trbovlje,
dijaško izkaznico, izdala Srednja tehniška in
poklicna šola Trbovlje. gnc-313769
Krasniqi Lulzim, Mariborska cesta 38,
Celje, dovoljenje za delo, št. 01289846134,
izdal Zavod RS za zaposlovanje.
gno-313907
Krasniqi Met, Celjska cesta 14,
Slovenske Konjice, dovoljenja za delo,
št. 01289845635, izdal Zavod RS za
zaposlovanje. gnn-313908
Krasniqi Skender, Cesarjeva ulica
20A, Novo mesto, dovoljenja za delo,
št. 99289823169, izdal Zavod RS za
zaposlovanje, veljavnost od 2. 10. 2008 do
1. 10. 2010. gnq-313905
Kroflič Ana, Obrtna cesta 8, Celje,
študentsko izkaznico, št. 30014632, izdala
FKKT Ljubljana. gnk-313786
Markovič Maja, Majaronova ulica
10, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
01008277, izdala Pedagoška fakulteta.
gnz-313896
MID Minerva prevozi in storitve d.o.o.,
Celovška cesta 050, Ljubljana, taksi nalepke
in izvoda licence za vozilo LJ 65-8NP, zap.
št. 09. gnb-313895
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Veterinarska uprava RS,
štampiljko okrogle oblike, z besedilom:
RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Veterinarska uprava RS, na
sredini grb, pod grbom številka štampiljke
099, spodaj Ljubljana. Ob-5313/10
Mravlje Klemen, Vojkova ulica 3, Idrija,
študentsko izkaznico, št. 64070523, izdala
Fakulteta za elektrotehniko. gnv-313900
Novak Kaja, Ulica bratov Babnik
58, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Bežigrad. gnd-313793
Novak Marko, Bratov Čebuljev ulica
7, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
27090600, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko. gnk-313886
Pečlin Marko, Mačkovci 65, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 19470524,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnp-313756
Pegan Anton, Kvedrova 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19823033,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnr-313779
Perše Ksenija, Podgorje 12/a, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, študentsko izkaznico,
št. 37000945, izdala Univerza v Ljubljani.
gnx-313748
Počivavšek Marija Snežna, Trška cesta
46, Podčetrtek, študentsko izkaznico, št.
04038300, izdala Univerza v Ljubljani.
gnl-313810
Safran Gorazd, prisoja 4, Radlje
ob Dravi, obvestilo o uspehu na maturi,
Gimnazije Ravne na Koroškem, izdano leta
2004. gnn-313858
Simončič Katja, Vodnikov trg 5/a,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
20060312, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnt-313777
Starovasnik Janoš, Kopališka ulica 12,
Poljčane, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500013189000, izdajatelj Cetis Celje.
gno-313836
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Šenveter Peter, Vranji Vrh 3/a, Sladki
Vrh, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500021342000, izdajatelj Cetis Celje.
gnx-313773
Škorc Denis, Vojkova ulica 1, Celje,
študentsko izkaznico, št. 81659094, izdala
Ekonomska poslovna fakulteta Maribor.
gnx-313848
Taksi Tima Ekspres Korošec, k.d.,
Kongresni trg 15, Ljubljana, nalepko
za taksi tablo, za vozilo z reg. oznako
LJ AR-642, vezano na licenco št.
0004442/02833/672/001. gnc-313844
Trajber Marko, Škofjeloška 23, Medvode,
študentsko izkaznico, št. 19420510,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnb-313820
Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30,
Ilirska Bistrica, TIR certifikat, št. 12/2009 za
vozilo z reg. št. KP KL 687. gnv-313750
Vesel Jure, Hrvatini 57/f, Ankaran
- Ankarano, študentsko izkaznico, št.
09995235, izdala Fakulteta za pomorstvo
in promet. gny-313772
Vidrih Tanja, Trata I/9, Kočevje, dijaško
izkaznico, izdal SVN. gnj-313837
Zadravec Žan, Verje 48, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Moste.
gnc-313819
Žiberna Urša, Jakopičeva ulica 16,
Ljubljana, obvestilo o uspehu za 1. letnik
Gimnazije Moste, izdano leta 2009.
gnu-313851
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