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Javni razpisi
Št. 33000-94/2010/1
Ob-6482/10
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi Uredbe
o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 71/08,
34/09, 77/09, 25/10 in 72/10; v nadaljnjem
besedilu: Uredba) in Uredbe Komisije (ES)
št. 1535/2007 z dne 20. decembra 2007
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri
pomočeh de minimis v sektorju kmetijske
proizvodnje (UL L št. 337, 21. 12. 2007,
str.35; v nadaljnjem besedilu: Uredba
1535/07/ES), objavlja
javni razpis
za ukrep: Podpora kmetijskim
gospodarstvom zaradi degradiranosti
okolja
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
podpore za kmetijsko dejavnost s plačili
za kmetijska gospodarstva, ki se nahajajo
in opravljajo svojo dejavnost na območjih,
določenih z Odlokom o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu
ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja
v Zgornji Mežiški dolini (Uradni list RS,
št. 119/07) ter imajo zaradi takega okolja
znižan dohodek.
Višina nepovratnih sredstev, namenjenih
za financiranje vlog prispelih na javni razpis za ukrep Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja, znaša
do 25.000 EUR.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5538 Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje na
MKGP.
II. Vlagatelji: vlagatelji so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko pridelavo kmetijskih pro
izvodov, ki jih opredeljuje priloga I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, razen proizvodov ribištva in ribogojstva, ki jih obravnava Uredba Sveta (ES)
št. 104/2000 (UL L št. 17 z dne 21. 1. 2000,
str. 22; v nadaljnjem besedilu: priloga I k Pogodbi), podpisani v Rimu 25. marca 1957,
ter kandidirajo za pridobitev sredstev po tem
javnem razpisu.
III. Pogoji za pridobitev sredstev
1. Vlagatelji morajo ob oddaji vloge izpolnjevati naslednje pogoje:
– kmetijsko gospodarstvo je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev in ima
urejene podatke o GERK-ih v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev;

– kmetijsko gospodarstvo je oddalo zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike v letu
2010. Če v tekočem letu zbirne vloge še ni
bilo mogoče oddati, se upošteva vloga iz
leta 2009;
– kmetijsko gospodarstvo je vključeno
v kontrolo ekološke pridelave in izpolnjuje
vse pogoje iz predpisa, ki ureja ekološko
pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov
oziroma živil;
– kmetijsko gospodarstvo je izgubilo
ali ne more pridobiti certifikata za ekološke kmetijske pridelke oziroma živila zaradi
ugotovljene degradiranosti okolja;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
v težavah. Pri tem ukrepu se šteje, da je
v težavah, ko je iz evidence DURS razvidno, da vlagatelj ob oddaji vloge nima
plačanih davkov in prispevkov, določenih
z zakonom;
– kmetijsko gospodarstvo mora imeti
vsaj del kmetijskih zemljišč v uporabi znotraj degradiranih območij, ki jih določi Vlada
Republike Slovenije s posebnim odlokom in
zaradi degradiranosti teh zemljišč ne more
pridobiti certifikata za ekološke kmetijske
pridelke oziroma živila.
2. Podpora po tem razpisu se dodeli za
kmetijska zemljišča, ki so vključena v kontrolo ekološke pridelave na kmetijskih gospodarstvih s pridobljenim potrdilom o vključitvi v kontrolo ekološke pridelave oziroma
certifikatom na katerem so navedeni pridelki
oziroma živila iz preusmeritve.
IV. Višina plačil in finančni pogoji dodeljevanja sredstev:
1. Plačila zaradi degradiranosti okolja se
določijo za posamezno kmetijsko gospodarstvo glede na površino prijavljenih kmetijskih
zemljišč v uporabi v registru kmetijskih gospodarstev ob vložitvi zbirne vloge za leto
2010 oziroma 2009, če v tekočem letu zbirne vloge še ni bilo mogoče oddati. Vrsta
pridelave na posameznem GERK-u se kontrolira na podlagi D obrazca zbirne vloge za
leto 2010 oziroma 2009, če v tekočem letu
zbirne vloge še ni bilo mogoče oddati.
2. Višina plačila za kmetijsko gospodarstvo zaradi degradiranosti okolja se določi
glede na vrsto pridelave, tako da plačilo na
hektar kmetijskih zemljišč v uporabi znaša:
– njive – poljščine: 200 EUR/ha,
– vrtnine na prostem: 250 EUR/ha,
– vrtnine v zavarovanih prostorih:
250 EUR/ha,
– nasadi sadovnjakov z gostoto najmanj
100 dreves/ha pri orehu in kostanju ter najmanj 200 dreves/ha pri drugih sadnih vrstah: 300 EUR/ha,

– travniški visokodebelni sadovnjaki
z gostoto 50–200 dreves/ha: 250 EUR/ha,
– travinje (trave in travno-deteljne
mešanice na njivah in trajno travinje):
120 EUR/ha.
3. Ne glede na določbo prejšnje točke
lahko skupno plačilo za posamezno kmetijsko gospodarstvo iz naslova tega javnega
razpisa znaša največ 2.500 EUR.
4. Ukrep se izvaja kot pomoč v skladu
z Uredbo 1535/07/ES. Skupna de minimis
pomoč v kmetijstvu, odobrena kateremu koli
upravičencu, ne sme presegati 7.500 EUR
v katerem koli obdobju treh proračunskih
let. Ta zgornja meja se uporablja ne glede
na obliko pomoči de minimis v kmetijstvu ali
zastavljene cilje. Poleg pomoči de minimis
se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne
sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšno
seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči,
ki bi presegala intenzivnost, določeno za
posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Skupnosti.
5. Dodeljena sredstva se upravičencem
nakažejo na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji, v enkratnem znesku.
V. Splošne določbe: prejemniki sredstev
(ime in priimek oziroma naziv podjetja) ter
opis namena dodeljenih javnih sredstev in
znesek odobrenih javnih sredstev bodo objavljeni na spletni strani MKGP in ARSKTRP.
VI. Omejitve: sredstva se ne dodelijo
upravičencu, ki je za isti namen, kakršnega
navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem
javnem razpisu, že prejel javna sredstva
Republike Slovenije ali sredstva Evropske
unije.
VII. Vsebina vloge:
1. Vloga za dodelitev podpore po tem
javnem razpisu se vlaga v pisni obliki na
obrazcu iz razpisne dokumentacije, ki je
dostopen na spletni strani Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) in MKGP (www.arsktrp.gov.si in www.mkgp.gov.si). Vloga, ki
ni vložena v tej obliki, se zavrže. Vloga za
dodelitev nepovratnih sredstev mora biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami
tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta ukrep. Vlogi morajo biti priložene vse zahtevane priloge in dokazila. Na
ovojnici vloge mora biti razviden datum in
čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti,
označen s strani pošte, naslov vlagatelja ter
oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja: »Javni razpis: Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja«.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami
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se ne obravnavajo ter se vrnejo vlagateljem
v originalnih ovojnicah.
2. Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP,
tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 8. ure do 15.30 in petek od 8. ure
do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.
3. Stroški izdelave vloge in manipulativni
stroški bremenijo upravičenca.
VIII. Rok in način prijave:
1. Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim javnim razpisom. Vloge na ta javni razpis
se lahko pošiljajo do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog za ukrep, ki se objavi
na spletni strani ARSKTRP.
2. Vlogo za javni razpis je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov: ARSKTRP, p.p. 189, 1001 Ljubljana ali jo oddati
na vložišču ARSKTRP, naslednjega dne po
objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS,
od 8. ure dalje.
3. Postopke za dodelitev in izplačila
sredstev izvede ARSKTRP.
IX. Obravnava vlog in postopek odobritve:
1. ARSKTRP odpira in obravnava vloge
ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti
po vrstnem redu oddaje vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila, do porabe razpisanih sredstev za ta ukrep. V primeru, da je
skupna višina zaprošenih sredstev popolnih
vlog višja od razpisanih sredstev, se v primeru, da imata na končnem mestu liste prejetih vlog, dve ali več vlog na kuverti enako
označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje, ARSKTRP izvede žrebanje o določanju
vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko
prisostvuje tudi vlagatelj vloge, ki je predmet žrebanja. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko komisijo, ki
nadzira žrebanje ter osebo, ki vodi žrebanje,
imenuje predstojnik ARSKTRP izmed javnih
uslužbencev zaposlenih na ARSKTRP.
2. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom
ARSKTRP overijo v navzočnosti komisije,
ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi
številkami vlog se v navzočnosti komisije
zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla
se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje,
vleče listke iz škatle, javno pove evidenčno
številko izžrebane vloge in izžrebani listek
takoj odda komisiji. O žrebanju se napiše
zapisnik, podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje,
in vlagatelji, če so prisotni.
3. Odpiranje vlog ni javno.
4. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, ko so priloženi vsi zahtevani dokumenti
in je zahteva stranke jasna. Če so podatki iz
vloge in prilog nasprotujoči, se vloga zavrne
zaradi neizpolnjevanja pogojev.
5. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP v roku 30 dni od
vložitve vloge vlagatelja pisno pozvati, da
pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev
vloge je osem dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Vsaka dopolnjena vloga se
uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za datum
in čas njenega prejema se štejeta datum in
čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje
na vložišču ARSKTRP. Po prejetju na ARSKTRP se dopolnjena vloga znova pregleda.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navede-
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nem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med postopkom preverjanja
pregleda popolnosti ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne.
6. Popolna vloga se po vrstnem redu
uvrsti na konec liste popolnih vlog in dobi
zaporedno številko.
7. Ne glede na določilo prejšnjih dveh
odstavkov, poziv k dopolnitvi vloge zaradi
manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na uvrstitev na
listo prejetih ali popolnih vlog.
8. Preverjanje izpolnjevanja pogojev vloge se izvede po vrstnem redu uvrstitve na
listo popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo
pogojev, se zavrnejo.
9. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva
ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti,
se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. V nasprotnem se vloga zavrne.
10. Sredstva se odobrijo upravičencu
z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo
izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo
ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh
od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži
pisno. Pritožbo je treba poslati priporočeno
po pošti na ARSKTRP ali jo oddati na vložišču ARSKTRP.
11. Prejemniki sredstev, ki so sredstva
pridobili na podlagi tega javnega razpisa,
morajo vso dokumentacijo, ki je bila podlaga
za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet
let od dneva izplačila sredstev.
X. Nepravilnosti, sankcije in vrnitev sredstev
1. Prejemnik sredstev ni upravičen do
kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike
razvoja podeželja, razen za kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za
območja z omejenimi dejavniki po predpisih
Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih
pet let od dneva izdaje odločbe o pravici do
sredstev, če:
a) ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe in odločbe o pravici do sredstev ali
b) je sredstva pridobil nezakonito, na
podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav.
2. V primerih iz prejšnje točke ARSKTRP
izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
3. Ne glede na določbe 1. a točke tega
poglavja, prejemniku sredstev ni treba vrniti
že pridobljenih sredstev v primeru višje sile
ali izrednih okoliščin.
4. Kot višja sila ali izredna okoliščina
se šteje:
a) smrt prejemnika sredstev (velja za
fizične osebe),
b) dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo (velja za fizične osebe),
c) smrt člana kmetije,
d) dolgotrajna nezmožnost člana kmetije
za delo,
e) razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejema obveznosti, prevzetih s prijavo na ta javni razpis,
f) huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva,
g) uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče,
h) kužna živalska bolezen, ki prizadene
vso kmetovo živino ali njen del,
i) izguba ali pogin domačih živali zaradi
napada divjih zveri, kljub izvedbi vseh predpisanih ukrepov,

j) škoda na površinah, ki jo povzročijo
divje živali,
k) pogin domačih živali zaradi nesreče
(požar, udar strele, električni udar, padci,
ipd.),
l) napad bolezni oziroma škodljivcev
v trajnem nasadu zaradi katerih je potrebno
ta trajni nasad uničiti,
m) sprememba obsega kmetijskih zemljišč na kmetijskem gospodarstvu, vrste
dejanske rabe ali načina kmetovanja neodvisno od upravičenca (komasacije, zemljiške operacije, denacionalizacijski postopek, prisilna dražba, dedovanje) v skladu
s četrtim odstavkom 45. člena Uredbe
1974/2006/ES.
5. O primerih višje sile ali izrednih okoliščin mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti ARSKTRP
in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih
dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna
storiti.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 10030-360/2010/2
Ob-6483/10
Na podlagi 111. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in
65/09 – popr.), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08,
49/09 in 38/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010
in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09, 29/10 in
56/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08 in 99/09) ter
10. člena Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06 in 72/07)
Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja
javni razpis
pripravniških mest v šolah za leto 2011
Predmet razpisa: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub
ljana, razpisuje pripravniška mesta v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim
programom, šolah in zavodih za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence, srednjih šolah, dijaških domovih, ki so vpisani
v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja.
A. Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje 45 pripravniških mest s sklenjenim
delovnim razmerjem, na podlagi pogodbe
o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem
mestu za leto 2011.
A. 1. Pogoji za prijavo
Za opravljanje pripravništva s sklenjenim
delovnim razmerjem lahko kandidirajo kandidati, ki na zadnji dan razpisnega roka izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi
določene izobrazbene pogoje za pripravnika
v šoli ter iščejo prvo zaposlitev na področju
vzgoje in izobraževanja.
Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, bodo zavrnjene.
A. 2. Merila za ocenjevanje in oblikovanje prednostnega vrstnega reda
Če bo za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem prijavljenih več
kandidatov, kot je razpisanih pripravniških
mest s sklenitvijo delovnega razmerja, bodo
imeli prednost pri izbiri kandidati, ki bodo na
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podlagi objavljenih meril dosegli večje število točk in bodo na prednostnem vrstnem
redu uvrščeni na prvih 45 mest. Postopek
ocenjevanja posamezne vloge bo izveden
po naslednjih merilih:
Možno
število
točk

Merilo
Študijski uspeh
Kriterij študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene
vseh opravljenih izpitov na dodiplomskem študiju (ne pa tudi
diplomskih izpitov, diplome, vaj, seminarskih nalog, hospitacij,
praktikumov in podobnega) v študijskem programu, evidentiranih
v priloženem potrdilu
Pedagoška študijska smer
ali opravljen študijski program pedagoško–andragoškega
izpopolnjevanja
Skupaj
A. 3. Okvirna višina sredstev
Ocenjena vrednost oziroma strošek
pripravnika za obdobje 10 mesecev je
16.005 EUR. V strošek so vključene plače, pokojninske premije in osebni prejemki
(prevoz, prehrana, regres za letni dopust).
Ocenjena višina sredstev, ki jo je Ministrstvo za šolstvo in šport (v nadaljevanju:
ministrstvo) namenilo za financiranje opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim
razmerjem, je 720.225 EUR. Sredstva so
zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2011, in – Dejavnost osnovnega
šolstva, 6674 – Dejavnost zavodov za usposabljanje, ocenjeno 432.135 EUR, skrbnik
proračunskih postavk je Boris Zupančič,
ter 6676 – Dejavnost srednjega šolstva in
6673 – Dejavnost dijaških domov, ocenjeno
288.090 EUR, skrbnik proračunskih postavk
je mag. Renata Zupanc Grom, konto: 4133 –
tekoči transferi v javne zavode in 4135 – tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb,
ki niso posredni proračunski uporabniki.
Pripravnik lahko pripravništvo opravlja
tudi v zasebni šoli, če se zasebna šola s tem
strinja. Financiranje opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem v zasebnih šolah ministrstvo zagotavlja v skladu
z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu
s pogodbo o financiranju.
A. 4. Obvezna oblika in vsebina prijave
za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem
Popolna vloga mora vsebovati:
– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis
pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah,
izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah mora
biti opremljena z ravnateljevim podpisom in
potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega
zavoda,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila visokošolskega
zavoda o opravljenih izpitih ali fotokopijo
priloge k diplomi ali overjeno fotokopijo indeksa,
– pisno izjavo kandidata, da išče prvo
zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
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Kandidati, ki želijo pripravništvo opravljati
v zasebni šoli, morajo priložiti izjavo šole, da
se strinja z opravljanjem pripravništva in zagotavljanjem sredstev v skladu z zakonom
in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo
o financiranju.
A. 5. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici, osebno
ali po pošti na naslov: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub
ljana, s pripisom »Ne odpiraj – Pripravništvo
v šolah 2011« ter z imenom, priimkom in
polnim naslovom kandidata, najkasneje do
24. 11. 2010. Prijava se šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti na
zadnji dan prijave, tj. 24. 11. 2010.
A. 6. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma
25. 11. 2010 v prostorih ministrstva in ne
bo javno. Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa,
ki jo imenuje minister za šolstvo in šport (v
nadaljevanju: minister). Pri odpiranju vlog
razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog.
Vloga je popolna, če so predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni
od odpiranja kandidate pozvala, da vloge
v roku 8 dni dopolnijo.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v A. 5. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne
bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih pogojev iz A.1. točke in,
– tistih kandidatov, ki v primeru, če bo
prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih
mest, ne bodo dosegli zadostnega števila
točk, na podlagi meril določenih v A. 2. točki
razpisa.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga komisije s sklepom odločil minister.
A. 7. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
O izbiri in razporeditvi bodo kandidati
obveščeni s sklepom ministrstva najkasneje
v roku 45 dni od odpiranja vlog.
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila izbire iz javnega razpisa in je bila
njegova vloga s sklepom zavrnjena oziroma
zavržena, lahko v 8 dneh od prejema sklepa
vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Služba za razvoj kadrov v šolstvu, Masarykova cesta 16, 1000
Ljubljana. V pritožbi morajo biti natančno
opredeljeni razlogi, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti
merila za izbiro in razporeditev kandidatov.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
izbranih in razporejenih kandidatov z vzgojno-izobraževalnimi zavodi. O pritožbi odloči
minister s sklepom v roku 15 dni.
A. 8. Sklenitev pogodb
Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri
in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravljanju pripravništva na pripravniškem mestu.
Pogodbe se sklenejo najkasneje do 27. januarja 2011, z začetkom opravljanja pripravništva 1. februarja 2011. Pogodba o zaposlitvi se sklene za določen čas, za čas
pripravništva – 10 mesecev.
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En izvod podpisane pogodbe vzgojnoizobraževalni zavod pošlje ministrstvu najkasneje do 10. februarja 2011. Če kandidat
v roku, določenim z razpisom (27. januar
2011), pripravništvo odpove ali iz neupravičenega razloga ne sklene delovnega
razmerja, komisija na pripravniško mesto
razporedi kandidata, ki je naslednji uvrščen
na prednostnem vrstnem redu. Nadomestnim kandidatom se rok za podpis pogodbe
določi v sklepu o izbiri in razporeditvi.
Če kandidat najkasneje do 27. januarja 2011 iz upravičenega razloga ne sklene
delovnega razmerja, ga ministrstvo kasneje
ponovno razporedi na pripravniško mesto
s sklenjenim delovnim razmerjem. Upravičeni razlogi, ki jih bo komisija za izvedbo
javnega razpisa upoštevala, so: sodelovanje
pri kulturnih, športnih in podobnih prireditvah
na državni ali mednarodni ravni ter zdravstveni razlogi. Kandidat mora udeležbo na
prireditvi izkazati s potrdilom, zdravniško potrdilo pa mu izda osebni zdravnik.
V skladu z zakonom, ki ureja delovna
razmerja, se medsebojne pravice in obveznosti določijo v pogodbi o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem mestu.
B. Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje 200 volonterskih pripravniških mest, na
podlagi pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva za leto 2011
B. 1. Pogoji za prijavo
Za opravljanje volonterskega pripravništva lahko kandidirajo kandidati, ki do zaključka razpisnega roka izpolnjujejo vse
z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika v šoli ter
imajo manj kot šest mesecev delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja.
Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, bodo zavrnjene.
B. 2. Merila za ocenjevanje in oblikovanje prednostnega vrstnega reda
Če bo za opravljanje volonterskega pripravništva prijavljenih več kandidatov, kot je
razpisanih volonterskih pripravniških mest,
bodo imeli prednost pri izbiri kandidati z višjim številom točk zbranih na podlagi merila študijskega uspeha. Merilo študijskega
uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih izpitov (ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, vaj, seminarskih
nalog, hospitacij, praktikumov in podobnega) v dodiplomskem študijskem programu.
Če bo na volontersko pripravništvo
v okviru izbora, izmed vlog prispelih za opravljanje volonterskega pripravništva, razporejenih manj kandidatov, kot je razpisanih
volonterskih pripravniških mest, se za opravljanje volonterskega pripravništva kandidati
lahko prijavijo tudi po roku, navedenem v B.
5. točki razpisa. Ministrstvo bo kandidate
na volonterska pripravniška mesta razporejalo do zapolnitve razpisanih mest oziroma
do objave naslednjega razpisa. Prednost
bodo imele vloge kandidatov, ki bodo prej
prispele.
B. 3. Okvirna višina sredstev
Za mentorje pripravnikom so zagotovljena sredstva za dodatek za delo s pripravnikom. Ocenjena vrednost oziroma strošek
pripravnika volonterja za obdobje 10 mesecev je 441 EUR.
Ocenjena višina sredstev, ki jo je ministrstvo namenilo za financiranje opravljanja
volonterskega pripravništva je 88.200 EUR.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2011 in sicer na
proračunskih postavkah: 6672 – Dejav-
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nost osnovnega šolstva, 6674 – Dejavnost zavodov za usposabljanje, ocenjeno
52.920 EUR, skrbnik proračunskih postavk
je Boris Zupančič ter 6676 – Dejavnost srednjega šolstva in 6673 – Dejavnost dijaških
domov, ocenjeno 35.280 EUR, skrbnik proračunskih postavk je mag. Renata Zupanc
Grom, konto: 4133 – Tekoči transferi v javne
zavode in 4135 – Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnik.
Pripravnik lahko volontersko pripravništvo opravlja tudi v zasebni šoli, če se zasebna šola s tem strinja. Financiranje opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim
razmerjem v zasebnih šolah ministrstvo zagotavlja v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo o financiranju.
B. 4. Obvezna oblika in vsebina prijave
za opravljanje volonterskega pripravništva
Popolna vloga mora vsebovati:
– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis
pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah,
izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah mora
biti opremljena z ravnateljevim podpisom in
potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega
zavoda,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila visokošolskega
zavoda o opravljenih izpitih ali fotokopijo
priloge k diplomi ali overjeno fotokopijo indeksa,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati, ki želijo pripravništvo opravljati
v zasebni šoli, morajo priložiti izjavo šole, da
se strinja z opravljanjem pripravništva in zagotavljanjem sredstev v skladu z zakonom
in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo
o financiranju.
Vloga, ki bo oddana po roku določenem
v B. 5. točki razpisa, mora vsebovati:
– v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis
pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah,
izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah mora
biti opremljena z ravnateljevim podpisom in
potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega
zavoda,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati, ki želijo pripravništvo opravljati
v zasebni šoli, morajo priložiti izjavo šole, da
se strinja z opravljanjem pripravništva in zagotavljanjem sredstev v skladu z zakonom
in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo
o financiranju.
B. 5. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici, osebno
ali po pošti na naslov: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub
ljana, s pripisom »Ne odpiraj – volontersko
pripravništvo v šolah 2011« ter z imenom,
priimkom in polnim naslovom kandidata,

najkasneje do 24. 11. 2010. Prijava se šteje
za pravočasno, če je oddana priporočeno
po pošti na zadnji dan prijave, tj. 24. 11.
2010.
V primeru, da se je za opravljanje volonterskega pripravništva prijavilo manj
kandidatov kot je razpisanih mest, se bodo
upoštevale tudi vloge, ki bodo oddane po
24. 11. 2010.
B. 6. Odpiranje vlog
Prvo odpiranje vlog bo potekalo 25. 11.
2010 v prostorih ministrstva in ne bo javno.
Če bo na volontersko pripravništvo v okviru
izbora razporejenih manj kandidatov kot je
razpisanih volonterskih pripravniških mest,
bo komisija vloge za opravljanje volonterskega pripravništva poslane po 24. 11. 2010,
odpirala sproti, glede na datum prispele vloge. Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga je popolna, če
so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od odpiranja
kandidate pozvala, da vloge v roku 8 dni
dopolnijo.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v B. 5. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne
bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih pogojev iz točke B.1. razpisa in
– tistih kandidatov, ki v primeru, če bo
prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih
mest ne bodo dosegle zadostnega števila
točk, na podlagi meril določenih v B. 2. točki
razpisa.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga komisije s sklepom odločil minister.
B. 7. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
O izbiri in razporeditvi bodo kandidati
obveščeni s sklepom ministrstva najkasneje
v roku 45 dni od odpiranja vlog.
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila izbire iz javnega razpisa in je bila
njegova vloga s sklepom zavrnjena oziroma
zavržena, lahko v 8 dneh od prejema sklepa
vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Služba za razvoj kadrov v šolstvu, Masarykova cesta 16, 1000
Ljubljana. V pritožbi morajo biti natančno
opredeljeni razlogi, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti
merila za izbiro in razporeditev kandidatov.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
izbranih in razporejenih kandidatov z vzgojno-izobraževalnimi zavodi. O pritožbi odloči
minister s sklepom v roku 15 dni.
B. 8. Sklenitev pogodb
Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri
in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva. Pogodba
o opravljanju volonterskega pripravništva se
sklene najkasneje v treh mesecih od prejema sklepa o razporeditvi na volontersko
pripravniško mesto. Pogodba se sklene za
določen čas, za čas pripravništva.
En izvod podpisane pogodbe vzgojno-izobraževalni zavod pošlje ministrstvu.
V skladu z zakonom, ki ureja delovna
razmerja, se medsebojne pravice in obveznosti določijo v pogodbi o opravljanju volonterskega pripravništva.
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Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki obsega razpis in obrazec za prijavo na razpis, je na
voljo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport, http://www.mss.gov.si (področje javni razpisi).
Za dodatne informacije lahko pokličete Valerijo Jenko (tel. 01/400-52-46)
ali pišete na elektronski naslov: valerija.jenko@gov.si.
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni
za moške in ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 4301-49/2010/2
Ob-6496/10
Na podlagi 16. člena Zakona o rudarstvu
(Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, in 68/08), v zvezi s tretjim
odstavkom 155. člena Zakona o rudarstvu
ZRud-1 (Uradni list RS, št. 61/10 (62/10 –
popr.) in 76/10), ter 20. člena v povezavi
s 17. in 18. členom Uredbe o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih
surovin v pridobivalnih prostorih Laze – širitev v Občini Kočevje, Suhor pri Vinici – širitev v Občini Črnomelj, Lenart pri Gornjem
Gradu 2 v Občini Gornji Grad, Ježce – širitev
2 v Občini Šmartno pri Litiji, Kmetov pruh –
širitev v Občini Šmartno pri Litiji, Brezovica –
širitev v Občini Semič, Stari grad 2 v Občini
Krško, Stari grad 3 v Občini Krško, Gabrovec
(Vrbovo) v Občini Ilirska Bistrica, Bučka – širitev v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova - Polhov Gradec in Vrhpeč – širitev 2
v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 38/10 in
53/10), Ministrstvo za gospodarstvo objavlja
javni razpis
za podelitev rudarskih pravic
za gospodarsko izkoriščanje mineralnih
surovin v pridobivalnih prostorih Bučka
– širitev v Občini Škocjan in Hrastenice
v Občini Dobrova - Polhov Gradec
I. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
II. Predmet razpisa je podelitev rudarskih
pravic za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih iz 17. in
18. člena Uredbe o rudarskih pravicah za
gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin
v pridobivalnih prostorih Laze – širitev v Občini Kočevje, Suhor pri Vinici – širitev v Občini Črnomelj, Lenart pri Gornjem Gradu 2
v Občini Gornji Grad, Ježce – širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Kmetov pruh – širitev
v Občini Šmartno pri Litiji, Brezovica – širitev
v Občini Semič, Stari grad 2 v Občini Krško,
Stari grad 3 v Občini Krško, Gabrovec (Vrbovo) v Občini Ilirska Bistrica, Bučka – širitev
v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova – Polhov Gradec in Vrhpeč – širitev 2
v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 38/10
in 53/10; v nadaljnjem besedilu: Uredba
št. 38/10 in 53/10), kot to izhaja iz tabele T1.
T1
Prostor,
uredba,
člen v uredbi
Bučka – širitev,
Uredba št. 38/10 in 53/10,
17. člen
Hrastenice,
Uredba št. 38/10 in 53/10
18. člen

Vrsta rudarske
pravice

Mineralna surovina

Čas trajanja rudarske
pravice

Predvidena letna količina
proizvodnje v kubičnih metrih
v raščenem stanju

izkoriščanje

tehnični kamen –
dolomit

30 let

do 15 tisoč

izkoriščanje

tehnični kamen –
dolomit

10 let

do 70 tisoč
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Rudarske pravice se podelijo v skladu
s pogoji iz Uredbe št. 38/10 in 53/10.
III. Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost s sedežem na območju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ali državljan države članice EU;
– da proti njemu ni uveden postopek zaradi insolventnosti;
– da ima poravnane davčne obveznosti,
obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za
socialno varnost in druge obvezne dajatve
v skladu z zakonskimi določbami države,
v kateri ima sedež ali stalno prebivališče,
ali zakonskimi določbami Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja ter ni bil kaznovan za prekrške
v zvezi z raziskovanjem in izkoriščanjem
mineralnih surovin ter zoper okolje, prostor
in naravne dobrine;
– da v primeru, ko sam ni lastnik zemljišča, ki je s koncesijskim aktom zajeto
v raziskovalni ali pridobivalni prostor, ali sam
ni lastnik pristopnega zemljišča iz 29. točke 2. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list
RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, in 68/08; v nadaljnjem besedilu: Zakon
o rudarstvu), to zemljišče pridobi s pravnim
poslom, sklenjenim z lastnikom zemljišča,
ki dopušča tako uporabo zemljišča (zakup
ali pogodba o prenosu stvarne pravice –
služnosti), pri čemer mora tak pravni posel
skleniti tudi v primerih, ko je lastnica zemljišča Republika Slovenija;
– da ponudi mineralno surovino, ki jo
pridobi in je ne porabi za lastne potrebe,
na trgu vsem zainteresiranim pod enakimi
pogoji;
– da v primeru, če se v koncesijski pogodbi zaveže, da bo izvajal sprotno ali postopno (fazno) sanacijo in izvedel končno
sanacijo brez odvajanja sredstev za sanacijo v rudarski sklad, ob sklenitvi koncesijske pogodbe predloži bančno garancijo
in rezervacijo sredstev, da bo izvedel sanacijska dela v višini predvidenih stroškov
sanacijskih del.
IV. Pisna prijava na razpis mora vsebovati naslednja dokazila in izjave:
1. potrdilo, da je prijavitelj državljan države članice EU, ne starejše od 90 dni, kadar prijavitelj ni pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik;
2. potrdilo pristojnega okrožnega sodišča, da proti pravni osebi ali samostojnemu
podjetniku ni uveden postopek zaradi insolventosti, ne starejše od 30 dni;
3. potrdilo, da ima prijavitelj poravnane davčne obveznosti, obveznosti v zvezi
s plačilom prispevkov za socialno varnost in
druge obvezne dajatve, ki ga izda pristojni
upravni organ države, v kateri ima prijavitelj sedež ali stalno prebivališče, ali pristojni
davčni urad pri Davčni upravi Republike Slovenije, ne starejše od 90 dni;
4. dokazilo, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti
v skladu z 39. členom Zakona o rudarstvu,
ki ga izda rudarska inšpekcija, ali pogodbo
prijavitelja z izvajalcem rudarskih del, ki te
pogoje izpolnjuje, ne starejše od 90 dni;
5. v primeru, da prijavitelj sam ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti
v skladu z 39. členom Zakona o rudarstvu
mora prijava vsebovati pogodbo z izvajalcem del, ki te pogoje izpolnjuje ter dokazilo
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iz 4. točke za pogodbenega izvajalca rudarskih del;
6. načrt parcel raziskovalnega ali pridobivalnega prostora, na katerega se nanaša
prijava (katastrski načrt), ki ga izda pristojna
območna geodetska uprava Republike Slovenije, ne starejši od 30 dni;
7. v primeru, da prijavitelj sam ni lastnik
zemljišča, ki je s koncesijskim aktom zajeto
v raziskovalni oziroma pridobivalni prostor,
mora prijava vsebovati overjeno pogodbo
o sklenjenem pravnem poslu, ki dopušča
tako uporabo zemljišča, z lastnikom zemljišča, za celoten čas trajanja rudarske pravice
(zakupna pogodba ali pogodba o prenosu
stvarne pravice – služnosti);
8. v primeru, da prijavitelj uveljavlja katero od prednostnih pravic iz 20. člena Zakona o rudarstvu mora v prijavi navesti, katero prednostno pravico uveljavlja in prijavi
priložiti dokazilo o izpolnjevanju pogojev za
uveljavljanje prednostne pravice; upoštevana bodo tudi dokazila, s katerimi upravni
organ razpolaga sam;
9. morebitna dokazila iz prve in druge
alineje drugega odstavka V. poglavja tega
razpisa (Merila za izbiro);
10. podpisano izjavo prijavitelja, da bo
ponudil mineralno surovino, ki jo pridobi in
ne porabi za lastne potrebe, na trgu vsem
zainteresiranim osebam pod enakimi pogoji;
11. podpisano izjavo prijavitelja, da bo
v primeru izbire izvajanja sprotne ali postopne (fazne) sanacije in izvedbe končne sanacije brez odvajanja sredstev za sanacijo
v rudarski sklad, ob sklenitvi koncesijske
pogodbe predložil bančno garancijo in rezervacijo sredstev, da bo izvedel sanacijska
dela v višini predvidenih stroškov sanacijskih del;
12. pisno soglasje prijavitelja, da Ministrstvo za gospodarstvo lahko za potrebe tega
javnega razpisa pri pristojnih organih samo
pridobi podatke iz kazenskih in prekrškovnih
evidenc; soglasje prijavitelja, ki je pravna
oseba ali samostojni podjetnik mora vsebovati ime in sedež poslovnega subjekta,
davčno in matično številko poslovnega sub
jekta, številko vložka v sodni register ter žig
in podpis zakonitega zastopnika poslovnega
subjekta; soglasje prijavitelja, ki je fizična
oseba – državljan države članice EU, mora
vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov njenega stalnega bivališča, datum, kraj
in državo rojstva, enotno matično številko
občana (EMŠO) ter podpis; državljani držav
članic EU, ki nimajo EMŠO, namesto te številke v soglasju navedejo številko potnega lista ter kraj in državo, ki ga je izdala, soglasju
pa priložijo kopijo potnega lista;
13. pisna soglasja vseh zakonitih zastopnikov prijavitelja, ki je pravna oseba ali
samostojni podjetnik, da Ministrstvo za gospodarstvo lahko za potrebe tega javnega
razpisa pri pristojnih organih samo pridobi
podatke iz kazenskih in prekrškovnih evidenc; soglasje za zakonite zastopnike mora
vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov njenega stalnega bivališča, datum, kraj
in državo rojstva, enotno matično številko
občana (EMŠO) ter podpis; državljani držav
članic EU, ki nimajo EMŠO, namesto te številke v soglasju navedejo številko potnega lista ter kraj in državo, ki ga je izdala, soglasju
pa priložijo kopijo potnega lista.
V primeru, da prijavitelj soglasij iz 12. in
13. točke ne priloži, mora sam prijavi predložiti:

14. potrdilo Ministrstva za pravosodje,
da prijavitelj ni bil pravnomočno obsojen za
kazniva dejanja v zvezi z raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin ter
zoper okolje, prostor in naravne dobrine, ne
starejše od 90 dni;
15. potrdilo Ministrstva za pravosodje,
da prijavitelj ni bil pravnomočno obsojen za
prekrške v zvezi z raziskovanjem oziroma
izkoriščanjem mineralnih surovin ter zoper
okolje, prostor in naravne dobrine, ne starejše od 90 dni;
16. potrdilo Ministrstva za pravosodje
za vse zakonite zastopnike prijavitelja, da
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva
dejanja v zvezi z raziskovanjem oziroma
izkoriščanjem mineralnih surovin ter zoper
okolje, prostor in naravne dobrine, ne starejše od 90 dni;
17. potrdilo Ministrstva za pravosodje
za vse zakonite zastopnike prijavitelja, da
niso bili pravnomočno obsojeni za prekrške
v zvezi z raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin ter zoper okolje,
prostor in naravne dobrine, ne starejše od
90 dni.
V. Merila za izbiro: pri večjem številu
prijav za posamezni pridobivalni prostor se
bodo pri izbiri nosilca rudarske pravice upoštevale naslednje prednostne pravice:
– vlagatelj vloge o zainteresiranosti za
podelitev rudarske pravice za posamezni
pridobivalni prostor ima na javnem razpisu
ob izpolnjevanju enakih pogojev z drugimi
prijavitelji prednostno pravico pri podelitvi
rudarske pravice, razen če je bilo za isti pridobivalni prostor vloženih več vlog o zainteresiranosti ali če na javnem razpisu kateri od
koncesionarjev uveljavlja prednostno pravico iz druge, tretje ali četrte alineje;
– pri izbiri nosilca rudarske pravice za
izkoriščanje ima prednost pravna ali fizična
oseba, ki je na predvidenem pridobivalnem
prostoru že imela rudarsko pravico za raziskovanje po določbah Zakona o rudarstvu;
– kadar se z rudarsko pravico širi že
določen pridobivalni prostor, ima prednost
pri izbiri tisti nosilec rudarske pravice, ki že
opravlja rudarska dela na zemljišču, ki meji
na zadevno območje;
– če zaprosi za rudarsko pravico lastnik
zemljišča, ima ta prednost pred ostalimi prosilci pri enakih pogojih, razen pred prosilci iz
druge, tretje in četrte alineje.
V primeru, da zgoraj navedenim merilom
za izbiro ustreza več prijaviteljev, se upoštevajo dodatna merila:
– dosedanja vlaganja prijavitelja v zvezi
z nakupom zemljišča ali sklenitvijo ustreznega pravnega posla z lastnikom zemljišča,
pripravo tehnične dokumentacije in druga
vlaganja, povezana s pripravami na izkoriščanje mineralne surovine na pridobivalnem
prostoru, za katerega vlaga prijavo na razpis
(upoštevajo se samo dokazila, ki so priložena prijavi na javni razpis),
– usposobljenost in realno izkazana zmožnost prijavitelja, da zagotovi izvajanje rudarske pravice (upoštevajo se samo dokazila, ki
so priložena prijavi na javni razpis); prednost
ima vlagatelj, ki sam izpolnjuje predpisane
pogoje za opravljanje dejavnosti v skladu
z 39. členom Zakona o rudarstvu (točka IV/4
tega javnega razpisa).
VI. Začetek in čas trajanja rudarske pravice: Rudarska pravica se podeljuje za čas,
kot je določen v Uredbi št. 38/10 in 53/10, in
kot je to navedeno v tabeli T1 v II. točki razpisa. Rudarska pravica se podeli in začne
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teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe
med Republiko Slovenijo kot koncedentom
in nosilcem rudarske pravice.
VII. Način prijave: prijavitelj vloži prijavo
na obrazcu (OBR 1), ki je sestavni del tega
razpisa, z vsemi zahtevanimi prilogami in
dokazili. Prijava je veljavna, če je pravočasna in vsebuje vse zahteve tega razpisa.
Nepravočasnih in nepravilno opremljenih
prijav komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene prijavitelju. Izjemoma je za posamezen pridobivalni prostor dopustna dopolnitev
formalno nepopolne prijave v treh delovnih
dneh od dneva odpiranja prijav na javni razpis, vendar le, če se je za ta prostor na javni
razpis prijavil samo en prijavitelj.
Pisne prijave je treba predložiti v zaprtih
ovojnicah na Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Na sprednji
strani mora biti ovojnica praviloma v njenem
spodnjem levem delu obvezno opremljena

z besedilom: »Ne odpiraj – Prijava na javni
razpis – rudarska pravica za gospodarsko
izkoriščanje _______ v pridobivalnem prostoru _______ (___. člen Uredbe št. 38/10 in
53/10)«, z ustrezno navedbo vrste mineralne surovine, imena pridobivalnega prostora
in številke člena v Uredbi št. 38/10 in 53/10.
Praviloma na zadnji strani ovojnice morata
biti v njenem zgornjem delu obvezno navedena ime in sedež ali naslov prijavitelja.
VIII. Rok prijave: za pravočasne bodo
štele prijave, ki bodo v vložišče Ministrstva
za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljub
ljana prispele do vključno 29. novembra
2010 do 12. ure, ne glede na vrsto prenosa
pošiljke.
IX. Čas in kraj odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo dne 1. decembra 2010 ob 10. uri
v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5 v Ljubljani, v sejni sobi v II. nadstropju. Predstavniki prijaviteljev morajo na
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PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
za podelitev rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v
pridobivalnih prostorih Bučka – širitev v Občini Škocjan in Hrastenice v Občini Dobrova –
Polhov Gradec
I. OSNOVNI PODATKI O PRIJAVITELJU

 Sedež (naslov):
 Zakoniti zastopnik:
 Matična številka:
 Davčna številka:
Fizična oseba – samostojni podjetnik posameznik:
 Popolno ime s.p.:

2733

odpiranju predložiti pisno pooblastilo za zastopanje v konkretni zadevi.
X. Postopek in rok za izbor: izbirni postopek bo vodila strokovna komisija za ocenitev
prijav na javni razpis, ki jo bo imenoval predstojnik Ministrstva za gospodarstvo. Komisija bo v roku 30 dni po javnem odpiranju prijav, oziroma v roku 30 dni po prejemu potrdil
iz 14., 15., 16. in 17. točke IV. poglavja tega
razpisa na podlagi pisnih soglasij iz 12. in
13. točke IV. poglavja tega razpisa, pripravila predlog za izbor nosilca rudarske pravice
za posamezni pridobivalni prostor. O izbiri
nosilca rudarske pravice bo odločilo Ministrstvo za gospodarstvo z upravno odločbo.
XI. Dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na tel. 01/400-33-33
(mag. Roman Čerenak).
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.

OBR 1

Pravna oseba:
 Popolno ime (firma):

Stran

____
____
____
____
____
____

 Sedež (naslov):
 Matična številka:
 Davčna številka:

____
____
____
____
____

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

____
____
____
____

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

Stran
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____
____
____
____
____
____
____

IV. IZJAVLJAM
a) da v celoti sprejemam pogoje iz 3. člena Uredbe št. 38/10 in 53/10
b) da bom nosil vse stroške v zvezi z rudarsko pravico
c) da bom pred sklenitvijo koncesijske pogodbe predložil koncedentu dokazilo o povrnitvi
vloženih sredstev morebitnim dosedanjim vlagateljem

PRILAGAM:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Datum

žig

Firma oziroma ime prijavitelja,
ime zakonitega zastopnika,
podpis

Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 6130-1018/2010
Ob-6549/10
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in
4/10), Pravilnikom o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja
knjige (Uradni list RS, št. 19/09) ter Pravilnikom o strokovnih komisijah Javne agencije
za knjigo Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 19/09) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdajanja
poljudno-znanstvenih periodičnih
publikacij v letu 2011
(oznaka: JR11-PPP-2011)
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000
Ljubljana.

2. Predmet in področje javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– izdajanja periodičnih publikacij s poljudno-znanstveno vsebino, ki so pomembne
za prenos spoznanj v izobraževanje;
– izdajanja poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij, namenjenih širjenju ter
dvigu splošne znanstvene kulture.
Javni razpis obsega izdajanje poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij (v nadaljevanju: publikacije) v tiskani in elektronski
obliki s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in
naravoslovno-matematičnih ved.
3. Cilji javnega razpisa
JAK podpira izdajanje publikacij s ciljem
omogočanja in pospeševanja objav tistih
poljudnoznanstvenih publikacij, ki so:
– pomembne za prenos znanja v izobraževanje;
– pomembne za razvoj slovenske
poljudno-znanstvene terminologije;

– pomembne za predstavljanje slovenskih poljudno-znanstvenih dosežkov, za širjenje novih poljudno-znanstvenih spoznanj
in splošne poljudno-znanstvene kulture.
4. Okvirna vrednost javnega razpisa
in obdobje ter način za porabo dodeljenih
sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
javnega razpisa znaša 40.000,00 EUR.
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2011
oziroma v plačilnih rokih, kot to določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS,
št. 99/09).
5. Višina sofinanciranja in upravičeni
stroški
Višina sofinanciranja se določi po metodologiji navedeni v točki 8. javnega razpisa.
Pri izdaji publikacije JAK sofinancira stroške tiska, tehnične priprave rokopisa za tisk
(stroške oblikovanja in računalniškega pre-
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Št.

loma) in stroške lektoriranja, ne financira pa
avtorskega dela.
6. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
6.1. Splošni pogoji za sodelovanje na
javnem razpisu
Na javni razpis za sofinanciranje izdajanja poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij se lahko prijavijo organizacije, ki so
vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij
pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost
RS (v nadaljevanju: ARRS), založbe in samozaložbe ter društva. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega
zamejstva in pravne osebe Slovencev po
svetu (v nadaljevanju: prijavitelj).
6.2. Posebni pogoji za sodelovanje na
javnem razpisu
– publikacija izhaja že najmanj eno
leto pred razpisom;
– publikacija izhaja skladno z letnim načrtom v letu pred objavo razpisa (niso dopuščene zamude pri izhajanju);
– publikacija ima naslov na svetovnem
spletu (vsaj s kazalom vsake številke in
s povzetkom);
– publikacija ima ustrezno tehnično kakovost po mednarodnih standardih;
– publikacija ima katalogizirane vse prispevke za obdobje treh let pred objavo novega razpisa v sistemu COBISS oziroma
za obdobje njihovega izhajanja, če je le-to
krajše od treh let.
7. Splošni razpisni kriteriji
Možno število
točk

Elementi ocenjevanja

odmevnost in razširjenost poljudno-znanstvene publikacije

25

zelo velika (nad 1500 prod. izv.)

25

srednje velika (500–500 prod. izv.)

15

manjša (pod 500 prod. izv.)

10

Pomen za poljudno-znanstveno predstavitev področja in
podpodročja, za njegov razvoj in meddisciplinarne povezave

25

zelo velik

25

srednje velik

15

manjši

10

Prispevek poljudno-znanstvene publikacije k informiranju javnosti
o izsledkih raziskav domačih in tujih znanstvenikov

25

velik

25

srednje velik

15–24

manjši

10–14

Posebna skrb za razvoj naravoslovno-tehnične usmeritve poljudnoznanstvene publikacije
zelo velika

15
15

srednja

10–14

nizka

5–9
8. Uporaba kriterijev in povzetek načina
ocenjevanja
Pristojna strokovna komisija za knjižno
in revijalno produkcijo s področij znanosti
(v nadaljevanju: strokovna komisija) pregleda in oceni pri vsaki prijavni vlogi izpolnjevanje razpisnih kriterijev. Razpisni kriteriji
so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri
posameznem kriteriju navedena najvišja
možna višina doseženih točk. Višina odobrenih sredstev je odvisna od skupne višine
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prejetih točk za posamezno publikacijo, od
obsega in zahtevnosti publikacije, od števila
evalviranih vlog ter razpoložljivih finančnih
sredstev, namenjenih javnemu razpisu. Najvišje možno število točk za poljudno-znanstveno publikacijo je 90 točk. Za uvrstitev
v sofinanciranje mora prijavitelj pri ocenjevanju doseči minimalno 60 točk.
Strokovna komisija pri točkovanju določi
tri kategorije: I., II., III. kategorijo. Publikacija, ki se pri ocenjevanju uvrsti v prvi dve
kategoriji, se sofinancira. Publikacija, ki se
pri ocenjevanju uvrsti v tretjo kategorijo, se
ne sofinancira.
Razredi kategorij:
1. kategoriji pripada 100% delež izračunane subvencije – 3 letno sofinanciranje;
2. kategorija med 90 in 60 točkami;
3. kategorija med 59 in 0 točkami.
Delež sredstev, glede na izračunano dotacijo:
– I. kategoriji pripada 100% delež sredstev, glede na izračunano dotacijo – 3-letno
sofinanciranje;
– II. kategoriji se delež računsko določi,
odvisno od razpoložljivih sredstev – 1-letno
sofinanciranje;
– III. kategorija se ne sofinancira.
Odstotni delež se določi vsako leto posebej in je odvisen od višine razpoložljivih
sredstev za ta program.
a) Publikacija se uvrsti v posamezno kategorijo na osnovi točkovnih ocen. Ločeno
po posameznih vedah publikacijo ocenjujeta po en član strokovne komisije in po
en recenzent za to znanstveno področje (v
nadaljevanju: recenzenta).
b) Ko posamezno publikacijo ocenita
oba recenzenta, pooblaščena oseba agencije izračuna aritmetično sredino obeh ocen.
Na podlagi ocen pri posameznih vedah, se
pripravi vrstni red posameznih publikacij po
vedah, glede na doseženo število točk.
c) Na seji strokovna komisija odloča
o zvišanju oziroma znižanju praga za vključitev publikacije v sofinanciranje, oziroma
z nadomestno oceno odloča o vključitvi publikacije, ki je izpadla iz sofinanciranja, če so
za to podani utemeljeni razlogi.
d) Na podlagi razdelitve publikacij po
kategorijah pooblaščena oseba agencije
izračuna višino sredstev za posamezno publikacijo, na podlagi sprejetih normativov za
izračun subvencije.
Normativi za izračun subvencije:
Za izračun pripadajočih sredstev za sofinanciranje izdajanja publikacij, se upoštevajo naslednji finančno opredeljeni elementi:
– število avtorskih pol na zvezek (D1);
– naklada (do 2500 izvodov na zvezek)
(D2);
– število zvezkov na letnik (D3);
– priznani stroški na eno avtorsko polo
(D4) (stroški tiska, stroški priprave za tisk,
lektoriranje, stroški odpošiljanja).
Strokovna komisija določi po višini stroške (D4) za avtorsko polo. Strokovna komisija lahko določi tudi izjeme zaradi dražjega
tiska, in sicer maksimalno do višine +50%,
o čemer odloča za vsak primer posebej.
Subvencija se izračuna na naslednji način:
DPPZ = D1 * D2* D3 * D4 /10
JAK upošteva robne pogoje ob predpostavki, da se znanstvena publikacija po
obsegu, nakladi in uredniški politiki ne bo
spreminjala. Če je izračun subvencije bistveno manjši kot subvencija v preteklem
letu se upošteva 80 odstotkov lanskih sred-
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stev. Če je izračun subvencije večji kot zaprošena sredstva, se upoštevajo zaprošena
sredstva.
9. Razpisni rok in način oddaje vlog
Javni razpis se prične dne 29. 10. 2010
in se zaključi dne 29. 11. 2010.
Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjen in podpisan obrazec: Prijavni obrazec (Prijava na javni razpis za sofinanciranje izdajanja poljudno-znanstvenih
periodičnih publikacij 2011) ter samostojne
priloge:
– izjava prijavitelja (pravilo »de minimis«). To izjavo podajo le prijavitelji, ki se
ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev (gospodarske družbe), in sicer gre za
izjavo prijavitelja, da za kritje stroškov, ki
bodo predmet sofinanciranja, ni prejel sredstev iz drugih virov državnega proračuna
(pravilo »de minimis«);
– izjava prijavitelja, da so v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti preteklega
leta;
– izjava prijavitelja o izpolnjevanju razpisnih pogojev;
– en izvod celotnega letnika publikacije,
ki v predhodnem proračunskem letu ni bila
sofinancirana (samostojna priloga).
Prijavitelj, ki prijavlja več vlog, mora vsako vlogo poslati v ločeni kuverti.
Za pravilno oddane štejejo vloge, ki so
v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki
in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati
skupaj s prilogami:
1. v enem izvodu v elektronski obliki na
naslov: poljudnoznanstvena.periodika@jakrs.si,
2. in v enem izvodu v tiskani obliki in na
CD-ROM-u na naslov agencije.
Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK
prejme, preden se izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo,
šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno
oddati osebno na naslovu JAK, vsak delavnik med 10. in 12. uro.
Nepravočasno oddane vloge in vloge neupravičenih oseb bodo izločene iz nadaljnje
obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s 101. členom
Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08 in 4/10).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR11-PPP-2011.
Vloga mora biti poslana na naslov: JAK,
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana do 29. 11.
2010 oziroma najkasneje tega dne oddana
na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje izdajanja poljudno-znanstvenih
periodičnih publikacij 2011 z oznako JR11PPP-2011«. Hkrati mora biti vloga najkasneje tega dne oddana po elektronski pošti na
naslov: poljudnoznanstvena.periodika@jakrs.si. Prijava naj bo poslana v wordovem
dokumentu in shranjena pod imenom prijavljene znanstvene periodične publikacije.
Prav tako naj bo ime (zadeva/subject) elektronskega sporočila opremljeno z imenom
prijavljene znanstvene periodične publikacije.
10. Način obravnavanja vlog in odločanje
o izboru

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Vloge, prispele na javni razpis JR11–
PPP–2011, bo odpirala odpiralna komisija
JAK.
JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo
formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku
petih dni dopolnijo.
Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno
nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo
vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (šesti odstavek 117. člena
v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni
list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10).
Pravočasne in popolne vloge ter vloge
upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo pristojni strokovni komisiji.
O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila strokovne komisije odločil direktor JAK
z odločbo o sofinanciranju posamezne poljudno-znanstvene periodične publikacije.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavni obrazec z navedbo obveznih
prilog in originalne izjave o izpolnjevanju
razpisnih pogojev.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani, www.jakrs.si kjer so tudi drugi
podatki, potrebni za izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena
članov strokovnih komisij).
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v glavni pisani JAK, vsak delavnik med 10. in 12. uro.
12. Dodatne informacije in pojasnila: vse
dodatne informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije, pri Gabrijeli Biserki
Šertel, osebno ali na tel. 01/369-58-23, vsak
delavnik od 10. do 12. ure, e-pošta: biserka.sertel@jakrs.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: odpiranje vlog bo na Javni agenciji za
knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2,
1000 Ljubljana, v sejni sobi v 3. nadstropju, dne 2. 12. 2010. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje
v 60 dneh od navedenega skrajnega roka
za oddajo prijave na javni razpis.
Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije
Št, 6130-1017/2010
Ob-6550/10
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in
4/10), Pravilnikom o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja
knjige (Uradni list RS, št. 19/09) ter Pravilnikom o strokovnih komisijah Javne agencije
za knjigo Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 19/09) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdajanja domačih
znanstvenih periodičnih publikacij
v letu 2011
(oznaka: JR10-ZP-2011)
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000
Ljubljana.
2. Predmet in področje javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:

– izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij z znanstveno vsebino,
– izdajanja znanstvenih periodičnih publikacij, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki
razvoj.
Javni razpis obsega izdaje domačih
znanstvenih periodičnih publikacij (v nadaljevanju: publikacije) v tiskani in elektronski
obliki s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in
naravoslovno-matematičnih ved.
3. Cilji javnega razpisa
JAK podpira izdaje publikacij s ciljem
omogočanja in pospeševanja objav tistih
znanstvenih publikacij, ki so:
– aktualne in temeljnega pomena za razvoj določenega znanstvenega področja ali
podpodročja;
– pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije;
– pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in
mednarodnem prostoru;
– pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj.
4. Okvirna vrednost javnega razpisa
in obdobje ter način za porabo dodeljenih
sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
javnega razpisa znaša 420.000,00 EUR.
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2011
oziroma v plačilnih rokih, kot to določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS,
št. 99/09).
5. Višina sofinanciranja in upravičeni
stroški
Višina sofinanciranja se določi po metodologiji navedeni v točki 8. javnega razpisa.
Pri izdaji publikacije JAK sofinancira stroške tiska, tehnične priprave rokopisa za tisk
(stroške oblikovanja in računalniškega preloma) in stroške lektoriranja, ne financira pa
avtorskega dela.
6. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
6.1. Splošni pogoji za sodelovanje na
javnem razpisu
Na javni razpis za sofinanciranje izdajanja publikacij se lahko prijavijo organizacije,
ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno
dejavnost (ARSS), založbe ter društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako se
lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega
zamejstva in pravne osebe Slovencev po
svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj). Prijavitelj je dolžan priložiti dokazilo o svojem
statusu.
6.2. Posebni pogoji za sodelovanje na
javnem razpisu
Prijavitelji morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1. javnega
razpisa, izpolnjevati še naslednje posebne
pogoje:
– publikacija izhaja že najmanj eno
leto pred razpisom;
– publikacija izhaja skladno z letnim načrtom v letu pred objavo razpisa (niso dopuščene zamude pri izhajanju);
– publikacija ima naslov na svetovnem
spletu (vsaj s kazalom vsake številke in
s povzetkom);
– publikacija ima ustrezno tehnično kakovost po mednarodnih standardih;
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– izbrani prijavitelj je dolžan predložiti
agenciji ob podpisu pogodbe pisno izjavo,
da ima izpolnjene vse pogodbene obveznosti do agencije za leto 2010;
– posamezni avtorji znanstvenih člankov
niso dolžni plačevati finančnih prispevkov za
njihovo objavo;
– v primeru, da ima znanstvena periodična publikacija objavljene znanstvene članke
v tujem jeziku, morajo biti ti članki opremljeni
najmanj s povzetki v slovenskem jeziku;
– prijavitelj je dolžan hraniti pisne recenzije znanstvenih člankov za obdobje zadnjih
štirih let, ki morajo biti vedno dostopne;
– publikacija ima katalogizirane vse prispevke v sistemu COBISS;
– prijavitelj za isti namen in z istim programom ne more kandidirati na drugih razpisih Javne agencije za knjigo RS.
7. Splošni razpisni kriteriji:
Možno število
točk

Elementi ocenjevanja
Delež znanstvene vsebine v odnosu na strokovno vsebino

15

76–100%

15

51–75%

10

do 50%

5

Vključenost publikacije v mednarodne podatkovne baze

20

vključenost v SCI, SSCI, humanistične baze AHCI, ERIC

20

vključenost v druge relevantne področne mednarodne baze

15

vse druge publikacije

0

Dvojezičnost oziroma večjezičnost publikacije

5

publikacija izhaja dvo – ali večjezično.

5

publikacija izhaja samo v tujem jeziku ali samo v slovenskem jeziku

2

Dostopnost revije na spletu

15

dostopna so polna besedila (lahko tudi starejše izdaje)

15

dostopni samo povzetki

5

Pomen za znanstveno področje in podpodročje, za njegov razvoj
in meddisciplinarne povezave

20

zelo velik

16–20

srednje velik

12–15

manjši

8–11

Prispevek publikacije k informiranju domače in tuje javnosti
o raziskavah domačih raziskovalcev; vključenost publikacije
v mednarodno znanstveno diskusijo

20

velik

16–20

srednje velik

10–15

manjši

1–9

Pomen za razvoj slovenske znanstvene in strokovne terminologije

5
1–5

Skupaj

100
8. Uporaba kriterijev in povzetek načina
ocenjevanja:
Pristojna strokovna komisija za knjižno
in revijalno produkcijo s področij znanosti
(v nadaljevanju: strokovna komisija) pregleda in oceni pri vsaki prijavni vlogi izpolnjevanje razpisnih kriterijev. Razpisni
kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer
je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Višina
odobrenih sredstev je odvisna od skupne
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višine prejetih točk za posamezno publikacijo, od obsega in zahtevnosti publikacije,
od števila evalviranih vlog, ter razpoložljivih finančnih sredstev, namenjenih javnemu razpisu. Najvišje možno število točk za
publikacijo je 100 točk. Za sofinanciranje
mora prijavitelj pri ocenjevanju doseči minimalno 60 točk.
Strokovna komisija bo pri ugotavljanju
vključenosti v mednarodne baze podatkov
upoštevala periodične publikacije, ki so
vanje uvrščene po sistemu IZUM. Pri tem
bo periodične publikacije, ki so vključene
v sisteme baz: SCI – EXPANDED, SSCI in
A&HCI, ERIC ocenila z 20 točkami. Periodične publikacije, ki so vključene v druge
mednarodne baze po sistemu IZUM bo ocenila s 15 točkami. Ostale periodične publikacije bodo ocenjene z 0 točkami.
(Mednarodne bibliografske baze podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij: http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-bibl-baze.
pdf. Periodične publikacije, ki niso vključene
v mednarodne bibliografske baze podatkov,
se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih
publikacij:
(http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-revije.pdf).
Strokovna komisija pri točkovanju določi
štiri kategorije: I., II., III. in IV. kategorijo. Publikacije, ki se pri ocenjevanju uvrstijo v prve
tri kategorije, se sofinancirajo. Publikacija, ki
se pri ocenjevanju uvrsti v četrto kategorijo,
se ne sofinancira.
Razredi kategorij:
1. kategorija med 87–100 točkami;
2. kategorija med 74–86 točkami;
3. kategorija med 60–73 točkami.
Delež sredstev, glede na izračunano
subvencijo:
– I. kategoriji pripada 100% delež sredstev, glede na izračunano subvencijo;
– II. kategoriji pripada 75% delež sredstev, glede na izračunano subvencijo;
– III. kategoriji pripada preostali delež
sredstev, glede na izračunano subvencijo;
– IV. kategorija se ne sofinancira.
Odstotni delež se določi za vsako leto
posebej in je odvisen od višine sredstev za
ta program.
a) Publikacija se uvrsti v posamezno kategorijo na osnovi točkovnih ocen. Ločeno
po posameznih vedah publikacijo ocenjujeta po en član strokovne komisije in po
en recenzent za to znanstveno področje (v
nadaljevanju: recenzenta).
b) Ko posamezno publikacijo po vedah
ocenita oba recenzenta, pooblaščena oseba
agencije izračuna aritmetično sredino obeh
ocen. Na podlagi ocen po posameznih vedah se pripravi vrstni red, glede na doseženo število točk.
c) Na seji strokovna komisija odloča
o zvišanju oziroma znižanju praga za vključitev publikacije v sofinanciranje, oziroma
z nadomestno oceno odloča o vključitvi publikacije, ki je izpadla iz sofinanciranja, če so
za to podani tehtni razlogi.
d) Pooblaščena oseba agencije izračuna
na podlagi razdelitve publikacij po kategorijah, višino sredstev za posamezno publikacijo, na podlagi sprejetih normativov za
izračun subvencije.
Normativi za izračun subvencije
Za izračun pripadajočih sredstev za sofinanciranje izdaje publikacij, se upoštevajo
naslednji finančno opredeljeni elementi:
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– število avtorskih pol na zvezek (za
III. kategorijo le do največ 20 avtorskih
pol) (D1)
– naklada (do 1000 izvodov na zvezek)
(D2)
– število zvezkov na letnik (za III. kategorijo le do največ 4 zvezke) (D3)
– priznani stroški na eno avtorsko polo
(D4) (stroški tiska, stroški priprave za tisk,
lektoriranje, stroški odpošiljanja).
Strokovna komisija določi po višini stroške (D4) za avtorsko polo. Strokovna komisija lahko določi tudi izjeme zaradi dražjega
tiska, in sicer maksimalno do višine +50%,
o čemer odloča strokovno telo za vsak primer posebej.
Subvencija se izračuna na naslednji
način:
DPPZ = D1 * D2* D3 * D4 /10
JAK upošteva robne pogoje ob predpostavki, da se znanstvena publikacija po
obsegu, nakladi in uredniški politiki ne bo
spreminjala. Če je izračun subvencije bistveno manjši kot subvencija v preteklem
letu se upošteva 80 odstotkov lanskih sredstev. Če je izračun subvencije večji kot
zaprošena sredstva, se upoštevajo zaprošena sredstva.
9. Razpisni rok in način oddaje vlog
Javni razpis se prične dne 29. 10. 2010
in se zaključi dne 29. 11. 2010.
Prijava na javni razpis mora vsebovati
prijavni obrazec ter samostojne priloge:
– V celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: JR10–ZP–2011 prijavna vloga
na javni razpis za sofinanciranje izdajanja
domačih znanstvenih periodičnih publikacij
2011;
– Prijavna vloga mora vsebovati poimenski seznam recenzentov.
– Izjava prijavitelja (pravilo »de minimis«). To izjavo podajo le prijavitelji, ki se
ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev (gospodarske družbe), in sicer gre za
izjavo prijavitelja, da za kritje stroškov, ki
bodo predmet sofinanciranja, ni prejel sredstev iz drugih virov državnega proračuna
(pravilo »de minimis«).
– En izvod celotnega letnika znanstvene periodične publikacije, ki v predhodnem
proračunskem letu ni bila sofinancirana
(samostojna priloga).
– Prijavitelj je dolžan vlogi priložiti izpisek iz sistema COBISS za obdobje med
letoma 2009 in 2006. V primeru, da je od
prvega izida periodične publikacije minilo
manj kot štiri leta je prijavitelj dolžan priložiti izpisek za vsa navedena leta izhajanja
(spletna
povezava
http://splet02.
izum.si/cobiss/BibSerial.jsp?init=t).
– Prijavitelj je dolžan priložiti dokazilo
o svoji vključenosti v mednarodne baze
podatkov po sistemu IZUM. V primeru, da
ne bo predložil dokazila, bo pod kategorijo:
Vključenost v mednarodne baze podatkov,
ocenjen z nič točkami.
(Mednarodne
bibliografske
baze
podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji
znanstvenih
publikacij:
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-bibl-baze.pdf.
Ostale
znanstvene periodične publikacije, ki niso
vključene v mednarodne bibliografske
baze podatkov, se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij kot sledi:
(http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-revije.pdf).
Predlagatelj, ki prijavlja več vlog, mora
vsako vlogo poslati v ločeni kuverti.
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Za pravilno oddane se štejejo vloge, ki
so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni
obliki in po elektronski pošti, pri čemer je
za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati
skupaj s prilogami:
1. v enem izvodu v elektronski obliki na
naslov: znanstvena.periodika@jakrs.si
2. in v enem izvodu v tiskani obliki in na
CD-ROM-u na naslov agencije.
Prijava je vložena pravočasno, če jo
JAK prejme, preden se izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno
po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo,
šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu JAK, vsak
delavnik med 10. in 12. uro.
Nepravočasno oddane vloge in vloge neupravičenih oseb bodo izločene iz
nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi
s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega
razpisa JR10-ZP-2011.
Vloga mora biti poslana na naslov: JAK,
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana do dne
29. 11. 2010 oziroma najkasneje tega dne
oddana na pošti kot priporočena pošiljka
v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji
strani: Ne odpiraj – Prijavna vloga na javni
razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij 2011
z oznako JR10-ZP-2011. Hkrati mora biti
vloga najkasneje tega dne oddana po elektronski pošti na naslov: znanstvena.periodika@jakrs.si. Elektronska prijava naj bo
poslana v wordovem dokumentu in shranjena pod imenom prijavljene znanstvene
periodične publikacije. Prav tako naj bo
ime (zadeva/subject) elektronskega sporočila opremljeno z imenom prijavljene znanstvene periodične publikacije.
10. Način obravnavanja vlog in odločanje o izboru
Vloge, prispele na javni razpis JR10–
ZP–2011, bo odpirala odpiralna komisija
JAK.
JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo
formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku
petih (5) dni dopolnijo.
Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno nepopolnih vlog v zahtevanem roku,
bodo vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (šesti odstavek
117. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08 in 4/10).
Pravočasne in popolne vloge ter vloge
upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo strokovni komisiji JAK.
O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila strokovne komisije JAK odločil direktor JAK z odločbo o sofinanciranju posamezne domače znanstvene periodične
publikacije.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavni obrazec z navedbo obveznih
prilog in originalne izjave o izpolnjevanju
razpisnih pogojev.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani, www.jakrs.si kjer so tudi drugi podatki, potrebni za izvedbo javnega raz-

pisa (zakonski in podzakonski akti, imena
članov strokovnih komisij).
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v glavni pisani JAK, vsak delavnik med 10. in
12. uro.
12. Dodatne informacije in pojasnila
Vse dodatne informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo na Javni
agenciji za knjigo Republike Slovenije,
pri Gabrijeli Biserki Šertel, osebno ali na
tel. 01/369-58-23, vsak delavnik od 10. do
12. ure, e-pošta: biserka.sertel@jakrs.si
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog bo na Javni agenciji za
knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2,
1000 Ljubljana, v sejni sobi v 3. nadstropju, dne 2. 12. 2010. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje
v 60 dneh od navedenega skrajnega roka
za oddajo prijave na javni razpis.
Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije
Ob-6507/10
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod), Ljub
ljana, Rožna dolina, cesta IX/6, objavlja na
podlagi določil Zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip,
63/07 – popr., in 51/10 – odl. US), Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS,
št. 99/09, 29/10 in 56/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in
61/08), Programa Javna dela za leto 2011,
ki je bil sprejet na 104. redni seji Vlade
Republike Slovenije dne 21. 10. 2010 ter
Pravilnika o financiranju javnih del (Uradni
list RS, št. 81/09)
javni razpis
za izbor programov javnih del
v Republiki Sloveniji za leto 2011
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je izbor lokalnih in nacionalnih programov javnih del za leto 2011 (v nadaljnjem besedilu: programi javnih del), ki so
namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb,
njihovi socializaciji – socialni vključenosti,
ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih
mest ter se organizirajo zaradi izvajanja
socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov, ter sofinanciranje
vključevanja brezposelnih oseb v izbrane
programe javnih del.
II. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vključevanja brezposelnih oseb v izbrane programe javnih del iz proračunske
postavke 3551 »Spodbude za zaposlitev
brezposelnih oseb« v skladu s Programom
Javna dela za leto 2011, ki ga je sprejela
Vlada Republike Slovenije.
III. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Okvirna višina sredstev, namenjenih za
javni razpis je 16.974.186,00 EUR, in sicer v okviru proračunske postavke 3551
»Spodbude za zaposlitev brezposelnih
oseb«.
Okvirna razdelitev sredstev po območnih in centralni službi zavoda:
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OS Celje
OS Koper
OS Kranj
OS Ljubljana
OS Maribor
OS Murska Sobota
OS Nova Gorica
OS Novo mesto
OS Ptuj
OS Sevnica
OS Trbovlje
OS Velenje
Centralna služba/nacionalni programi

1.500.000,00 EUR
510.000,00 EUR
630.000,00 EUR
1.600.000,00 EUR
3.100.000,00 EUR
3.100.000,00 EUR
400.000,00 EUR
420.000,00 EUR
700.000,00 EUR
500.000,00 EUR
550.000,00 EUR
1.410.000,00 EUR
2.554.186,00 EUR.

IV. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: okvirna sredstva tega razpisa bodo porabljena
v proračunskem letu 2011 in v plačilnih
rokih, skladno z Zakonom o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije.
V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji in programi javnih del
5.1. Pogoji na strani vlagatelja:
Na razpisu je lahko uspešen le vlagatelj,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je neprofitni delodajalec. Za neprofitne delodajalce se za potrebe tega razpisa
štejejo vsi tisti delodajalci, ki imajo v ustanovitvenem aktu določen nepridobitni značaj oziroma imajo v svojem ustanovitvenem
aktu določilo, da vračajo dobiček v osnovno
dejavnost in ga ne delijo oziroma delodajalci, katerih (so)ustanovitelj ali večinski lastnik je občina ali državna institucija;
2. je registriran za opravljanje dejavnosti;
3. do zavoda nima neporavnanih obveznosti iz pogodb o dodelitvi sredstev aktivne politike zaposlovanja;
4. v zadnjih dveh letih ni kršil pogodbenih obveznosti pri izvajanju programov
javnih del, ki se nanašajo na vsebino programa javnih del ali nenamensko porabo
sredstev;
5. ni v stečajnem postopku, postopku
prenehanja, postopku prisilne poravnave
ali v likvidaciji;
6. ima poravnane vse davke in druge
obvezne dajatve v Republiki Sloveniji, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis1;
7. je v zadnjih šestih mesecih pred mesecem prijave na razpis zaposlenim izplačeval plače in prispevke za obvezno socialna zavarovanja v zakonsko določenih ali
pogodbeno dogovorjenih rokih;
8. ki poda izjavo, da višina vseh prejetih
javnih sredstev, ne bo presegla skupnih
stroškov zaposlitve posamezne vključene
osebe.
Zavod bo izpolnjevanje pogojev preverjal na dan prispetja vloge na javni razpis,
razen pogojev pri katerih je to izrecno navedeno drugače.
Zavod bo podatke Davčnega urada RS
pridobil v času odločanja o vlogi po uradni
dolžnosti.
5.2. Pogoji za izbor programa:
1
Npr. Zavod bo za prvi prijavni rok
(17.11.2010) pridobil od DURS podatek ali
ima vlagatelj poravnane vse davke in druge
obvezne dajatve v Republiki Sloveniji, ki so
zapadle na dan 31.10.2010.
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Vloga vlagatelja, ki izpolnjuje pogoje, določene v točki 5.1., bo lahko izbrana, pod
pogojem, da
1. je vsebina predlaganega programa
skladna s Katalogom programov javnih del
(v nadaljnjem besedilu: Katalog), ki je priloga in sestavni del razpisne dokumentacije
oziroma da je program po merilih iz Kataloga lahko ocenjen kot razvojen.;
2. je kot nacionalni lahko izbran le program, ki se izvaja v najmanj treh območnih
službah zavoda pod enakimi pogoji;
3. ima program (lokalni ali nacionalni) naročnika in izvajalca. Naročnik javnega dela
zagotavlja obstoj javnega interesa za izvajanje programa javnega dela2.
4. se za izvajanje programa zagotavlja
vodja programa javnih del in mentorji udeležencem.
5. je podana izjava, da predložen program javnih del ne zajema del, ki predstavlja
izvajanje redne dejavnosti izvajalca in da se
bo program ves čas izvajal ob upoštevanju
tega pogoja, prav tako pa da se z udeleženci ne bo nadomeščalo dela zaposlenih, ki
opravljajo izvajalčevo redno dejavnost ali
opravljalo del, pri katerih obstaja večja nevarnost za zdravje ali življenje
6. sta število predlaganih udeležencev
v programu ali predlagan čas njihove vključitve v program skladna s predlagano vsebino
programa oziroma z opisanim obsegom del
na udeleženca.
Izpolnjevanje pogojev za izbor programa, določenih v točkah 5.2.4. in 5.2.5., se
dokazuje z izjavo na obrazcu: Izjava 2, ki je
priloga razpisne dokumentacije.
Kolikor zavod oceni, da pogoj iz točke
5.2.6. ni izpolnjen in vlagatelj niti po pozivu
ne dokaže, da je njegov predlog utemeljen,
lahko zavod, če so izpolnjeni vsi ostali pogoji iz točk 5.1. in 5.2., predlaga ustrezno
znižanje števila predlaganih udeležencev
ali čas vključitve. Če vlagatelj predloga ne
sprejme, se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev.
Omejitve glede število udeležencev:
Izvajalec lahko kandidira na javnem razpisu samo za omejeno število brezposelnih
oseb. Število možnih vključitev brezposelnih
oseb je odvisno od števila delavcev v delovnem razmerju pri vlagatelju na dan 30. 9.
2010, brez zaposlenih udeležencev javnih
del in znaša:
2
Izjavo o javnem interesu za programe
lokalnega pomena izda lokalna skupnost, za
nacionalne programe pa pristojno ministrstvo
oziroma pristojna institucija. Vlagatelj (izvajalec) mora k vlogi za pridobitev izjave o javnem
interesu obvezno priložiti tudi dokument, ki izkazuje vsebino programa javnih del. Izpolnitev
te obveznosti mora biti razvidna iz predložene
izjave o javnem interesu.
Kadar je izvajanje programa javnega dela v
javnem interesu občine, je ta obvezno naročnik
programa in partner v pogodbi o izvajanju programa javnega dela, tudi če ne bi sofinancirala
programa javnega dela.
V primeru, da je vlagatelj (izvajalec) hkrati
tudi naročnik programa javnega dela, si mora
pridobiti izjavo o javnem interesu od pristojne
občine oziroma, glede na vsebino programa,
od pristojnega ministrstva ali ustrezne strokovne organizacije. Izvajalec predloži k vlogi za
izdajo izjave o javnem interesu vsebino programa javnih del. Kadar ministrstvo, pristojno
glede na področje izvajanja programa javnih
del, nastopa v vlogi naročnika, izjava o javnem
interesu ni potrebna.
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– ob nič zaposlenih: največ 2 brezposelni osebi;
– od 1 do 5 zaposlenih: največ 3 brezposelne osebe;
– od 6 do 10 zaposlenih: največ 5 brezposelnih oseb;
– nad 10 zaposlenih: največ 15 brezposelnih oseb.
Število vseh možnih vključitev brezposelnih oseb se ugotavlja glede na posameznega vlagatelja, neodvisno od števila predlaganih programov javnih del.
Izjemoma lahko vlagatelj, ki ima najmanj
10 zaposlenih, vključi v programe javnih del
več kot 15 oseb, kadar se programi izvajajo
za invalide in/ali osebe s težavami v duševnem zdravju. Če je tak vlagatelj predlagal
tudi izvajanje drugih programov, velja za
njih splošna omejitev glede možnega števila vključitev brezposelnih oseb, pri kateri se
ne upošteva števila predlaganih vključitev
v programe, ki jih izvaja za invalide in/ali
osebe s težavami v duševnem zdravju.
Če vlagatelj z vlogami predlaga vključitev večjega števila udeležencev, kot je
navedeno v tej točki, mora po pozivu zavoda število predlaganih vključitev ustrezno
zmanjšati, sicer zavod sam odloči o številu
udeležencev v posameznem programu javnega dela.
VI. Ciljne skupine brezposelnih oseb, ki
se lahko vključujejo v programe javnih del
in čas vključitve
V lokalne in nacionalne programe javnih
del se lahko vključujejo naslednje skupine
brezposelnih oseb:
– brez čakalne dobe:
– invalidi3 in starši invalidnih in dolgotrajno bolnih otrok
– Romi,
– osebe po prestani zaporni kazni;
– po 3 mesecih prijave na zavodu:
– starejši od 50 let,
– prejemniki denarnega nadomestila in
denarne socialne pomoči,
– samohranilci in osebe, katerih zakonec je tudi brezposeln;
– po 6 mesecih prijave na zavodu:
– iskalci prve zaposlitve,
– osebe s I. in II. stopnjo strokovne
izobrazbe,
– osebe z upadom delovnih sposobnosti,
– zaposlitveno ovirane osebe,
– brezposelne osebe, mlajše od
30 let;
– dolgotrajno brezposelne osebe, prijavljene na zavodu 12 mesecev v zadnjih
16 mesecih, razen zakonsko določenih skupin, pri katerih se ta gostota zahteva samo
ob prvi vključitvi v program javnega dela
(ženske, starejše od 53 let, in moški, starejši
od 55 let).
Ciljna skupina so tudi udeleženci programov javnih del, ki so bili vključeni v programe javnih del v letu 2010 manj kot eno
leto.
Z merili za izbor programov javnih del je
v 7. točki »Merila za izbor programov javnih
del« razpisne dokumentacije določeno točkovanje ciljnih skupin brezposelnih oseb.
3
Kot invalidi se štejejo osebe po 3. členu
Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 –
UPB2), podrobno so našteti v 3. členu Navodil
za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje
za invalide (Uradni list RS, št. 10/05 in 43/05).
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Čas vključitve v program javnih del:
Brezposelne osebe so lahko vključene
v program javnega dela največ eno leto,
razen invalidov, katerih invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa in ki se
jim vključitev lahko podaljša, če jim ni mogoče zagotoviti ustrezne ali primerne zaposlitve, ter žensk, starejših od 53 let in moških,
starejših od 55 let, ki so v program javnih
del lahko vključeni do izpolnitve pogojev za
upokojitev.
Za udeležence javnih del se, kot polni
delovni čas šteje 30-urna tedenska delovna
obveznost.
VII. Merila za izbor programov javnih
del
Merila za izbor lokalnih in nacionalnih
programov javnih del
Maksimalno
število točk

Merilo
1. Primernost programa javnega dela v letu 2010 glede
na ciljne skupine vključenih

90

2. Predvidene ciljne skupine brezposelnih oseb,
zavključitev v program javnega dela v letu 2011

110

3. Zagotovljena sredstva, reference programa
ter popolnost vloge

50

Maksimalno število točk

250

Vloge se razvrstijo glede na število doseženih točk in se odobravajo po tem vrstnem
redu do porabe sredstev.
Če bo število vlog preseglo razpoložljiva sredstva, vloge vlagateljev pa bodo po
ocenjevanju dosegle enako število točk, bo
izbrana tista vloga, ki bo zbrala višje število
točk:
– na 3. točki 3. merila, potem
– na 2. točki 3. merila, potem
– na 1. točki 1. merila.
V primeru, da se tudi po tako postavljenih merilih ne more izbrati vlog, se izvede
žrebanje med vlogami, ki so dosegle enako
število točk na vseh merilih skupaj in tako
izbere vlogo.
Merila za izbor programov javnih del so
podrobneje podana v 7. točki razpisne dokumentacije.
VIII. Razdelitev sredstev
Javni razpis je odprt do razdelitve sredstev za posamezno območno oziroma centralno službo zavoda, opredeljenih v drugem
odstavku III. točke »Okvirna višina sredstev
javnega razpisa« oziroma najkasneje do
5. 10. 2011.
Vloge, ki bodo prispele po določenem
roku za predložitev vlog v posameznem
mesecu, bodo zajete pri naslednjem roku
odpiranja razen, če bodo sredstva na podlagi vlog, dostavljenih do roka, že razdeljena. V tem primeru se vloge, ki prispejo
po predpisanem roku v mesecu, v katerem
bo ugotovljena razdelitev sredstev, štejejo
kot prepozne in se kuverte neodprte vrnejo
vlagatelju. Zaključek postopka zaradi razdelitve sredstev pred 5. 10. 2011 se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani zavoda.
IX. Obvezna oblika in vsebina prijave
Popolna vloga mora vsebovati:
1. obrazec vloga v dveh izvodih,
2. obrazec program v dveh izvodih,
3. obrazec izjave 1,
4. obrazec izjave 2.
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X. Predložitev vlog
1. Vloge se oddajo osebno ali po pošti
na pristojno območno službo, vloge za nacionalne programe pa na centralno službo
zavoda.
Vloge morajo imeti oznako: Javni razpis
za izbor programov javnih del v Republiki
Sloveniji za leto 2011 in Ne odpiraj – Vloga.
V primeru poziva na dopolnitev vloge,
naj bodo le-te označene enako kot vloga:
Javni razpis za izbor programov javnih del
v Republiki Sloveniji za leto 2011 in Ne odpiraj – Dopolnitev vloge.
Vlagatelj lahko za izbor predlaga več
programov javnih del tako, da za vsak program pripravi ločeno vlogo, vse vloge skupaj
pa odda vložene v eni kuverti. V tem primeru
mora na kuverti označiti število vlog. Vloge
morajo biti oddane v zaprti kuverti. Vloge in
dopolnitve, ki bodo posredovane s pošto,
morajo biti poslane priporočeno ali s povratnico na ustrezen naslov območne službe
zavoda oziroma naslov centralne službe
zavoda. Zavod za vloge, poslane po pošti
ne odgovarja.
Na kuverti mora biti obvezno označen
tudi naziv in naslov vlagatelja.
Nepravilno izpolnjene in označene pisemske kuverte bodo neodprte vrnjene vlagateljem.
2. Prvi rok predložitve vlog je 17. 11.
2010 do 12. ure, po tem datumu pa v letu
2011 vsak 5. v mesecu do 12. ure. Zadnji
rok za predložitev vlog je 5. 10. 2011 do
12. ure.
Na vsakem predvidenem roku odpiranja
vlog se kot pravočasne upoštevajo le vloge, prispele v vložišče zavoda do vključno
5. v mesecu do 12. ure oziroma do vključno
17. 11. 2010 do 12. ure, če gre za prijavo na
prvi rok. Kolikor 5. v mesecu ni delovni dan,
se šteje za rok prvi naslednji delovni dan.
Vloge, ki bodo prispele po vsakokratnem
roku, razen po zadnjem (5. 10. 2011) bodo
odprte na naslednjem odpiranju.
XI. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti osebno v vložiščih območnih služb oziroma centralni službi zavoda v času uradnih
ur: v ponedeljek in torek od 8. do 12. in od
13. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od
13. do 18. ure, v petek od 8. do 13. ure, v četrtek pa ni uradnih ur. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na spletnih straneh
zavoda: http://www.ess.gov.si.
Naslovi območnih služb zavoda:
ZRSZ, Območna služba Celje, Ljub
ljanska cesta 14, 3001 Celje,
ZRSZ, Območna služba Koper, Kmečka
ulica 2, 6000 Koper,
ZRSZ, Območna služba Kranj, Bleiweisova cesta 12, 4000 Kranj,
ZRSZ, Območna služba Ljubljana, Parmova 32, 1000 Ljubljana,
ZRSZ,Območna služba Maribor, Gregorčičeva ul. 37, 2000 Maribor,
ZRSZ, Območna služba Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 3, 9000 Murska
Sobota,
ZRSZ, Območna služba Nova Gorica,
Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova
Gorica,
ZRSZ, Območna služba Novo mesto, Trdinova ulica 10, 8000 Novo mesto,
ZRSZ, Območna služba Ptuj, Vodnikova
ulica 2, 2250 Ptuj,
ZRSZ, Območna služba Sevnica, Trg
Svobode 32, 8290 Sevnica,

ZRSZ, Območna služba Trbovlje,
Ulica 1. junija 19, 1420 Trbovlje,
ZRSZ, Območna služba Velenje, Rudarska cesta 6/a, 3320 Velenje,
ZRSZ, Centralna služba, Rožna dolina,
cesta IX/6, 1000 Ljubljana, samo kadar gre
za nacionalne programe javnih del.
XII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo javno, razen če se
strokovna komisija, kadar bo število prejetih vlog preveliko, odločila, da odpiranje ni
javno. O tej odločitvi se vlagatelje obvesti
najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani zavoda: http://www.
ess.gov.si.
Javno odpiranje bo vedno naslednji dan
od dneva, določenega za oddajo vlog ob
10. uri. Javno odpiranje se bo izvajalo na
sedežih območnih služb oziroma za nacionalne programe na sedežu centralne službe
zavoda, navedenih v točki XI »Razpisna dokumentacija« javnega razpisa.
Za odpiranje vlog in izbor so v območnih
službah in centralni službi zavoda zadolžene strokovne komisije, imenovane s strani
zavoda. Komisije so pet članske v naslednji
sestavi: predsednik komisije in štirje člani.
XIII. Izid javnega razpisa
Komisija bo vlagatelje obvestila o izidu
javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni po
roku, ki je določen za predložitev vlog.
Na odpiranju vlog komisija ugotavlja popolnost vlog. Vlagatelja, katerega vloga je
nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni
v roku 8 dni od prejema poziva. Vloge, katere
vlagatelji ne dopolni v skladu s pozivom za
dopolnitev vloge, komisija s sklepom zavrže.
Pri vsebinskem pregledu se programi točkujejo na podlagi meril iz točke VII »Merila za
izbor programov javnih del« javnega razpisa.
Vlagateljem izbranih programov zavod posreduje sklepe o izboru, skupaj s pozivom na
podpis pogodbe o izvajanju javnega dela. Če
se vlagatelj v roku 8 dni od prejema sklepa
in poziva ne odzove, se šteje, da je umaknil
vlogo. Vlagatelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo pogojem ali merilom za izbor programov,
se v objavljenem roku obvesti o odločitvi, da
njihove vloge niso izbrane.
Zoper sklep o izbiri vlagatelji lahko podajo pritožbo, o kateri odloči drugostopenjski
organ zavoda.
Izvajanje programa javnega dela se prične po podpisu pogodbe o izvajanju programa javnega dela.
XIV. Informacije
Območne službe zavoda se lahko odločijo, da bodo po objavi javnega razpisa organizirale skupen sestanek s potencialnimi
vlagatelji. O morebitni izvedbi predhodnega
sestanka se bo potencialne vlagatelje seznanilo z obvestilom na spletni strani zavoda, http://www.ess.gov.si.
Če katerikoli vlagatelj zahteva dodatno
pojasnilo ali obvestilo v zvezi z razpisno
dokumentacijo povezano s pripravo vloge
mora zanj zaprositi pravočasno oziroma
najkasneje šest dni pred potekom posameznega roka za oddajo vlog. Zahtevo mora
posredovati na spletni naslov zavoda z obvezno označbo, na kateri območni službi zavoda namerava izvajati lokalni ali nacionalni
program javnih del. Odgovori na morebitne
zahteve po dodatnih pojasnilih bodo objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja
vprašanja na spletni strani zavoda.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Št.

85 / 29. 10. 2010 /
Št. 671-0005/2010-2

Stran

2741

Ob-6471/10

Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) Občina Gornji
Petrovci objavlja
javni razpis
za sofinanciranje športnih programov
in objektov v Občini Gornji Petrovci
za leto 2010
I. Na razpis za sofinanciranje športnih
programov se lahko prijavijo: športna in
ostala društva, šole, VVZ.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za javni razpis:
1. da imajo sedež v Občini Gornji Petrovci,
2. da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,
3. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih
aktivnosti,
4. da imajo zagotovljeno redno vadbo
najmanj šestintrideset tednov v letu,
5. da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa Zakon o društvih,
6. redno letno dostavljajo občini podatke
o članstvu, poročila o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih,
7. da izpolnjujejo pogoje in merila iz pravilnika, ki so podlaga za vrednotenje športnih programov.
III. V letu 2010 bomo sofinancirali izvajalcem športnih programov naslednje vsebine:
1. šport otrok in mladine,
2. vrhunski in tekmovalni šport,
3. športno rekreacijo,
4. šport invalidov,
5. strokovno izpopolnjevanje,
6. športne objekte,
7. športne prireditve,
8. delovanje športne zveze,
9. priznanja športnikom in športnim delavcem.
IV. V letu 2010 bomo sofinancirali za
športne objekte:
1. najemnino,
2. obnovo in nakup opreme,
3. investicijsko vzdrževanje opreme in
naprav.
V. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi pravilnika o načinu vrednotenja
športnih programov in objektov v Občini
Gornji Petrovci.
VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve: rok za prijavo programov je
do 3. 11. 2010 do 14. ure. Prijave pošljite priporočeno v zaprti kuverti, na naslov: Občina
Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203
Petrovci, s pripisom »Javni razpis – Šport
2010«. Kontaktna oseba s strani naročnika
je Prosič Bojan, tel. 02/556-90-04.
Odpiranje prijav bo 3. 11. 2010 ob 16. uri,
na naslovu Občina Gornji Petrovci, Gornji
Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.
VII. Prijava mora biti dana na obrazcih
naročnika. Priložen mora biti natančen opis
programa s predvidenim številom udeležencem, krajem izvajanja programa in urnikom.
Priložiti je potrebno tudi fotokopijo odločbe
o registraciji.
VIII. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev
bodo prijavljeni izvajalci prejeli v 30 dneh po
odpiranju prijav.
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IX. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju športnih programov
in objektov.
Občina Gornji Petrovci
Št. 331-0002/2010-1
Ob-6472/10
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci (v nadaljevanju:
pravilnik), (Uradni list RS, št. 92/07), objavlja
Občina Gornji Petrovci
javni razpis
za dodeljevanje državnih pomoči
in pomoči de minimis za razvoj
kmetijstva in podeželja
v Občini Gornji Petrovci v letu 2010
I. Predmet javnega razpisa
Občina Gornji Petrovci (v nadaljevanju:
občina) razpisuje dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2010 v Občini Gornji Petrovci, po shemi državnih pomoči v kmetijstvu:
(1) skladno z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006, spremembo Uredbe (ES)
št. 70/2001, za naslednje ukrepe:
– naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo (ukrep 1),
– pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(ukrep 2),
– pomoč za arondacijo (ukrep 3),
– pomoč za spodbujanje kakovostnih
kmetijskih proizvodov (ukrep 4),
– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (ukrep 5),
(2) skladno z Uredbo komisije (ES)
št. 1998/2006, za naslednje ukrepe:
– naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko
dejavnost (ukrep 6),
– promocija in trženje proizvodov in storitev (ukrep 7),
– izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti
ter predelave in trženja (ukrep 8).
II. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrep 1, opredeljen v 10. členu
pravilnika:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo
pogojem za majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi
(ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
(2) za ukrep 2, opredeljen v 11. členu
pravilnika:
– fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register
kmetijskih gospodarstev,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
(3) za ukrep 3, opredeljen v 12. členu
pravilnika:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane
v register kmetijskih gospodarstev ter imajo
v lasti kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
(4) za ukrep 4, opredeljen v 13. členu
pravilnika:
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– pravne in fizične osebe, ki izvajajo
dejavnosti za spodbujanje kakovosti kmetijskih proizvodov in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na
ustreznem območju na podlagi objektivno
opredeljenih pogojev,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
(5) za ukrep 5, opredeljen v 14. členu
pravilnika:
– fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč
dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom
na območju občine na podlagi objektivno
opredeljenih pogojev,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
(6) za ukrep 6, opredeljen v 18. členu
pravilnika:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih pro
izvodov na kmetijskem gospodarstvu, ki je
vpisano v register kmetijskih gospodarstev
s sedežem v občini oziroma njihovi družinski člani,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
(7) za ukrep 7, opredeljen v 19. členu
pravilnika:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko, nekmetijsko dejavnostjo
ali predelavo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter/ali imajo stalno prebivališče na območju občine,
– pravne osebe, ki izvedejo aktivnost
za namen promocije in trženja kmetijskih in
nekmetijskih proizvodov s kmetij,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
(8) Za ukrep 8, opredeljen v 20. členu
pravilnika:
– pravne in fizične osebe ter njihovi
družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo in nekmetijsko dejavnostjo
ter predelavo ali trženjem na kmetijskem
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju
občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
III. Nadzor in sankcije
Medsebojne obveznosti med upravičencem pomoči in občino se uredijo s pogodbo.
Kontrolo nad izvajanjem pogodb opravlja
pristojni občinski upravni organ.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva
niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je
prejemnik prekršil druga določila pogodbe,
je občina na predlog pristojnega občinskega upravnega organa upravičena zahtevati
vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi
zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje
od dneva nakazila dalje.
IV. Okvirna višina, upravičeni stroški in
pogoji za pridobitev sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za
navedene ukrepe v letu 2010 znaša skupaj
24.000,00 EUR.
Občina povrne vlagatelju le neto znesek
od upravičenih stroškov, torej brez DDV-ja.
Za vse razpisane ukrepe velja, da gre za
državne pomoči, ki se ne morejo dodeljeva-

ti za že izvedene aktivnosti. Upravičenec
lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene
v obdobju od 1. 1. 2010 in do 25. 11. 2010.
Dokazila/plačani računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
(1) Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo (ukrep 1)
– Z naložbo je treba doseči enega ali več
naštetih ciljev:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali.
– Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložb na
območju z omejenimi možnostmi,
– do 40% upravičenih stroškov naložb na
ostalih območjih.
– Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko
dodeli za:
1.1 posodabljanje kmetij,
1.2 urejanje pašnikov,
1.3 urejanje kmetijskih zemljišč.
1.1. Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in
gospodarskih poslopij za kmetijski namen,
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada (sadovnjak), stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže
za ograjo in nakup večletnega sadilnega
materiala.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje/projektna dokumentacija za izvedbo naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov za projektno dokumentacijo in za nabavo materiala za izvedbo del
za katere se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in
občine.
1.2. Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta/projektne dokumentacije za ureditev pašnika,
– stroški nakupa opreme za ograditev in
pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev:
– načrt postavitve pašnika katerega izdela Kmetijska svetovalna služba Gornji
Petrovci,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za projektno dokumentacijo in za nabavo materiala za izvedbo del
za katere se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in
občine.
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1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del (kolikor je za ureditev zemljišča potrebna tudi analiza tal in apnenje, so stroški
za apnenje vključeni).
– Najmanjša površina za katero se lahko
dodeli pomoč je 0,50 ha.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo
naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov za projektno dokumentacijo in za nabavo materiala za izvedbo del
za katere se uveljavlja pomoč,
– obrazec Trošenje apnenca, ki ga potrdi
Kmetijska svetovalna služba Gornji Petrovci
s priloženo kopijo zadnje analize tal,
– kopija D obrazca iz subvencij – Prijava
površin in kmetijskih rastlin ter zahtevkov na
površino za leto 2010,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in
občine.
Razpoložljiva sredstva: 10.000,00 EUR,
od tega za Posodabljanje kmetij 4.000,00
EUR, za Urejanje pašnikov 3.000,00 EUR
in za Urejanje kmetijskih površin 3.000,00
EUR.
(2) Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(ukrep 2)
Cilj pomoči je zniževanje stroškov izgub
zaradi bolezni živali in rastlin ter napadov
škodljivcev.
– Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih
premij za kritje izgub pri živalih, ki jih povzročijo bolezni.
– Bruto intenzivnost pomoči:
– Višina sofinanciranja občine je 25%
opravičljivih stroškov zavarovalne premije
za zavarovanje živali za primer bolezni.
– Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica.
Razpoložljiva sredstva: 3.000,00 EUR.
(3) Pomoč za arondacijo (ukrep 3)
Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za smotrnejšo obdelavo kmetijskih
površin.
– Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov
pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč.
– Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov pravnih
in upravnih postopkov, vključno s stroški
pregleda.
– Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga
že odobrena:
– dokazila o izvedbi arondacije,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in
občine.
Razpoložljiva sredstva: 3.000,00 EUR.
(4) Pomoč za spodbujanje kakovostnih
kmetijskih proizvodov (4)
Cilj pomoči je izboljšanje in preusmeritev
kmetijske proizvodnje, izboljšanje kakovosti
in konkurenčnosti v kmetijstvu.
– Upravičeni stroški:
– stroški tržne raziskave, zasnove in
oblikovanja proizvoda, vključno s pomočjo
za pripravo vlog za priznanje geografskih
označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi
uredbami Skupnosti,

– stroški uvedbe sistemov zagotavljanja
kakovosti, sistemov sledljivosti, sistemov za
zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih
normativov ali programov presoje vplivov na
okolje za primarno proizvodnjo,
– stroški usposabljanja za uporabo programov in sistemov iz prejšnje točke,
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani
certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih
sistemov.
– Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 50% stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
– Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga
že odobrena:
– dokazila o izvedbi storitve,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju občine,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in
občine.
Razpoložljiva sredstva: 2.000,00 EUR.
(5) Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijskem sektorju (ukrep 5)
Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in kmetijskih društev ter boljši
dostop do informacij s področja kmetijstva.
– V okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo
državne pomoči:
1.1 na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu,
1.2 na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje osebe,
1.3 na področju organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
1.4 za publikacije, kataloge, spletišča.
– Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in
usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje,
– stroški na področju svetovalnih storitev,
ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva in jih
opravijo tretje osebe,
– stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter
sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev
kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne stroške za organiziran
prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine,
najemnin razstavnih prostorov za kmetijska
gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad,
podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti
250 EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima
stalno bivališče v občini,
– stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo le-teh,
pod pogojem, da te publikacije predstavljajo
dejanske podatke o proizvajalcih iz dane
regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če
so informacije in predstavitev nevtralne in
imajo zadevni proizvajalci enake možnosti,
da so predstavljeni v publikaciji.
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– Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 50% upravičenih
stroškov v obliki subvencioniranih storitev in
ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
– Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga
že odobrena:
– dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju občine,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in
občine.
Razpoložljiva sredstva: 2.000,00 EUR.
(6) Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko
dejavnost (ukrep 6)
Cilj pomoči je diverzifikacija kmetijskih
gospodarstev s širjenjem dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelavo kmetijskih
proizvodov na kmetijskih gospodarstvih.
– Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske
delavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški nakupa opreme in naprav za
dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov.
– Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
– Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti,
– kolikor kandidira upravičenec, ki še
nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še
vsaj 2 leti po zaključeni naložbi,
– poslovni načrt,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in
občine.
Razpoložljiva sredstva: 3.000,00 EUR.
(7) Promocija in trženje proizvodov in
storitev (ukrep 7)
Cilj pomoči je povečanje prepoznavnosti
storitev in proizvodov s kmetijskih gospodarstev, ki niso proizvodi primarne kmetijske
proizvodnje.
– Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …).
– Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
– Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in
občine.
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Razpoložljiva sredstva: 500,00 EUR.
(8) Izobraževanje in usposabljanje na
področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja (ukrep 8)
Cilj pomoči je doseganje višje ravni
strokovne izobraženosti in usposobljenosti
kmetov in njihovih družinskih članov s področja dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja kmetijskih pro
izvodov.
– Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje,
seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov,
– stroški prevoza in stroški vstopnin za
strokovne oglede povezane z dopolnilnimi
in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo
in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih
za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov,
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih
z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih pro
izvodov,
– Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
– Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z dopolnilnimi, nekmetijskimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in
občine.
Razpoložljiva sredstva: 500,00 EUR.
V. Vsebina vloge
Vlagatelji morajo oddati vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga na javni razpis
za dodelitev državnih pomoči in pomoči de
minimis, za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Gornji Petrovci v letu
2010«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Občine Gornji
Petrovci, http://www.gornji-petrovci.si/ (razpisi) ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo
vsak delovni dan na Občini Gornji Petrovci – občinska uprava, Gornji Petrovci 31/d,
9203 Petrovci. Razpisno dokumentacijo je
možno dobiti tudi po elektronski pošti.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bodo obravnavali člani odbora za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: komisija). Komisija lahko zmanjša
delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih
pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna Občine Gornji Petrovci za
leto 2010,
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča župan občine s sklepom. Upravičencem
bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev
za posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
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Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Prepozno prispele oziroma neustrezno
opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne
vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok
dopolnitve je 8 dni od prejema obvestila.
Vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku ne
dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjene
pa zavrne.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni predvidoma v roku 8 dni od odpiranja vlog.
Upravičenec lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8 dni od
prejema sklepa, in sicer na naslov: Občina
Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203
Petrovci. V pritožbi morajo biti natančno
opredeljeni razlogi, zaradi katerih je vložena pritožba. Predmet pritožbe ne morejo
biti postavljena merila za dodelitev sredstev.
O pritožbi odloča župan.
VII. Rok za prijavo na javni razpis: vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah,
s pripisom »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo
Občine Gornji Petrovci za leto 2010« od
začetka razpisa do vključno 25. novembra
2010. Šteje se, da je vloga pravočasna, če
je bila oddana zadnji dan roka za oddajo
vlog po pošti priporočeno ali oddana osebno
v tajništvu Občine Gornji Petrovci.
VIII. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo
komisija opravila po zaključku razpisa in ni
javno.
IX. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni
dan, na tel. 02/556-90-00 (tajništvo Občine
Gornji Petrovci) oziroma 02/556-90-06 (Biserka Kuronja), ali v prostorih Občine Gornji
Petrovci.
Občina Gornji Petrovci
Št. 014-1/10
Ob-6497/10
Občina Grosuplje, Taborska cesta 2,
1290 Grosuplje, objavlja na podlagi 6. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva (Uradni list RS, št. 94/08)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva
na območju Občine Grosuplje
1. Naročnik (koncedent): Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje.
2. Predmet koncesije je: javna služba
– izvajanje programa predšolske vzgoje in
varstva v okviru programa, sprejetega za
javne vrtce. Koncesija bo dodeljena do naslednjega obsega:
a) dva oddelka prvega starostnega obdobja,
b) dva oddelka drugega starostnega obdobja.
3. Območje izvajanja dejavnosti: Grosuplje, Šmarje - Sap.
4. Pogoji za opravljanje dejavnosti: koncesionar mora:
– biti registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva,
– imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti, iz katerega je razvidno, da izvaja javno veljavni program,
– imeti pozitivno mnenje Strokovnega
sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa,

– imeti na območju, določenem v razpisu, zagotovljene prostore in opremo v skladu s predpisi,
– imeti zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s predpisi,
– imeti letni delovni načrt,
– zagotoviti, da oziroma bo izvajal najmanj 9-urni dnevni program,
– zagotoviti, da bo dejavnost opravljal
za ceno programa, ki jo bo potrdil občinski
svet.
5. Čas za katerega se podeljuje koncesija: 10 let z možnostjo podaljšanja.
6. Merila za izbiro koncesionarja:
1. Ocena objekta, prostora in
opreme
2. Lokacija vrtca
3. Cena storitve
4. Rok pričetka izvajanja
programa
Skupaj možnih:

30 točk
30 točk
20 točk
20 točk
100 točk.

7. Ponudbe morajo biti poslane po pošti
oziroma osebno predložene v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni
razpis: koncesija za področje predšolske
vzgoje« na naslov Občina Grosuplje, Urad
za gospodarstvo, družbene dejavnosti in finance, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje,
do ponedeljka, 29. 11. 2010 do 9. ure.
8. Strokovna komisija v roku 15 dni
po odpiranju ponudb, ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje, oceni glede na razpisna
merila, izdela poročilo in na podlagi ugotovitev predlaga občinski upravi izbiro ponudnika. Občinska uprava v roku 30 dni
izda odločbo o izbiri koncesionarja. Izbrani
koncesionar sklene koncesijsko pogodbo
s koncedentom v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe.
9. Če se na razpis javi le en ponudnik in
ta izpolnjuje predpisane pogoje, koncedent
z njim sklene koncesijsko pogodbo. Pogodba se lahko sklene za celoten ali le del razpisanega predmeta koncesije.
10. Razpisna dokumentacija bo na voljo
na spletni strani Občine Grosuplje oziroma
v Uradu za gospodarstvo, družbene dejavnosti in finance občine, kontaktna oseba
Mojca Koželj (tel. 78-88-784) od datuma
objave javnega razpisa dalje.
11. Odpiranje vlog bo v torek, 30. 11.
2010, ob 10. uri, v sejni sobi Občine Gro
suplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje.
Občina Grosuplje
Ob-6516/10
Višješolski strokovni program Velnes je
bil potrjen na seji Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno izobraževanje, dne
9. 7. 2010 in objavljen v Uradnem listu RS,
št. 79/10. Na podlagi zakonskih določil in
veljavnih pravilnikov ter meril, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
objavlja
razpis
za:
predavatelje za program Velnes:
– Poslovno sporazumevanje in vodenje,
– Strokovna terminologija v angleškem
jeziku,
– Strokovna terminologija v nemškem
jeziku,
– Strokovna terminologija v italijanskem
jeziku,
– Praktično izobraževanje,
– Ekonomika in podjetništvo,
– Poslovna informatika s statistiko,
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– Pravni predpisi,
– Trženje storitev,
– Uvod v turizem in destinacijski menedžment,
– Velnes in velneška dejavnost,
– Upravljanje in poslovanje velneških
centrov,
– Oblikovanje in trženje velneških pro
izvodov,
– Osnove zdravega prehranjevanja,
– Kulinarika za vitalnost,
– Osnove gibanja in športne aktivnosti,
– Športna animacija in osebno trenerstvo,
– Čustvena inteligenca in osebnostni razvoj,
– Menedžment stresa in metode sproščanja,
– Principi lepotne in telesne nege ter
higiene,
– Stilno svetovanje in pravila vedenja;
inštruktorje za program Velnes:
– Poslovna informatika s statistiko,
– Upravljanje in poslovanje velneških
centrov,
– Oblikovanje in trženje velneških pro
izvodov,
– Osnove zdravega prehranjevanja,
– Kulinarika za vitalnost,
– Osnove gibanja in športne aktivnosti,
– Športna animacija in osebno trenerstvo,
– Čustvena inteligenca in osebnostni razvoj,
– Menedžment stresa in metode sproščanja,
– Principi lepotne in telesne nege ter
higiene,
– Stilno svetovanje in pravila vedenja;
laborante za program Velnes:
– Osnove zdravega prehranjevanja,
– Kulinarika za vitalnost.
Kandidati za pridobitev naziva predavatelj višje strokovne šole morajo upoštevati zahteve Pravilnika o postopku za
imenovanje v naziv predavatelja višje šole
in dosegati merila za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Uradni
list RS, št. 1/09). Kandidati za posamezna
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strokovna področja morajo ustrezati tudi
zahtevam Internega pravilnika o potrebnih
znanjih predavateljev višje strokovne šole
in drugih strokovnih delavcev v višješolskem
programu višjega strokovnega izobraževanja Velnes. Pravilnik in merila so objavljeni
na spletni povezavi: http://www.vsgt-mb.si
(Obvestila/Razpisi).
Prijavi na razpis je potrebno priložiti:
– osebno prijavo z navedbo predmetov,
za katere kandidira,
– življenjepis,
– kopijo univerzitetne diplome,
– kopijo potrdila o pedagoško andragoški
izobrazbi (ni pogoj za pridobitev naziva),
– kopijo potrdila o strokovnem izpitu za
vzgojo in izobraževanje (ni pogoj za pridobitev naziva),
– kopijo delovne knjižice ali drugo dokazilo o najmanj treh letih delovnih izkušenj,
– dokazila o dosežkih na področju izobraževanja oziroma kopijo imenovanja v naziv svetnik (v skladu z merili za določitev
vidnih dosežkov na strokovnem področju za
pridobitev naziva predavatelj višje šole),
– dokazila o dosežkih na področju strokovnega dela (v skladu z merili za določitev
vidnih dosežkov na strokovnem področju za
pridobitev naziva predavatelj višje šole).
Natančna seznanitev s pogoji za imenovanje in zahtevano dokumentacijo je možna na
spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport:
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/strokovni_sveti/strokovni_svet_rs_za_
poklicno_in_strokovno_izobrazevanje/postopek_za_imenovanje_predavateljev_visjih_strokovnih_sol/.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 8 dneh od objave razpisa na naslov: Višja strokovna šola za gostinstvo in
turizem Maribor, Zagrebška cesta 18, 2000
Maribor, z oznako »Razpis za predavatelje«.
Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali. Dodatne informacije lahko dobite na
tel. 02/320-23-07, od ponedeljka do četrtka
od 9. do 11. ure ali na elektronskem naslovu: knjiznica@vsgt-mb.si.
Višja strokovna šola
za gostinstvo in turizem Maribor
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Javne dražbe
Št. 4780-376/2010-4
Ob-6533/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, 55/09)
in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09, 49/10), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 07/10) in
Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za
leto 2010
javne dražbe
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet javnih dražb so tri parkirna mesta, ki se nahajajo v I. kleti podzemnega
garažnega objekta v stanovanjski soseski
Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50–64,
1000 Ljubljana:
– parkirno mesto št. 53, v izmeri 13,56 m2,
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani, vpisano z id. št. 53.E pri podvložku
št. 616/53, k.o. Poljansko predmestje. Parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je
označeno s št. 53,
– parkirno mesto št. 54, v izmeri 13,79 m2,
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub
ljani, vpisano z id. št. 54.E pri podvložku
št. 616/54, k.o. Poljansko predmestje. Parkirno mesto se v naravi nahaja v I. kleti in je
označeno s št. 54,
– parkirno mesto št. 120, v izmeri
13,51 m2, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani, vpisano z id. št. 120.E pri
podvložku št. 616/120, k.o. Poljansko predmestje. Parkirno mesto se v naravi nahaja
v I. kleti in je označeno s št. 120.
Parkirna mesta so prazna in prosta bremen.
Izklicna cena za vsako garažo:
11.000 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 100,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«.
4.2 Posamezne nepremičnine bodo prodane dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno.
4.3 Najuspešnejši dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da
je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano var
ščino.
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina skupaj z overjeno prodajno pogodbo izročila v last in posest.

4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, strošek notarske overitve podpisa
na pogodbi in stroške vknjižbe lastninske
pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 099-431000, v 8 dneh od
dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma
izstavitve računa, v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške
notarske overitve podpisa na pogodbi ter
stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje
ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javne dražbe bodo za vse tri nepremičnine potekale dne 16. 11. 2010 na sedežu
Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana, v dvorani Klub 15, in sicer:
– za garažo št. 53, z začetkom ob
11. uri,
– za garažo št. 54, z začetkom ob
11.30,
– za garažo št. 120, z začetkom ob
12. uri.
Kandidati se bodo morali 30 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno kopijo listine.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 000-431000, z navedbo
»plačilo varščine – javna dražba za garažo
št. __ Nove Poljane«.
8.2 Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim

ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi
pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni
po zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini in informacije
za ogled nepremičnine, dobijo interesenti
na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
tel. 01/306-10-85, elektronski naslov: damjana.popovic@ljubljana.si, kontaktna oseba je Damjana Popović Ljubi.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09,
49/10).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana,
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgr
nitve-objave/.
Mestna občina Ljubljana
Št. 3502-271/2010
Ob-6535/10
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9,
Celje, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 100/09 in 49/10) in sklepom
Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne
25. 5. 2010, objavlja
javno dražbo
za prodajo zemljišč v lasti
Mestne občine Celje
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Celje, Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje.
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje so stavbna zemljišča
označena s parc. št. 487/5 v izmeri 171 m2,
parc. št. 487/6 v izmeri 693 m2, parc.
št. 487/7 v izmeri 209 m2, parc. št. 487/8
v izmeri 1305 m2 in kmetijsko zemljišče parc.
št. 487/9 v izmeri 2687 m2, vse vpisane
v vl. št. 35, k.o. Bukovžlak.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Zemljišča ležijo v območju Prostorsko
ureditvenih pogojev za obmestni prostor
Mestne občine Celje (elab. št. 322/98, ZPI;
Uradni list RS, št. 108/01). Vsa zemljišča
spadajo v območje NR1 – območje Nature
2000.
Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet prodaje velja, da v ceni ni zajet komunalni prispevek in se bo obračunal glede
na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani
ponudnik je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena, skladno z veljavnim zazidalnim
načrtom.
3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicna cena zemljišča, ki
so predmet prodaje znaša 291.540,00 EUR.
Najnižji znesek višanja izklicne cene je
1.000,00 EUR. Davek na promet nepremičnin v višini 2% ni vključen v kupnino in ga
kupec plača poleg kupnine.
4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe
Vrsta pravnega posla je prodaja stavbnih
zemljišč in kmetijskega zemljišča.
Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po
končani javni dražbi skleniti prodajno pogodbo.
Če uspeli dražitelj v roku iz prejšnjega
stavka ne sklene prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa.
5. Način in rok plačila kupnine
Celotna kupnina se plača v 8 dneh po
prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil
kupcu takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih
Mestne občine Celje, Oddelek za okolje in
prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9,
Celje (II. nadstropje), dne 15. 11. 2010 ob
11. uri.
7. Višina varščine
Dražitelji morajo plačati varščino
v višini 10% od navedene izklicne cene,
na transakcijski račun Mestne občine Celje,
št. 01211-0100002855, z obveznim sklicem
na št. 28 75108-7103042-70000010 z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo za
prodajo zemljišč«.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim dražiteljem
pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni
po končani javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino, a ne pristopijo k javni dražbi,
se varščina zadrži. Če uspeli dražitelj ne
podpiše prodajne pogodbe, Mestna občina
Celje zadrži njegovo varščino.
8. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Pravne osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti izpisek iz sodnega
registra.
Fizične osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s.p.) in
izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled).
Dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe predložiti potrdilo o plačnih davkih
in prispevkih (tuj državljan mora predložiti
potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more prido-

biti pa lastno izjavo overjeno pri notarju
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke
in prispevke). Potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni.
Dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih
mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja
za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri
notarju s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokiranega TRR).
Pred pričetkom javne dražbe je potrebno predložiti pisno pooblastilo za zastopanje pri predmetni javni dražbi, če dražitelj
ni zastopnik.
Pred pričetkom javne dražbe morajo dražitelji predložiti dokazilo o plačani varščini (original) in priložiti celotno številko TR
računa (št. banke in št. računa) za primer
vračila varščine.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
9. Pravila javne dražbe
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Kupec je dolžan plačati 2% davek na
promet nepremičnin.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo kupnino.
Javna dražba za zemljišče je končana,
ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo
ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
Če je za sklenitev prodajne pogodbe potrebna odobritev po zakonu, bo organizator
javne dražbe po končani dražbi najboljšega
ponudnika napotil, naj v določenem roku
vloži ustrezno vlogo za pridobitev odobritve
in potem postopek nadaljevalo.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje in nadzor postopka pridobivanja,
razpolaganja in upravljanja stvarnega in finančnega premoženja Mestne občine Celje
v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 100/09 in 49/10).
10. Ustavitev postopka: prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla postopek
prodaje ustavi.
11. Informacije
Za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke
o nepremičninah lahko interesenti dobijo
na tel. 03/42-65-641 (Aleksandra Rezar)
in 03/42-65-604 (Renata Poteko). Za ogled
nepremičnin se lahko interesenti predhodno
najavijo na v prejšnjem stavku navedenih
tel. številkah.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Mestne občine Celje, www.
celje.si (Mestna občina, Tekoča javna naročila in razpisi).
Pravne in fizične osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, lahko na naslovu:
Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in
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prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9,
Celje, dvignejo tudi osnutek prodajne pogodbe in mapno kopijo.
Mestna občina Celje
Št. 478-55/2010
Ob-6553/10
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto 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, 94/07 in 55/09 – odl.
US, 100/09) in Odloka o proračunu Mestne
občine Novo mesto za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 22/10) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Novo mesto
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka 5883288, ID za DDV
SI48768111.
2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in
najnižji znesek višanja
2.1. Nepremičnina v k.o. Bršljin (1455):
Predmet prodaje je:
2.1.1. parc. št. 1031/4, pot, v izmeri 737 m2, ZKV 1665, k.o. Bršljin, izklicna
cena znaša 52.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR. Izklicna cena
ne vključuje pripadajočega davka – 20%
DDV. V skladu z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se
navedena nepremičnina nahaja v območju
stavbnih zemljišč, podrobnejše namenske
rabe ZP-parki, PŽ-površine železnic, IP-površine za industrijo.
Nepremičnina parc. št. 1031/4, k.o. Bršljin se nahaja v območju enote urejanja
prostora(EUP): NM/4-OPPN-d:OPPN Ursa
ob Straški cesti. Posebni PIP za posamezne EUP na območju urbanističnega načrta
Novo mesto določajo: »Predviden OPPN
za gospodarsko cono za industrijo (obstoječe proizvodne dejavnosti). Na območju ob
Straški cesti se oblikujejo mestotvorne fasade objektov in zunanje ureditve. Rezervira
se koridor za izgradnjo železniškega tira na
območje načrtovane gospodarske cone Zahod. Zahodno od sedanjih industrijskih tirov
se rezervira koridor za njihovo podaljšanje
na območje, kjer so novopredvidene površine za širitev območja tovarne, za manipulacijo in odvoz gotovih izdelkov.«
Nepremičnina parc.št. 1031/4, k.o. Bršljin je obremenjena z dvema komunalnima
vodoma – meteorno kanalizacijo DN 1400
in fekalno kanalizacijo DN 300, ki sta v lasti
Mestne občine Novo mesto, zato se bo kupec s prodajno pogodbo zavezal dati izrecno in nepogojno zemljiškoknjižno dovolilo
za vknjižbo neodplačne stvarne služnosti
za oba komunalna voda, v korist Mestne
občine Novo mesto.
Gradbeni in drugi posegi na zemljišče
parc. št. 1031/4, k.o. Bršljin so možni le
izjemoma pod pogoji Mestne občine Novo
mesto in upravljavca komunalnih vodov Komunale Novo mesto d.o.o., javno podjetje,
Podbevškova 12, Novo mesto. Izvajanje
gradbenih ali kakršnih koli drugih posegov
na predmetnem zemljišču pred sprejetjem
ali v nasprotju s pogoji OPPN Ursa ob Straški cesti (Odlok o OPN MONM, Uradni list
RS, št. 101/09), bo razlog za razdrtje pogod-
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be. Kupec bo moral v primeru razdrtja pogodbe prodajalki povrniti vse stroške v zvezi
s to pogodbo.
Prestavitev vodov je možna le v primeru, da bo to določeno z novim OPPN
Ursa ob Straški cesti. Vsi stroški povezani
s prestavitvijo komunalnih vodov (meteorne kanalizacije in fekalne kanalizacije) bodo
breme kupca. Komunalni vodi iz prejšnjega
odstavka ostanejo v lasti prodajalke tudi po
eventuelni prestavitvi. Kupec in prodajalec
se bosta sporazumela, da v primeru prestavitve vodov s služnostnimi zavezanci-lastniki zemljišč skleneta tripartitno pogodbo
o ustanovitvi stvarne služnosti izgradnje in
neomejenega dostopa do zgrajenih komunalnih vodov-meteorne kanalizacije in fekalne kanalizacije za potrebe njunega obratovanja in vzdrževanja ter rekonstrukcije in
odstranjevanja naravnih ovir pri obratovanju
ter vzdrževanju, za čas obratovanja komunalnega voda v korist prodajalca. Pogodbeni
stranki se bosta sporazumeli, da ustanovitev
stvarne služnosti iz prejšnjega odstavka za
prodajalca ne bo predstavljala nobenih stroškov. Vse morebitne stroške (odškodnino in
ostale stroške) v zvezi z ustanovitvijo stvarne služnosti bo v celoti nosil kupec.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana tistemu dražitelju, za katerega bo Komisija za vodenje
javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim
premoženjem Mestne občine Novo mesto
ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno.
Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje
v roku 15 dni po končani javni dražbi s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. Kolikor
prodajna pogodba v navedenem roku ne
bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na
strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je
od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel
pravico zadržati vplačano varščino.
Kupec mora plačati celotno kupnino
v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe.
Plačilo kupnine je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne poravna
kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni prodajni pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa
bo vplačano varščino zadržal.
Po plačilu celotne kupnine in po plačilu
vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest ter izstavilo zemljiško
knjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na kupljeni nepremičnini.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec plačal na podračun
EZR Mestne občine Novo mesto, številka:
01285-0100015234, v 30 dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem
znesku, na podlagi izstavljenega računa.
Varščina se všteva v kupnino.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoč davek (20% davek
na dodano vrednost) in vse ostale stroške
v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča).
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1,
Novo mesto, v sejni sobi v II. nadstropju,
dne 15. 11. 2010 ob 8. uri.
Dražitelji se bodo morali pred začetkom
javne dražbe, za posamezno nepremičnino,
izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
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7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu dražitelja javne dražbe
udeleži pooblaščenec;
– predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– predloži izvirnik osebnega dokumenta,
če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev, če se prijavi samostojni
podjetnik;
– predloži številko TRR za primer vračila varščine, davčno številko oziroma ID za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
– vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine in podatke iz prejšnje alineje) je
potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo
listine, ki je overjena.
Organizator javne dražbe bo potrdil vse
pravilne in pravočasne prijave.
8. Višina varščine
Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 10% izklicne
cene, na podračun EZR Mestne občine
Novo mesto, št. 01285-0100015234, s sklicom: 47820-153-2010, z navedbo namena
nakazila: Javna dražba – Bršljin;
Izbranemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
Vplačana varščina se šteje za sprejem
ponudbe po izklicni ceni za nepremičnino,
za katero je varščina vplačana. Vplačana
varščina veže dražitelja k sklenitvi pogodbe,
kolikor ni na dražbi dosežena višja cena od
izklicne oziroma ni na dražbi drug dražitelj pristopil k sklenitvi pogodbe po izklicni
ceni.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetnih nepremičninah in informacije
za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Novo mesto, Občinska uprava, Oddelek za razvoj, Služba
za premoženjske zadeve, tel. 07/393-92-93,
kontaktna oseba je Tatjana Kužnik in
tel. 07/393-92-30, kontaktna oseba je Vera
Ocvirk.
Ogled nepremičnin in dokumentacije
v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno
ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku javne dražbe.
Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo
mesto v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

85 / 29. 10. 2010 /

Stran

2749

premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09 – odl.
US, 100/09).
Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
spletni strani Mestne občine Novo mesto,
http://www.novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
Ob-6505/10
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. 1/09 – UPB1) in skladno
s programom prodaje nepremičnin v letu
2010, razpisuje
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.

Naslov

Št. stan.

Vrsta
(št.
sob)

Etaža

Celotni objekt tlorisne površine
166,00 m2 na parc. št. 1713
in parc. št. 1714, k.o. Koroška
vrata

Leto
gradnje

Površina
(bruto)
m2

Izklicna cena
v EUR

Kavcija
v višini 10%
izklicne
cene v EUR

1930

Skupna
površina
parc.
št. 1713 je
429,00 m2
in parc.
št. 1714 je
165,00 m2

195.000,00

19.500,00

1

BELAČEVA ULICA 6

2

CESTA XIV. DIVIZIJE 4

5

gars.

podstr.

1902

31,54

12.100,00

1.210,00

3

CESTA XIV. DIVIZIJE 88
(prodaja 1/2 stanovanjske
hiše)

/

1S

pritličje

1906

48,10

23.000,00

2.300,00

4

CIRIL-METODOVA ULICA 18

6

1S

podst.

1890

30,50

13.000,00

1.300,00

5

EINSPIELERJEVA ULICA 32

2

1S

kletno

1888

36,61

13.200,00

1.320,00

6

GORKEGA ULICA 25

6

1S

podst.

1889

32,45

11.400,00

1.140,00

7

IZTOKOVA ULICA 23

1

1S

kletno

1939

54,20

16.200,00

1.620,00

8

KOROŠKA CESTA 56

1

gars.

pritličje

1890

21,91

16.400,00

1.640,00

9

KOROŠKA CESTA 56

4

1S

pritličje

1890

20,56

14.400,00

1.440,00

10

KOROŠKA CESTA 56

6

gars.

pritličje

1890

15,33

10.700,00

1.070,00

11

KOROŠKA CESTA 56

7

1S

1. nads.

1890

24,68

16.000,00

1.600,00

12

KOROŠKA CESTA 56

8

1S

1. nads.

1890

23,33

15.200,00

1.520,00

13

KOROŠKA CESTA 56

9

1S

1. nads.

1890

34,61

22.500,00

2.250,00

14

KOROŠKA CESTA 56

11

1S

1. nads.

1890

21,17

13.800,00

1.380,00

15

KOROŠKA CESTA 56

12

1S

1. nads.

1890

22,14

14.400,00

1.440,00

16

KOROŠKA CESTA 56

13

1S

1. nads.

1890

34,33

22.300,00

2.230,00

17

KOROŠKA CESTA 58

2

1S

pritličje

1800

34,19

17.100,00

1.710,00

18

LJUBLJANSKA ULICA 4

10 in 11

2S

podstr.

1925

47,35

26.000,00

2.600,00

19

MLADINSKA ULICA 2

20

1S

3. nads.

1901

45,60

43.300,00

4.330,00

20

NASIPNA ULICA 96

7

2S

kletno

1934

48,14

16.400,00

1.640,00
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Št. stan.

Vrsta
(št.
sob)

Etaža

Leto
gradnje

Površina
(bruto)
m2

Izklicna cena
v EUR

Kavcija
v višini 10%
izklicne
cene v EUR

21

OBREŽNA ULICA 23

2

2S

pritličje

1933

49,75

24.900,00

2.490,00

22

OBREŽNA ULICA 23

7

1S

1. nads.

1933

32,46

16.200,00

1.620,00

23

SODNA ULICA 25

2

3S

2. nads.

1911

94,75

56.900,00

5.690,00

24

SREDNJE 1, BRESTERNICA

3

1S

pritličje

1871

67,03

19.900,00

1.990,00

25

TRUBARJEVA ULICA 4

10

1S

podstr.

1903

33,65

21.900,00

2.190,00

26

TRUBARJEVA ULICA 4

14

gars.

podstr.

1903

9,52

5.700,00

570,00

27

ULICA HEROJA STANETA 22

1

1S

kletno

1898

37,01

18.500,00

1.850,00

28

ULICA HEROJA STANETA 22

2

1S

kletno

1898

29,14

14.600,00

1.460,00

29

VALVASORJEVA ULICA 24

1

1S

kletno

1890

32,41

8.200,00

820,00

1800

Skupna
površina
parc.
št. 1626 je
195,00 m2

114.700,00

11.470,00

1890

Skupna
površina
parc.
št. 1628 je
364,00 m2

188.630,00

18.863,00

30

31

VOJAŠNIŠKI TRG 7

Celotni objekt tlorisne površine
166,00 m2 na parc. št. 1626,
k.o. Maribor - grad

VOJAŠNIŠKI TRG 8

Celotni objekt tlorisne površine
300,00 m2 na parc. št. 1628,
k.o. Maribor - grad

* 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 Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,
v II. nadstropju v Dvorani generala Rudolfa
Maistra, dne 16. 11. 2010 ob 11. uri.
VI. Višina kavcije
Dražitelji morajo do vključno 12. 11. 2010
plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene na
TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, št.: 01270-6950971157,
z navedbo »kavcija za zap. 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 pred
kupne pravice po uveljavljanju le-te.
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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 številkami od 1 do vključno 17 in 19,
23, 25, 26, 30, 31 ni vzpostavljena etažna
lastnina.
– Vse nepremičnine so proste oseb in
stvari, z izjemo nepremičnine pod zaporedno št. 3, ki je zasedena.
– Pri nepremičnini pod zaporedno št. 1
ima eden izmed nosilnih zidov razpoko, ki
je potrebna statične presoje.
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– Nepremičnine pod zaporednimi številkami 1, 24, 30 in 31 so registrirane enote
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 draži 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.
– Mestna občina Maribor ima v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08) pri
nepremičninah pod zaporedno št. 1, 30 in
31 predkupno pravico.
– Etažni lastniki v večstanovanjskih stavbah pod zaporednimi št. 3, 5, 7, 23 in 24
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 2. 11. 2010, pod zap. št. 1: 9.–10.30,
št. 2: 11.–12. ure, št. 3: 12.30–13.30, št. 4:
14.–15. ure;
– dne 3. 11. 2010, pod zap.
št. 5: 8.30–9.30, št. 6: 10.–11. ure, št. 7:
11.30–12.30, št. 8–16: 13.–15. ure, št. 17:
15.30–16.30;
– dne 4. 11. 2010, pod zap. št. 18:
9.–10. ure, št. 19: 10.30–-11.30, št. 20:
12.–13. ure, št. 21–22: 13.30–14.30;
– dne 5. 11. 2010, pod zap. št. 23:
9.–10. ure, št. 24: 10.30–11.30, št. 25–26:
12.–13. ure, št. 27–28: 13.30–14.30;
– dne 8. 11. 2010, pod zap. št. 29:
9.–10. ure, št. 30–31: 10.30–12. 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
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Razpisi delovnih mest
Št. 90000-4/2010-3

Ob-6517/10

Popravek
Razpis za direktorja/direktorico (v nadaljnjem besedilu: direktor) Centra za socialno
delo Šentjur pri Celju, objavljen v Uradnem
listu RS – Razglasni del, št. 83, dne 22. 10.
2010, se popravi tako, da se na koncu prvega stavka predzadnjega odstavka doda:
v roku 15 dni, to je najkasneje do 8. 11.
2010.
Center za socialno delo
Šentjur pri Celju

nala Gornja Radgona d.o.o., ki je na voljo
za seznanitev v tajništvu Občinske uprave
Občine Gornja Radgona in na spletni stani
Občine Gornja Radgona.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v 8 dneh po opravljenem postopku imenovanja.
Kontaktna oseba: direktor občinske uprave Dragan Kujundžič, tel. 02/564-38-23.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani
v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Gornja Radgona

Št. 10301-1/2005-2
Ob-6474/10
Na podlagi 22. in 25. člena Odloka
o ustanovitvi javnega podjetja Komunala
Gornja Radgona d.o.o. (Uradne objave Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 10/05 in 12/05) ter 36. člena Statuta
javnega podjetja Komunala Gornja Radgona
d.o.o., Komisija za izvedbo javnega natečaja za imenovanje direktorja javnega podjetja
Komunala Gornja Radgona d.o.o., razpisuje
javni natečaj za zasedbo delovnega mesta
direktor (m/ž).
Pogoji za zasedbo:
– najmanj višja strokovna izobrazba
(ekonomske, tehnične ali pravne smeri);
– najmanj 10 let delovnih izkušenj oziroma 5 let na vodilnih delih;
– da kandidat ni pravnomočno obsojen
na pogojno kazen zapora, daljšo od treh
mesecev, ki še ni izbrisana;
– aktivno obvlada slovenski jezik;
– predložitev programa poslovanja podjetja.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih določa 19. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07).
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugo
ustrezno dokazilo, ki bo potrjevalo delovno
razmerje in ustrezne delovne izkušnje, kakor tudi znanje slovenskega jezika;
– potrdilo ali izjavo kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen na pogojno kazen
zapora daljšo od treh mesecev, ki še ni
izbrisana;
– program poslovanja podjetja za mandatno obdobje.
Direktorja javnega podjetja imenuje ustanovitelj za dobo štirih let in ga tudi razrešuje.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev na kandidati pošljejo do 13. 11. 2010
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Gornja
Radgona, Komisija za izvedbo javnega natečaja, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona,
s pripisom »Za natečaj direktorja«.
Izbira kandidata se opravi po izbirnem
postopku, v katerem se, v skladu s kriteriji,
ugotavlja strokovna usposobljenost kandidata.
Kriteriji za ugotavljanje strokovne usposobljenosti kandidata, to so izkušnje, znanje
in menedžerske sposobnosti, so določeni
v 42. členu Statuta javnega podjetja Komu-

Ob-6479/10
Svet Centra za socialno delo Žalec na
podlagi 25. člena Statuta Centra za socialno
delo Žalec in sklepa 3. seje Sveta Centra
za socialno delo Žalec, z dne 18. 10. 2010,
razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Žalec.
Za direktorja/direktorico je po določilih
34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 451/94, Odl. US: U-I-104/92,
8/96, 18/98, Odl. US: U-I-34/98, 36/00 –
zpdzc, 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 114/06 – ZUTPG, 3/07 – UPB2,
23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 Odl.
US: U-I 11/07-45, 5/08 – ZUTPG in 73/08 –
ZUTPG, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS)
in 24. člena Statuta Centra za socialno delo
Žalec, lahko imenovan-a kandidat-ka, ki poleg splošnih pogojev določenih z zakonom,
izpolnjuje tudi naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu,
– 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna
zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim
svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje
v enem letu od začetka opravljanja nalog
direktorja;
ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena
Zakona o socialnem varstvu,
– 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna
zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim
svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje
v enem letu od začetka opravljanja nalog
direktorja.
Od kandidatov se pričakuje, da svetu predstavijo program dela oziroma vizijo
dela Centra za socialno delo Žalec.
Izbrani kandidat/ka bo sklenil/la delovno
razmerje za določen čas 5 let, in sicer za
obdobje imenovanja.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v zaprti kuverti na naslov: Center
za socialno delo Žalec, Mestni trg 5, 3310
Žalec, z oznako »Prijava na razpis za direktorja – Ne odpiraj«.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Centra za socialno delo Žalec
Ob-6484/10
Svet Vrtca Ledina na podlagi 35. člena
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91)
in v skladu s svojim sklepom, sprejetim na
seji dne 20. 10. 2010, razpisuje delovno
mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske in posebne pogoje skladno
z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo)
in Zakonom o spremembah in dopolnitvah
Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 36/08, 58/09, 64/09,
65/09).
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5. let.
Predviden začetek dela je april 2011.
Kandidati morajo predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju z zakonom zahtevanih
pogojev (obvezna dokazila):
– potrdila o izobrazbi,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot 6 mesecev,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– program vodenja zavoda.
Kandidati naj skupaj z obveznimi dokazili
posredujejo tudi:
– kratek življenjepis in
– dosedanje delovne izkušnje.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/kandidatke, ki bodo predložili tudi dokazila
o pedagoških, vodstvenih, organizacijskih
in drugih sposobnostih za uspešno vodenje
zavoda (neobvezna dokazila).
Pisne prijave z dokazili pošljite v 8 dneh
od objave razpisa v zaprti kuverti na naslov: Svet Vrtca Ledina, Čufarjeva ulica 14,
Ljubljana, s pripisom “Prijava za razpis za
ravnatelja”.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo
o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Vrtca Ledina
Ob-6501/10
Nadzorni svet KSP Hrastnik, d.d., na
podlagi 268. člena Zakona o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 65/02 z dne
14. 7. 2010 – ZGD-1-UPB3) ter tč. 4.2 Statuta KSP Hrastnik, d.d., razpisuje delovno
mesto
direktorja družbe (m/ž).
Kandidati za funkcijo direktorja morajo,
poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednja pogoja:
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– imajo univerzitetno izobrazbo ali specializacijo po visoki strokovni šoli ali visoko
strokovno izobrazbo tehnične, pravne ali
ekonomske smeri;
– imajo najmanj štiri leta izkušenj pri vodenju družbe primerljive velikosti.
Kandidati za direktorja družbe morajo predložiti program dela družbe.
Izbrani kandidat-ka bo imenovan-a za
dobo 5 let.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 15 dni
od dneva objave razpisa na naslov: KSP Hrastnik, d.d., Cesta 3. Julija 7, 1430 Hrastnik
z oznako »Za nadzorni svet – Razpis«.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v roku 8 dni po imenovanju s strani Nadzornega sveta KSP Hrastnik, d.d.
Nadzorni svet KSP Hrastnik, d.d.
Št. 395/2010
Ob-6527/10
Svet zavoda Osnovne šole Stražišče
Kranj, Šolska ulica 2, 4000 Kranj, na podlagi
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in
65/09) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati
splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08,
58/09, 64/09 in 65/09).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 3. 2011.
Prijavi priložite dokazila o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev:
– overjeno potrdilo (javno listino) o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem
izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem
izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki
ne sme biti starejše od 30 dni od dneva
objave razpisa,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva
razpisa, (s priloženo izjavo, da pri katerem
koli drugem sodišču – zunaj kraja prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski
postopek za kaznivo dejanje zoper spolno
nedotakljivost),
– program vodenja zavoda,
– opis dosedanjih delovnih izkušenj
s kratkim življenjepisom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (nepopolnih vlog ne
bomo obravnavali) pošljite v roku 10 dni
po objavi razpisa na naslov: »Svet zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj, Šolska
ulica 2, 4000 Kranj, s pripisom – Razpis za
ravnatelja.«
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo
o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Stražišče Kranj

Št.

85 / 29. 10. 2010 /

Stran

2753

Stran

2754 /

Št.

85 / 29. 10. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Druge objave
Št. 3520-0001/09-620/11

Ob-6510/10

Preklic
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO)
(Uradni list RS, št. 14/07, 55/09 Odl.
US:U-I-294/07-16), Občina Preddvor objavlja preklic namere o sklenitvi neposredne
pogodbe za ustanovitev stavbne pravice
št. 3520-0001/09-595/11, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 79/10 z dne
8. 10. 2010, pod št. Ob-6118/10.
Občina Preddvor
Št. 430-651/2010/6
Ob-6509/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) 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
– Odl. US, 100/09 in 49/10) objavlja
informativno zbiranje ponudb za najem
poslovnih prostorov – avtomehanične
delavnice, za potrebe Policijske uprave
Maribor
Na območju Mestne občine Maribor
iščemo na samostojni lokaciji neopremljene
prostore avtomehanične delavnice, v skupni
površini ca. 400 m², ki vključujejo servisne in
skladiščne prostore, potrebne za opravljanje
avtomehaničnih storitev.
V okviru lokacije mora biti na razpolago
tudi večje dvorišče (minimalno 15 parkirnih
mest).
Informativne ponudbe morajo prispeti
na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve
RS, Urad za logistiko, Štefanova 2, 1501
Ljubljana, najkasneje do ponedeljka, 15. 11.
2010 do 12. ure.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-6498/10
Občina Brda v skladu z določbami Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09
in 100/09) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbišča z obstoječim
stanovanjskim objektom
1. Naziv in sedež organizatorja zbiranja
ponudb: Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212
Dobrovo.
Postopek javnega zbiranja ponudb vodi
Komisija za izvedbo javnega zbiranja ponudb – pristojna komisija.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja, to je stavbišča z obstoječim stanovanjskim objektom po izhodiščni
ceni 50.000,00 EUR.
3. Opis predmeta prodaje: objekt Gornje
Cerovo 3/c v naravi predstavlja enonadstropno stanovanjsko hišo, katere pritličje je zidano z zidaki, nadstropje pa je montažna
gradnja. V pritličju objekta je klet, nadstropje pa je namenjeno za bivalne namene.
Bivalni del objekta ima kuhinjo, tri sobe in

kopalnico. Površina bivalnega dela objekta
je 38,26 m2. Okna in vrata so bila zamenjana v letu 2007. Po neurju v mesecu marcu
2010 je bila streha obnovljena. Objekt ni
centralno ogrevan. Hiša je zasedena z najemnikom in je v lasti Občine Brda.
4. Ogled nepremičnine: interesenti za
nakup hiše si lahko le-to ogledajo v zgoraj
določenem terminu.
Za dodatne informacije v zvezi s prodajo
nepremičnine lahko interesenti pokličejo na
tel. 05/335-10-30, med 13. in 14. uro.
5. Pogoji prodaje
Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna
komisija.
Podpis pogodbe in plačilo kupnine:
Kupec v 15 dneh po odpiranju ponudb
prejme pogodbo, jo podpiše, plača kupnino v roku 8 dni po obojestranskem podpisu kupoprodajne pogodbe. Kupnina se
plača na transakcijski račun Občine Brda,
št. 01207-0100014109 s sklicem, za namen
javnega zbiranja ponudb za prodajo stavbišča z obstoječim stanovanjskim objektom.
Položena varščina se všteva v kupnino.
Izhodiščna cena ne vsebuje davščin.
Vse dajatve plača kupec.
Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena
sestavina kupoprodajne pogodbe. Če izbrani ponudnik v roku ne sklene pogodbe in je
krivda na njegovi strani oziroma odstopi do
pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti
od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno
pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev
in zadržati plačano varščino.
Nepremičnina preide v last kupca po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov,
posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine.
Zemljiškoknjižno dovolilo prodajalec izstavi po plačilu celotne kupnine.
V primeru, da bo za ponudbo iste nepremičnine več ponudnikov podalo ponudbo
v enaki višini, se bo med ponudniki opravila
javna dražba takoj po odpiranju ponudb.
Najmanjši dvig ponudbene cene znaša
500,00 EUR.
6. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javne ponudbe
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo
s plačilom varščine v višini 10% od izhodiščne cene, v višini 5.000,00 EUR na transakcijski račun Občine Brda.
Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov ter telefonsko
številko, navedbo nepremičnine za katero
daje ponudbo (kraj, ulica in hišna številka)
in ponujeni znesek.
Ponudniki morajo ponudbi priložit:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne
izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe, oziroma izpis
iz ustreznega registra in davčno številko
oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in
s.p. ipd.),

– potrdila o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (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
po notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno po notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR),
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi,
če je oseba zastopnik,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejme razpisne pogoje.
7. Postopek
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah z napisom »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb – stavbišče
z obstoječim stanovanjskim objektom«, na
naslov: Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212
Dobrovo v Brdih, do 17. 11. 2010 do 10. ure.
Na sprednji strani kuverte mora biti naveden
naziv in naslov ponudnika.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale
vse pogoje.
Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo
upoštevane.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.
Ponudniku, ki ni bil izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika.
8. Ustavitev postopka: obveznosti prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki
ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan
oziroma imenovana Komisija s soglasjem
župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri
čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
9. Pravila javnega zbiranja ponudb
Javno zbiranje ponudb se izvaja v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju držav, pokrajin in občin.
Odpiranje prispelih ponudb izvaja pristojna komisija.
10. Drugo: k odpiranju ponudb dne
24. 11. 2010 ob 13 uri lahko pristopi vsak
ponudnik oziroma njegov pooblaščenec,
ki je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje ponudb bo potekalo v mali sejni sobi,
v I. nadstropju, Občine Brda, Trg 25. maja 2,
5212 Dobrovo v Brdih.
Občina Brda
Št. 4780-413/2009
Ob-6503/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, po-
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krajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 7/10) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2010
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat.
št. 5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Zazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 759/3 dvorišče, v izmeri 101 m2, vpisano
v zk vl. št. 3345, k.o. Vižmarje.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
v območju urejanja ŠS 6/9 Spodnje Vižmarje, m.e. 2A/1, v površinah za stanovanja in
spremljajoče dejavnosti.
Območje urejanja ŠS 6/9 Spodnje Vižmarje, kjer se nahaja predmetno zemljišče,
se ureja z določili Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 6 Stanežiče
– Vižmarje (Uradni list RS, št. 72/98).
2.3 Navedeno zemljišče je v posesti uporabnikov.
2.4 Izhodiščna cena je 20.200,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnine, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic na

štev. 201006. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v območju urejanja ŠS 6/9 Spodnje Vižmarje« na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo
nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 3. 2011.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 10. 11. 2010, s pričetkom ob 10.30,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 11
(Dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
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Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana, http://www.
ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4780-413/2009
Ob-6504/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 100/09), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010
(Uradni list RS, št. 7/10) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja
Mestne občine Ljubljana za leto 2010
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana, mat.številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče:
parc.št. 2092/24 travnik, v izmeri 277 m2,
vpisano v zk vl. št. 1522, k.o. Vič.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most,
v površinah za stanovanja in spremljajoče
dejavnosti.
2.3 Območje urejanja VS 6/1 Dolgi most,
kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o zazidalnem načrtu za
območje urejanja VS 6/1 – Dolgi most (Uradni list RS, št. 13/90).
2.4 Izhodiščna cena je 42.000,00 EUR.
2.5 Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost, ki ga
plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še pripadajoči davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa
pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pra-
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vice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški
knjigi pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic na
št. 201006. Plačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo
priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v območju urejanja VS 6/1 Dolgi
most« na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo
nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 3. 2011.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 10. 11. 2010, s pričetkom ob 11. uri,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 11
(Dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
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6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana, http://www.
ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4780-413/2009
Ob-6508/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 100/09), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010
(Uradni list RS, št. 7/10) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja
Mestne občine Ljubljana za leto 2010
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče:
parc. št. 937/127, dvorišče, v izmeri
330 m², vpisano v zk vl. št. 1125, k.o. Šentvid nad Ljubljano.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana nahaja
v območju urejanja ŠS 4/3 Pržanj, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
2.3 Območje urejanja ŠS 4/3 Pržanj, kjer
se nahaja predmetno zemljišče, se ureja
z določili Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za plansko celoto Š 4 – Dravlje.
2.4 Izhodiščna cena je 85.000,00 EUR.
2.5 Navedena izklicna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.

3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic na
št. 201006. Plačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine v območju urejanja ŠS 4/3
Pržanj« na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo
nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 3. 2011.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 10. 11. 2010, s pričetkom ob 11.30,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 11
(Dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
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6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko
kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila
pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana: http://www.
ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html
Mestna občina Ljubljana
Št. 4780-413/2009
Ob-6574/10
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 100/09), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010
(Uradni list RS, št. 7/10) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja
Mestne občine Ljubljana za leto 2010
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče:
parc. št. 393/64 njiva, v izmeri 255 m2,
parc. št. 393/65 njiva, v izmeri 241 m2,
parc. št. 393/66 njiva, v izmeri 241 m2,
parc. št. 393/67 njiva, v izmeri 222 m2,
parc. št. 393/68 njiva, v izmeri 232 m2,
parc. št. 393/69 njiva, v izmeri 332 m2,
parc. št. 393/70 njiva, v izmeri 313 m2,
parc. št. 393/71 njiva, v izmeri 368 m2,
parc. št. 393/72 njiva, v izmeri 453 m2,
parc. št. 393/73 njiva, v izmeri 320 m2,
parc. št. 393/74 njiva, v izmeri 302 m2,
parc. št. 393/75 njiva, v izmeri 247 m2,
parc. št. 393/76 njiva, v izmeri 226 m2,
parc. št. 393/77 njiva, v izmeri 300 m2,
parc. št. 393/78 njiva, v izmeri 187 m2,
parc. št. 393/79 njiva, v izmeri 25 m2,
parc. št. 393/80 njiva, v izmeri 16 m2,
parc. št. 393/81 njiva, v izmeri 14 m2,
parc. št. 393/82 njiva, v izmeri 12 m2,
parc. št. 393/83 njiva, v izmeri 11 m2,
parc. št. 393/84 njiva, v izmeri 9 m2,
parc. št. 393/85 njiva, v izmeri 7 m2,
parc. št. 393/86 njiva, v izmeri 6 m2,
parc. št. 393/87 njiva, v izmeri 4 m2,
parc. št. 393/88 njiva, v izmeri 2 m2,
parc. št. 393/89 njiva, v izmeri 1 m2 in
parc. št. 393/90 njiva, v izmeri 622 m2,
v deležu do 4864/4968-tin, vpisano v zk vl.
št. 6277, k.o. Trnovsko predmestje.
2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se
po določilih Dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za

območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja VS 2/7 Murgle-del,
v površinah za stanovanja in spremljajoče
dejavnosti.
Območje urejanja VS 2/7 Murgle-del,
kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili Odloka o sprejemu zazidalnega
načrta za zazidalni otok VS 103-Murgle – IV.
faza (Uradni list RS, št. 40/84).
2.3 Skladno s tretjim odstavkom 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list
RS, št. 87/02) ima solastnik pri prodaji predkupno pravico.
2.4 Izhodiščna cena je 1.950.000,00
EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic na
štev. 201006. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skla-
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du z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo
priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v območju urejanja VS 2/7 Murgledel« na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Komisija za izvedbo postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 3. 2011.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 10. 11. 2010, s pričetkom ob 10. uri,
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub
11 (Dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana.
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana, http://www.
ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 47801-0006/2010
Ob-6530/10
Občina Slovenske Konjice objavlja na
podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07) ter na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin na Hrvaškem
I. Ime in sedež: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
Predmet prodaje so:
a) Červar: apartma, v izmeri 63,47 m2,
parc. št. 752, vl. št. 3072, k.o. Poreč, na naslovu Ulica Ružmarin 28, Červar.
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Apartma tvori v pritličju hodnik, dnevni
prostor z jedilnico in kuhinjsko nišo, kopalnico in dvema spalnicama ter dvema terasama v pritličju. V mansardi je spalnica.
Omenjen apartma je eden izmed apartmajev v objektu, ki je bil zgrajen leta 1980.
Vpis v zemljiško knjigo je urejen.
Izhodiščna cena je 111.267,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 5%
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
Varščina znaša 11.126,70 EUR.
b) Cres: apartma C2 6/P, v izmeri
39,00 m2, na naslovu Zaglav, Miholaščica,
51556 Martinšćica.
Apartma tvori hodnik, kopalnica in WC,
dnevni prostor z jedilnico in kuhinjsko nišo
ter balkon v pritličju počitniškega objekta,
v mansardi pa se nahaja spalnica.
Apartma je eden od treh apartmajev
počitniškega objekta, ki je bil zgrajen leta
1984.
Vpis v zemljiško knjigo ni urejen.
Izhodiščna cena je 46.332,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 5%
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
Varščina znaša 4.633,20 EUR.
II. Pogoji prodaje:
1. Prodajne pogodbe bodo sklenjene
z najugodnejšimi ponudniki po načelu »videno – kupljeno«. Stroške priprave pogodbe
nosi občina, vse stroške v zvezi z izvedbo
pogodbe nosi kupec.
2. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine
na TRR: Občine Slovenske Konjice: SWIFT
CODE: BSLJSI2X, IBAN CODE: SI56 0131
4010 0003 434, sklic: 47801-0006-2010.
3. Na razpis se lahko prijavijo fizične in
pravne osebe z državljanstvom oziroma sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi
članici Evropske unije in, ki v roku podajo
pravilne ponudbe.
4. Ponudba mora vsebovati: podatke
o ponudniku, ponujeno ceno ter potrdilo
o plačilu varščine. Ker na treh objavljenih
razpisih ni bilo ponudnika se kot najvišje ponujena cena lahko upošteva tudi cena, ki je
lahko za 30% nižja od izklicne cene (najnižja
ponujena cena za Červar je 77.887,00 €, za
Cres pa 32.433,00 €).
5. Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti, z naslednjimi
oznakami:
– za počitniški objekt v Červarju: »Ne
odpiraj – Ponudba za nakup: Červar«,
– za apartma C2 6/P na Cresu: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup: Cres C2 6/P«.
6. Ponudbo ponudniki vložijo v sprejemno pisarno Občine Slovenske Konjice,
oziroma po pošti na naslov: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske
Konjice.
Na kuverti naj ponudniki označijo tudi
svoje ime/ naziv in naslov/sedež.
Odpiranje ponudb za Červar in C2 6/P bo
v ponedeljek, 15. 11. 2010, ob 12. uri, v sejni
sobi Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29,
3210 Slovenske Konjice.
Merilo za najugodnejšo ponudbo je najvišje ponujena cena.
7. Rok za oddajo vseh ponudb je ponedeljek, 15. 11. 2010, do 11. ure.
Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo prispele v sprejemno pisarno
Občine Slovenske Konjice najkasneje do
15. 11. 2010, do 11. ure, ne glede na vrsto
dospetja.
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8. Kupec je dolžan plačati celotno kupnino v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina prodajnih
pogodb. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis
lastninske pravice na nepremičninah izda
prodajalec po plačilu celotne kupnine.
Stroške overitve prodajne pogodbe pri
notarju, stroške zemljiškoknjižnega prenosa ter plačilo davka na promet nepremičnin
nosi kupec.
9. Prodajalec si pridržujejo pravico,
da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti začeti postopek javnega zbiranja
ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli
ustavi. V primeru ustavitve postopka se
ponudnikom povrne varščina, kolikor je že
bila vplačana.
Objava javnega poziva za zbiranje ponudb prodajalca ne zavezuje, da bi bil dolžan z najugodnejšim ali katerim koli drugim
ponudnikom skleniti pogodbo.
10. Kontaktna osebe za informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in o predmetni nepremičnini je Alojz Pačnik, Občina
Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, e-pošta: alojz.pacnik@slovenskekonjice.si ali po tel. 03/757-33-64.
Kontaktna oseba za informacije o predmetnih nepremičninah je:
– za
Červar:
TRAV
d.o.o.,
tel.
00385/52/43-66-18
ali
mobitel:
00385/091/535-53-23;
– za Cres: Zlatko Kolarič, Zaglav
d.o.o., tel. 00385/51/57-41-69 ali mobitel:
00385/98/260-757.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem telefonskem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije, oglasnih deskah in na spletnih straneh
Občine Slovenske Konjice: www.slovenskekonjice.si.
Občina Slovenske Konjice
Št. 4780-0001/2010
Ob-6551/10
Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 in 55/09 – Odl. US) in
v skladu s 44. členom Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US,
100/09 in 49/10), Odlokom o proračunu Občine Rogatec za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 9/09, 15/10 in 38/10) ter Letnim načrtom
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Rogatec v letu 2010, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Rogatec, Ceste 11,
3252 Rogatec.
2. Ime in sedež upravljavca: Atrij d.o.o.,
Ljubljanska 20, 3000 Celje.
3. Opis predmeta prodaje:
a) stanovanje številka 4 se nahaja v poslovno-stanovanjskem objektu, na naslovu Steklarska ulica 12, Rogatec, na parc.
št. 53/8, k.o. Rogatec, identifikacijska
št. 668/4.E. Neto tlorisna površina stanovanja je 43,81 m2. Stanovanje obsega sobo
s kuhinjsko nišo 36,67 m2, kopalnico 6,20 m2
in klet 0,94 m2. Stanovanje je zasedeno
z najemnikom,
b) stanovanje številka 11 se nahaja
v večstanovanjskem objektu, na naslovu Hofmanova ulica 3, Rogatec, na parc.

št. 214/7, k.o. Rogatec, identifikacijska
št. 119/11.E. Neto tlorisna površina stanovanja je 73,76 m2. Stanovanje obsega kuhinjo 10,88 m2, sobo 9,48 m2, sobo 11,02 m2,
sobo 16,53 m2, kopalnico 7,08 m2, predprostor 9,40 m2, klet 4,10 m2 in balkon 5,27 m2.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom.
4. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega stvarnega premoženja (stanovanja). Etažna lastnina je v obeh primerih
vzpostavljena. Sklenitev prodajnih pogodb.
5. Ponudbena cena:
Izhodiščna vrednost za stanovanje s pripadajočo kletjo pod točko 3.a) je
24.000,00 EUR. V ceni je zajeta tudi cena
za sorazmerni delež pripadajočega zemljišča na parc. št. 53/8, 53/3 in 53/9, vpisane
v vl. št. 943, k.o. Rogatec, v skupni izmeri
1.455 m2.
Izhodiščna vrednost za stanovanje pod
točko 3.b) je 36.200,00 EUR. V ceni je zajeta tudi cena za sorazmerni delež pripadajočega zemljišča na parc. št. 214/7 in 214/11,
vpisani v vl. št. 1006, k.o. Rogatec, v skupni
izmeri 1.500 m2.
Davek na promet nepremičnin (2%) v ponudbeni ceni ni vključen.
6. Rok sklenitve pogodbe: v roku 15 dni
od poziva prodajalca mora izbrani ponudnik skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem
primeru lahko k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika in
zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče
podpisati.
7. Način in rok plačila:
– Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino najkasneje v roku 30 dni od
sklenitve pogodbe na TRR prodajalca.
– Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
8. Prehod lastništva:
– Lastništvo preide na kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov ter
z vknjižbo v zemljiško knjigo.
9. Višina varščine znaša 10% ponujene cene in jo je potrebno nakazati na
račun, št. 01307-0100004165, z navedbo
»Varščina za stanovanje št. 4 – Steklarska ulica 12« ali »Varščina za stanovanje
št. 11 – Hofmanova ulica 3«. Ponudnikom,
katerih ponudba ne bo sprejeta, bo varščina brezobrestno vrnjena v nominalnem
znesku v petih dneh po sprejemu odločitve.
Varščina bo ponudniku, ki bo na razpisu
uspel, všteta v kupnino.
10. Način, mesto in rok oddaje ponudbe:
– Ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje do dne 10. 11. 2010 do 10. ure,
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Rogatec,
Ceste 11, 3252 Rogatec, z oznako »Ponudba za nakup stanovanja št. 4 – Steklarska
ulica 12 – Ne odpiraj« ali »Ponudba za nakup stanovanja št. 11 – Hofmanova ulica 3
– Ne odpiraj«. Na zadnji strani kuverte mora
biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudniki lahko pošljejo ponudbe priporočeno
po pošti, vendar morajo na naslov prispeti
do določenega datuma in ure.
11. Pri razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe.
12. Javno odpiranje ponudb bo v sredo, 10. 11. 2010, ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec.
V primeru, da bo ponudbo za nakup poslalo
več ponudnikov s ponujenim istim zneskom
kupnine, se bodo ti pozvali k oddaji nove
ponudbe.
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13. Pogoji za oddajo ponudbe:
V ponudbi je potrebno navesti predmet
javne ponudbe, za katerega se izkazuje interes, ponujeno ceno, 30 dnevni rok vezanosti na dano ponudbo ter vse osnovne podatke, in sicer naziv oziroma ime in priimek,
naslov ponudnika in telefonsko številko ter
priložiti naslednje:
– potrdilo o vplačilu varščine v višini 10%
ponujene cene (original) ter celotno številko
računa (št. banke in št. računa) za primer
vračila varščine;
– davčno številko oziroma ID številko
za DDV;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega
registra ter pooblastilo za zastopanje pravne
osebe, oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike (DURS), ki ne smejo biti
starejši od 30 dni;
– tujci morajo predložiti izjavo, da so
seznanjeni s pogoji za pridobitev lastninske
pravice tujcev na nepremičninah in da bodo
kljub predpisanem postopku po Zakonu
o ugotavljanju vzajemnosti (Uradni list RS,
št. 9/99) spoštovali roke tega razpisa glede
sklenitve pogodbe in plačilo kupnine in da
sami prevzemajo rizik, če ne bodo uspeli pridobiti odločbe o obstoju vzajemnosti
v skladu s citiranim zakonom.
Nepopolne in nepravočasne ponudbe,
ponudbe brez dokazila o plačilu varščine in
ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne cene
bodo iz postopka izločene.
14. Ponudnike bomo o odločitvi obvestili
v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
15. Pri izbiri ponudnika bo upoštevan
kriterij: ponujena cena.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
16. Ostale določbe:
– Župan Občine Rogatec lahko začeti
postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in
brez odškodninske odgovornosti, ustavi,
pri čemer se ponudnikom povrne vplačano
varščino.
– Stroške povezane s prenosom lastništva (stroški notarske overitve, vpis v zemljiško knjigo) nosi kupec.
– V skladu s 107. členom Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03,
57/08 in 90/09 – Odl.US) vstopi vsakokratni
pridobitelj lastninske pravice na stanovanju
v pravni položaj najemodajalca.
– Ponudbe bo obravnavala Komisija za
izvedbo javnega zbiranja ponudb.
– Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«, poznejših pripomb se ne
upošteva. Ogled je možen po predhodnem
dogovoru.
– Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnine.
– Vse dodatne informacije o nakupu
nepremičnine ter dogovor glede možnega
ogleda so na voljo na tel. 03/812-10-28,
Klavdija Križanec.
Občina Rogatec
Št. 352-83/2010
Ob-6575/10
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno
nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa dr. Tomislav Klokočovnik, v skladu z 21. členom
Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07
in 55/09 Odl. US: U-I-294/07-16; v nadaljevanju: ZSPDPO), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 Odl. US:

U-I-294/07-16, 100/09 in 49/10 v nadaljevanju: uredba), Odlokom o proračunu Občine
Izola za leto 2008 (Uradne objave Občine
Izola, št. 18/08, v nadaljevanju Odlok) in Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Izola za leto 2010,
s spremembami in dopolnitvami, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Izola
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
2. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb so nepremičnine, kot sledi:
a) prodaja nepremičnine s parc.
št. 2009, k.o. Izola, stanovanjska raba,
v izmeri 50,54 m², na naslovu Ulica OF
9, po izhodiščni ceni 63.750,00 € oziroma
1.261,37 €/m2. Nepremičnina je zasedena.
Najemnik ima predkupno pravico.
Izhodiščna cena predstavlja izklicno
ceno v razpisnem postopku, in je bila določena na podlagi opravljene cenitve s strani
sodnega cenilca in izvedenca za gradbeno
stroko.
Izhodiščna cena ne vsebuje morebitnega
davka na dodano vrednost oziroma davka
na promet nepremičnin.
Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo
za izbor ponuditi čim višjo kupnino, vendar
najmanj v višini izhodiščne cene.
Plačilo kupnine v roku 30 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe predstavlja bistveno sestavino pogodbe.
V primeru, da dva ponudnika s popolnimi ponudbami ponudita enako najvišjo višino nadomestila, se med njima, skladno
z 29. členom ZSPDPO, izvede pogajanja.
3. Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje
Predmet javnega razpisa je pridobitev
lastninske pravice na zgoraj navedenih
nepremičninah po sklenitvi kupoprodajne
pogodbe. Nepremičnine so naprodaj po
načelu »videno – kupljeno«. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo
imenovana Komisija ugotovila, da je podal
najugodnejšo ponudbo. Izbrani ponudnik
bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku
15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za
uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa
odstopil, Občina Izola pa ima pravico zadržati vplačano varščino.
Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v pristojni zemljiški knjigi.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, overitev
podpisa pri notarju in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime.
4. Pojasnila ponudnikom in ogled nepremičnin, ki so predmet javnega razpisa
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu za
okolje in prostor, Oddelek za nepremičnine,
Postojnska 3, Izola ali po tel. 05/660-02-00,
kontaktna oseba Stefanija Rajčić Sedlarević, elektronski naslov stefanija.rajcic@izola.si.
Nepremičnine, ki so predmet javnega
razpisa si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru s Pooblaščeno za vode-
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nje UOP Barbaro Miklavc. Vse podrobnejše informacije z zvezi z ogledom se lahko
naslovi na elektronski naslov barbara.miklavc@izola.si.
5. Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan vplačati varščino
v višini 10% izklicne cene na račun Občine Izola, TRR št.: 01240-0100006381,
sklic 00 4783312008. Neizbranim ponudnikom bo varščina (brezobrestno) vrnjena po
poteku roka veljavnosti ponudb oziroma po
podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom.
Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe
v roku 30 dni od poziva, se vplačana varščina
zadrži, sklenitev prodajne pogodbe pa se ponudi drugemu najugodnejšemu ponudniku.
Najemniki imajo predkupno pravico.
Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi dokazili, vključno
s potrdilom o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani: http://www.izola.si., oglasna
deska.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi osebno v vložišču Občine Izola,
vsak delovni dan v času uradnih ur, do izteka razpisnega roka.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup
nepremičnine pod točko »a«, najpozneje do
15. 11. 2010 do 24. ure, na naslov: Občina
Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika.
Ponudbe je do navedenega datuma v delovnem času mogoče oddati tudi osebno na
vložišču Občine Izola, Sončno nabrežje 8,
Izola, v pritličju, soba št. 1.
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno
3 mesece od dneva zaključka razpisnega
roka.
6. Drugi pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
in fizične osebe. Ponudbo lahko odda pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali
fizična oseba, državljan Republike Slovenije. Poleg teh oseb, lahko nepremičnino pridobijo tudi pravne osebe s sedežem na področju evropskega gospodarskega prostora
(EU, EFTA), pravne osebe, ustanovljene po
pravu teh držav, fizične osebe, državljani
teh držav ter vsaka druga pravna ali fizična
oseba ob pogoju vzajemnosti.
Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje
določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo biti priložene vse
zahtevane priloge, vključno z dokazilom
o vplačilu varščine.
Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi bremeni.
7. Postopek po odpiranju ponudb: javno
odpiranje ponudb se bo izvedlo dne 17. 11.
2010 ob 14. uri v sejni sobi Urada za okolje
in prostor, Postojnska ulica 3, Izola, 2. nadstropje. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb komisija ne bo upoštevala.
8. Pristojni organi
Pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa je Urad za okolje in prostor,
Oddelek za nepremičnine občine Izola.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
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9. Negativna pogodbena klavzula: Občina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek
prodaje nepremičnin in sklenitve pravnega
posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega razpisa.
Občina Izola
Št. 82/2010
Ob-6506/10
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07, 100/09, 49/10), Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – uradno
prečiščeno besedilo (MUV, št. 12/2009) in
sklepa št. 32, 30. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor z dne 13. 7. 2009,
sklepa št. 17, 32. seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor z dne 26. 10. 2009 ter
sklepa št. 35, 39. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor z dne 31. 5. 2010,
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor (v nadaljevanju: JP GSZ d.o.o.) za Mestno občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor, razpisuje
javno zbiranje
ponudb za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje:
A) Zemljišča, parc. št. 705/16, 567, 566,
555/2, 554/2, 545/4, 538/2, 536/2, 546, 537,
535, 518/2, 513/2, 512/2, 505/4, 504/2,
503/2, 480/2, 482/2, 481/2, 487/2, 486/2,
553/2, 568, 556, 552/4, 545/3, 529/2, 547,
510/2, 493, 492, 496/2, 502, 511, 534/2,
533, 557, 565, 705/32, 569, 564, 548/2,
510/3, 494/2, 495/2, 494/1, 495/1, 534/1,
552/2, 562/1, 563, 559, 558, 552/3, 548/1,
532, 531/1, k.o. Pobrežje, v lasti Mestne
občine Maribor. Zemljišča se nahajajo na
zaprtem delu odlagališča Pobrežje in skupaj
merijo 203.553 m2.
Po potrdilu o namenski rabi zemljišča
za nepremičnine veljajo naslednji prostorski akti:
Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000 (MUV, št. 1/86, 16/87, 19/87),
Odlok o družbenem planu Mesta Maribor za
obdobje 1986–1990 (MUV, št. 12/86, 20/88,
3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje Mestne
občine Maribor (MUV, št. 7/93, 8/93, 8/94,
5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00,
2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08 in
Uradni list RS, št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07,
36/07 in 111/08) in Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora, (MUV, št. 19/06, 1/07, 5/07,
14/08, 15/08, 26/09 obvezna razlaga MUV,
št. 1/08 in 5/08, popravek MUV, št. 17/09,
sklep MUV, št. 30/09).
Predmetna površina je opredeljena kot
površina za šport. Navedeno območje je
začasno urejeno z Odlokom o prostorskih
ureditvenih pogojih – predvidna je izdelava občinskega lokacijskega načrta oziroma
občinskega podrobnega prostorskega načrta po Zakonu o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09). Na
površinah za šport je možna tudi umestitev
gradbeno inženirskih objektov (tudi sončne
celice na panelih). V povezavi z Enotno klasifikacijo vrst objektov se sončne celice na
panelih lahko umestijo kot »drugi gradbeni
inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje«.
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Za vse druge posege pa je potrebno naročiti
državni prostorski načrt.
Po veljavnih aktih je severni in zahodni del območja predviden kot rezervat za
cesto.
Kolikor bo občina, v skladu s prostorskimi akti, potrebovala dele zemljišč za izgradnjo ceste, bo kupec v prodajni pogodbi zavezan, da kasneje odmerjene dele zemljišč
proda občini po enaki ceni, kot jih je kupil.
Predmetno območje je zaprto odlagališče in je v skladu s 57. členom Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni
list RS, št. 32/06, 98/07 in 62/08) na njem
potrebno izpolnjevati zahteve in obveznosti,
ki jih je dolžan izvajati upravljavec zaprtega
odlagališča Snaga javno podjetje d.o.o., ki
je upravljalec na podlagi odločbe o zaprtju
odlagališča nenevarnih odpadkov Pobrežje, katero je izdalo Ministrstvo za okolje in
prostor, št. 35467-5/2004-25 z dne 15. 4.
2009.
Zemljišča se prodajajo po ceni, ki znaša
5.181.950,49 EUR in predstavlja izhodiščno
ceno. V ceni ni zajet 20% DDV.
Po plačilu celotne kupnine bo kupec
dobil potrdilo o poravnanem komunalnem
prispevku za postavitev sončnih celic na
panelih.
Zemljišča, parc. št. 705/16, 567, 566,
555/2, 554/2, 545/4, 538/2, 536/2, 546,
537, 535, 518/2, 513/2, 512/2, 505/4, 504/2,
503/2, 480/2, 482/2, 481/2, 487/2, 486/2,
553/2, 568, 556, 552/4, 545/3, 529/2, 547,
510/2, 493, 492, 496/2, 502, 511, 534/2,
533, 557, 565, 705/32, 569, 564, 548/2,
510/3, 494/2, 495/2, 494/1, 495/1, 534/1,
552/2, 562/1, 563, 559, 558, 552/3, 548/1,
532, 531/1, k.o. Pobrežje, bodo prodana
na podlagi javnega zbiranja ponudb, ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno, višjo ali
enako od izhodiščne cene.
Izhodiščna cena za javno zbiranje ponudb je 5.181.950,49 EUR.
B) Zemljišče, parc. št. 102/2, v izmeri
601 m2, prip. vl. št. 2070, k.o. Pobrežje,
je v lasti Mestne občine Maribor. Zemljišče
v naravi leži ob lastniškem zemljišču parc.
št. 100 iste k.o., med Zrkovsko cesto in Čufarjevo cesto.
Po potrdilu o namenski rabi zemljišča
je nepremičnina opredeljena kot stavbno
zemljišče v ureditvenem območju naselja,
in sicer po PUP površine za stanovanja in
dopolnilne dejavnosti – območje različnih
stanovanjskih stavb.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil
na 83,76 EUR za m2 zemljišča. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Zemljišče, parc. št. 102/2, k.o. Pobrežje bo prodano na podlagi javnega zbiranja
ponudb, ponudniku, ki bo ponudil najvišjo
ceno, višjo ali enako od izhodiščne cene, ki
znaša 50.339,76 EUR.
C) Zemljišči, parc. št. 234, v izmeri
622 m2 in parc. št. 235, v izmeri 470 m2,
prip. vl. št. 1349, k.o. Koroška vrata, sta v lasti Mestne občine Maribor. Zemljišči v naravi
ležita ob Marčičevi ulici in tvorita skupaj zaokroženo celoto.
Po potrdilu o namenski rabi zemljišča sta
nepremičnini opredeljeni kot stavbni zemljišči v ureditvenem območju naselja, in sicer
po PUP površine za stanovanja–območje
različnih stanovanjskih stavb.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetni zemljišči ovrednotil

na 235,35 EUR za m2 zemljišča. V ceni ni
zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo
zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Zemljišči, parc. št. 234 in parc. št. 235,
k.o. Koroška vrata bosta prodani na podlagi
javnega zbiranja ponudb, ponudniku, ki bo
ponudil najvišjo ceno, višjo ali enako od izhodiščne cene, ki znaša 257.000,00 EUR.
2. Pogoji javnega zbiranja ponudb:
Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe ter samostojni
podjetniki. Pisne ponudbe morajo vsebovati
naslednje dokumente:
– pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji, morajo priložiti sklep o vpisu ustanovitve subjekta, ki ne sme biti starejši od 30 dni in številko TRR,
– fizične osebe morajo priložiti fotokopijo
osebnega dokumenta in številko TRR,
– samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz registra Davčne uprave RS, ki ne sme
biti starejše od 30 dni in številko TRR,
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo priložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javnega zbiranja ponudb,
– potrdilo o vplačani 10% varščini. Ponudniki vplačajo varščino v višini 10% od
izhodiščne cene, na transakcijski račun Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči d.o.o. 04515-0000651184 odprt pri
NKBM d.d. najkasneje do 12. 11. 2010,
– tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično
identifikacijsko številko oziroma EMŠO,
– v pisni ponudbi je potrebno navesti
ponujeno ceno za zemljišče – pri tem lahko
ponudnik navede višjo ali enako ceno od
izhodiščne,
– posebno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisanimi pogoji,
– in posebno izjavo ponudnika, da ponudba velja do 31. 12. 2010.
3. Kraj in čas oddaje ponudb: ponudbe
v zaprti ovojnici, s pripisom: »Ponudba za
nakup zemljišča – z ustrezno zaporedno
oznako nepremičnine: pod A; B; C; – ne odpiraj«, morajo biti na sedežu JP GSZ d.o.o.,
Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, najkasneje
do ponedeljka, 15. 11. 2010, do 12. ure.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru,
da bosta dva ali več ponudnikov ponudila
enako najvišjo ceno, bo Komisije za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih
zemljišč izvedla med temi ponudniki pogajanja.
Odpiranje ponudb in postopek za izbor
najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč. Odpiranje ponudb
bo javno, in sicer 16. 11. 2010 ob 9. uri na
sedežu JP GSZ d.o.o.
5. Omejitev v postopku razpolaganja:
prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
6. Sklenitev pogodbe
Uspeli ponudnik mora z JP GSZ d.o.o.
skleniti prodajno pogodbo najkasneje
v 15 dneh po izdanem sklepu o izbiri ponudnika.
Kupec mora poravnati kupnino v 30 dneh
po podpisu pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor
kupec ne poravna kupnine na način in
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v roku, določenem v sklenjeni pogodbi, se
šteje prodajna pogodba za nično, brez izvedbe posebnega postopka. Če uspeli ponudnik po svoji krivdi ne izpolni obveznosti
iz prejšnjega stavka, se šteje, da je odstopil
od nakupa. V takšnem primeru varščina zapade v korist prodajalca.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina
izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo
podan zemljiškoknjižni predlog.
V primeru, da najugodnejši ponudnik
odstopi od ponudbe oziroma ne sklene pogodbe, lahko prodajalec sklene pogodbo
z drugim najugodnejšim ponudnikom brez
javnega zbiranja ponudb.
7. Varščina: varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neizbranim
ponudnikom pa bo v 8 dneh po izdanem
sklepu o izbiri ponudnika brezobrestno vrnjena.
8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino, davek na dodano vrednost in
stroške JP GSZ d.o.o. v zvezi s postopkom
prodaje, in sicer v višini 1,5% od izhodiščne
cene oziroma največ 3.000,00 EUR z vključenim DDV.
9. Ustavitev postopka: JP GSZ d.o.o.
lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi.
Ogled nepremičnin je možen na kraju samem. Dodatne informacije lahko dobite na
tel. 02/220-14-22, 02/220-14-23 ali info@jpgsz-mb.si.
Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o.
Ob-6473/10
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in 43. do 47. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS št. 84/07, 94/07), SŽ
železniška tiskarna Ljubljana d.d., na podlagi sklepa direktorja družbe o prodaji stvarnega premoženja po metodi javnega zbiranja
ponudb z dne 15. 10. 2010, vabi k
dajanju ponudb
za nakup nepremičnine
1. Organizator javnega zbiranja ponudb:
SŽ železniška tiskarna Ljubljana d.d., Hladilniška pot 28, 1000 Ljubljana.
2. Uporabnik in lastnik nepremičnine:
SŽ železniška tiskarna Ljubljana d.d., Hladilniška pot 28, 1000 Ljubljana, matična
št. 5142881000, davčna št. SI41764544.
3. Predmet in opis predmeta prodaje
Stvarno premoženje, ki je v lasti družbe
in je predmet prodaje, je stanovanje na naslovu Beblerjev trg 13, Ljubljana, z identifikacijsko številko 30.E, vpisano v podvložku
št. 400/30, k.o. Nove Jarše. Stanovanje je
vodeno v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Ljubljani (v nadaljevanju: stanovanje).
Neto površina stanovanja je 60,79 m2,
pri čemer klet oziroma shramba obsega
1,50 m2, balkon pa 4,90 m2. Uporabna površina stanovanja je tako 54,40 m2. Stanovanje obsega kuhinjo, kopalnico, stranišče
ter dve sobi ter se nahaja v 4. nadstropju
večstanovanjske stavbe (9 etaž), ki je bila
zgrajena leta 1979. Stanovanje je priključeno na vodovodno, električno, telefonsko,
plinovodsko, kanalizacijsko omrežje ter na
centralno ogrevanje.
Stanovanje je prazno.
4. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba oziroma prodaja.

5. Varščina: v znamenje resnosti ponudbe morajo ponudniki k ponudbi priložiti potrdilo banke, da je bila na transakcijski račun SŽ železniške tiskarne Ljubljana
d.d., št. SI56 0510 0801 0037 649 odprt
pri Abanki d.d. nakazana varščina v višini
11.000,00 EUR z navedbo »Plačilo varščine – Beblerjev trg 13«. Izbranemu ponudniku se bo varščina brezobrestno vštela v kupnino, razen v primerih, določenih
v tem razpisu, neizbranim ponudnikom pa
se brezobrestno vrne v roku 10 dni od roka
za predložitev ponudb.
6. Oblika in pogoji predložitve ponudbe
Ponudba mora biti predložena v pisni
obliki.
Vsebovati mora sledeče:
– naziv ponudnika in njegov točen naslov
ter kontaktne podatke (vsaj enega od naštetih: telefonsko številko, e-poštni naslov,
faks številko);
– celoten ponujeni znesek (kupnino) za
stanovanje;
– potrdilo banke, da je bila varščina plačana na TRR družbe SŽ železniška tiskarna
Ljubljana d.d.;
– dokazilo, da ima ponudnik pravico
pridobiti lastninsko pravico na nepremičnini v Republiki Sloveniji (kopija osebne
izkaznice oziroma potnega lista in davčno
številko za fizične osebe; izpis iz poslovnega/sodnega registra oziroma drugega
registra pravnih oseb in davčno številko za
pravne osebe);
– ponudnik – pravna oseba – potrdilo
banke, da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokade TRR;
– pisno pooblastilo za zastopanje, če je
ponudba oddana po pooblaščencu;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
pogoje iz tega razpisa;
– parafiran izvod osnutka prodajne pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
– celotna vloga in vsi priloženi dokumenti
morajo biti v slovenskem jeziku ali v uradnem prevodu v slovenski jezik, overjenem
po sodnem tolmaču.
7. Pogoji prodaje oziroma pogoji, ki jih
sprejemajo ponudniki
Pogoji prodaje, ki so tudi sestavni del
prodajne pogodbe, so naslednji:
– stanovanje se prodaja po pravilu videno-kupljeno in morebitne kasnejše reklamacije kupcev ne bodo upoštevane;
– prodajna pogodba bo sklenjena z najugodnejšim ponudnikom, ki ga bo izbrala
pristojna komisija;
– z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najpozneje v 15 dneh
po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika; če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, lahko organizator
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar
ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne
podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku,
organizator zadrži njegovo varščino;
– izbrani ponudnik plača kupnino v roku
8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe; plačilo v navedenem roku je bistvena
sestavina posla in v primeru zamude se
šteje, da je pogodba razvezana po samem
zakonu; plačana varščina se brezobrestno
všteva v kupnino. Če kupnina ni plačana
v navedenem roku 8 dni, organizator obdrži
prejeto varščino;
– davek na promet nepremičnin in morebitne druge javne dajatve nosi kupec, ki
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izvede celoten postopek odmere davka na
promet nepremičnin;
– po prejemu ponudb se organizator lahko odloči, da se bodo s ponudniki izvedla
dodatna pogajanja;
– izbrani in neizbrani ponudniki v nobenem primeru nimajo pravice do povračila
morebitnih stroškov, ki bi jim nastali s pripravo ponudbe oziroma se tej pravici odpovedujejo.
8. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se plača v enkratnem znesku na transakcijski račun SŽ železniške tiskarne Ljubljana
d.d., št. SI56 0510 0801 0037 649, odprt
pri Abanki d.d. v roku 8 dni od dne podpisa
prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine
v navedenem roku je bistvena sestavina posla. V primeru neplačila v roku, se pogodba
šteje za razvezano po samem zakonu in
varščina se kupcu ne vrne in jo organizator
obdrži. Izbranemu ponudniku oziroma kupcu se varščina všteva v kupnino. Po plačilu
celotne kupnine in plačilu davka na promet
nepremičnin s strani kupca, bo kupcu izročeno ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za
vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo, na katerem bo podpis zakonitega zastopnika organizatorja notarsko overjen.
9. Rok za oddajo ponudbe: ponudniki
morajo ponudbe oddati najkasneje do dne
19. 11. 2010 do 12. ure, na naslov organizatorja SŽ železniška tiskarna Ljubljana d.d.,
Hladilniška pot 28, 1000 Ljubljana.
10. Rok vezanosti na ponudbo: najkrajši
rok, v katerem je ponudnik vezan na oddano ponudbo, je 60 dni od roka za oddajo
ponudb.
11. Možnost ustavitve postopka: direktor
družbe SŽ železniška tiskarna Ljubljana d.d.
lahko postopek prodaje ustavi kadarkoli do
trenutka podpisa prodajne pogodbe s strani
izbranega ponudnika.
12. Ogled stanovanja in kontaktne osebe
za dodatne informacije: ogled stanovanja
je mogoč dne 9. 11. 2010 ob 9. uri in dne
10. 11. 2010 ob 9. uri. Za dodatne informacije se zainteresirane osebe lahko obrnejo
na Janeza Brezovarja, ki je dosegljiv od
ponedeljka do petka med 8. in 12. uro na
tel. 041/736-432 in po elektronski pošti, janez.brezovar@sztiskarna.si.
13. Dokumentacija: dokumentacija
o predmetu prodaje (stanovanju) in za to
javno zbiranje ponudb je v elektronski obliki
in jo zainteresirane osebe lahko prejmejo
na podlagi zaprosila, ki ga najkasneje dva
dni pred rokom za oddajo ponudb do 10. ure
pošljejo po elektronski pošti na naslov: janez.brezovar@sztiskarna.si.
SŽ – Železniška tiskarna Ljubljana d.d.
Št. 1-1326/2010
Ob-6499/10
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju
s stvarnim premoženjem – 1: Slovenske
železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, vabijo k nakupu premičnin: nerabnih tirnic.
Lokacija: železniška postaja Sežana.
Predmet prodaje obsega: približno
200 ton nerabnih tirnic (gre za približno ocenjeno količino).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša: 42.000,00 EUR.
Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb.
Zainteresirani ponudniki so v 11 dneh
po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za
oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje
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in v skladu s tem navodilom v 12 dneh
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe.
Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice,
d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po faksu: 01/29-14-833 ali po elektronski pošti:
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
10. 11. 2010.
Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-6475/10
Na podlagi sklepa št. 123 nadzornega
sveta Rudnika Žirovski vrh in ZTPIU-UPB1,
RŽV, objavlja prodajo počitniškega dvosobnega stanovanja – (38,5 m2) št. 8, naslov:
Strunjan 19a – 6320 Portorož, po izklicni
prodajni ceni 79.500,00 EUR.
Dvosobno stanovanje obsega 2 sobi, kuhinjo, kopalnico, predsobo in balkon.
Stanovanje bo prodano najugodnejšemu
ponudniku z javnim zbiranjem ponudb, pri
čemer prodajalec ni dolžan sprejeti nobene
od prispelih ponudb.
Za veljavne bodo štele pravočasno prispele, pravilne in popolne pisne ponudbe
z vsemi zahtevanimi prilogami in pravočasno vplačano varščino.
Ponudniki morajo oddati pisno ponudbo, ki mora vsebovati: naziv kupca, njegov
natančen naslov, davčno številko, ponujeni
znesek, ki ne sme biti nižji od izklicne prodajne cene (brez davka na promet nepremičnin, ki bo obračunan na končno prodajno
ceno). Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba za zastopanje družbe, oziroma
ponudnik.
Ponudbi mora biti priložen veljavni sklep
o registraciji podjetja, ki ne sme biti starejši
od 30 dni, če je ponudnik družba, oziroma kopija osebne izkaznice, če je ponudnik
fizična oseba in dokazilo o pravočasnem
plačilu varščine, potrjeno s strani poslovne
banke, ki je izvedla plačilo.
Ponudnik mora pravočasno vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene
(7.950,00 €) na transakcijski račun prodajalca, št. 07000-0000168385, pri Gorenjski
banki d.d. Kranj. Za pravočasno plačano
varščino štejejo plačila, prispela na TRR
prodajalca vključno do 15. 11. 2010.
Ponudba mora prispeti na naslov: Rudnik
Žirovski vrh, Todraž 1, 4224 Gorenja vas. Na
zaprti ovojnici mora biti oznaka Ponudba za
nakup stanovanja – Ne odpiraj.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo prispele na naslov vključno do 15. 11.
2010 do 14. ure ne glede na način in rok
oddaje na pošto.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh
zahtevanih sestavin, oziroma prilog in podatkov, ali bodo prispele nepravočasno, ne
bodo upoštevane, morebitna vplačana varščina pa bo ponudniku vrnjena v 5 dneh po
odpiranju ponudb.
Plačana varščina bo uspešnemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim ponudnikom pa vrnjena v 5 dneh po odpiranju
ponudb. Varščina se ne obrestuje.
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Stanovanje se prodaja po načelu »Videno – kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za
stvarne in pravne napake na premoženju.
Prodajalec je prvi lastnik. Vpis lastništva
v ZK je urejen.
Davek na prodajo nepremičnin ni vključen v ceno. Obračunan bo na končno prodajno ceno in ga plača kupec.
Vsi stroški povezani s spremembo lastništva bremenijo kupca.
Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v 15 dneh po prejemu obvestila
o izbiri, kupnino in druge stroške pa mora
v celoti plačati v 30 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe.
Kupljeno stanovanje bo kupcu izročeno
v last v 8 dneh po plačilu celotne kupnine
in davka na promet nepremičnin. Kupec od
tega dne prevzame tudi vse stroške in druge
obveznosti v zvezi z lastništvom.
Če uspešni ponudnik ne sklene pisne
pogodbe ali ne plača celotne kupnine v dogovorjenem roku, šteje, da je od nakupa
odstopil in je prodaja razdrta. V tem primeru
plačano varščino zadrži prodajalec.
Informacije: od 2. 11. 2010 do 12. 11.
2010 med 8. in 9. uro, na tel. 04/515-93-00
Dolenc (e-mail: peter.dolenc@rudnik-zv.si).
Za ogled je potreben predhodni dogovor.
Rudnik Žirovski vrh,
javno podjetje
za zapiranje rudnika urana d.o.o.
Št. 013-1/2010/18
Ob-6531/10
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 00405-3/2010/5 z dne 23. 9. 2010
v povezavi s 4. členom Sklepa o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta za
trajnostni razvoj (Uradni list RS, št. 79/10
z dne 8. 10. 2010) se objavi
javni poziv
za predloge članov Sveta
za trajnostni razvoj
Svet za trajnostni razvoj je posvetovalno
telo Vlade Republike Slovenije za področje
trajnostnega razvoja kot skladnega gospodarskega, socialnega in okoljskega razvoja,
ki zadovoljuje potrebe sedanje generacije,
ne da bi se ob tem zmanjšale možnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij in
je namenjen vzpostavljanju dialoga Vlade
Republike Slovenije s predstavniki civilne
družbe in gospodarstva o pomembnih vprašanjih trajnostnega razvoja.
Svet v svoje delo vključuje širšo strokovno javnost in civilno družbo preko javnih sej
na posamezne teme, spletnega foruma in
ekspertnih skupin.
Svet ima devet članov, ki jih imenuje Vlada ad personam na predlog deležnikov iz
vrst znanosti, civilne družbe, gospodarstva,
lokalnih skupnosti in organov in služb Vlade
Republike Slovenije.
Naloge Sveta:
1. sprejema in predlaga Vladi RS smernice in priporočila za oblikovanje politik na
vseh ravneh po načelih trajnostnega razvoja,

2. sodeluje v postopkih priprave strateških razvojnih dokumentov in ključnih zakonskih predlogov,
3. pripravlja neodvisno poročilo glede izvajanja načel trajnostnega razvoja v ključnih
strateških razvojnih dokumentih države,
4. obravnava in daje pobude za učinkovito izvajanje in medsebojno dopolnjevanje
izvajanja prenovljene Strategije EU 2020
(prioriteta zelena rast oziroma vzdržna rast)
in Strategije trajnostnega razvoja EU,
5. sodeluje pri oblikovanju stališča Republike Slovenije za sodelovanje v Komisiji
Združenih narodov za trajnostni razvoj,
6. z vidika trajnostnega razvoja obravnava, vrednoti ter oblikuje priporočila glede
strateških, izvedbenih in drugih dokumentov
razvojnega načrtovanja,
7. išče soglasje med državnimi organi,
organi samoupravnih lokalnih skupnosti,
organizacijami civilne družbe in gospo
darstvom o politikah, inštrumentih in merilih za uresničevanje načel trajnostnega
razvoja.
Najširšo javnost pozivamo, da predlaga
kandidate za člane Sveta, izmed katerih bo
Vlada imenovala predsednika in osem članov. Od članov sveta se pričakuje:
– da uživajo ugled v slovenski javnosti,
– da imajo domače in mednarodne izkušnje in znanje na področju ene ali več
komponent trajnostnega razvoja (okolje, gospodarstvo, družba),
– da so vešči usklajevanja različnih stališč in javnega nastopanja.
Vlada si pridržuje pravico, da ne imenuje
enega, več ali vseh članov Sveta, ali da imenuje za člana osebo, ki ni bila predlagana
v okviru tega javnega poziva, vendar izpolnjuje zgoraj navedena merila.
Predlagatelji morajo posredovati predlog
z vsebinsko utemeljitvijo in naslednjimi prilogami:
– življenjepis v predpisani obliki (EUROPASS življenjepis je priloga 1 tega javnega
poziva),
– soglasje predlaganega kandidata
h kandidaturi za člana,
– izjavo, s katero izrecno dovoljujejo obdelavo in uporabo njihovih osebnih podatkov, vendar izključno z namenom in v zvezi
s postopkom imenovanja (izjava je priloga 2
tega javnega poziva).
Rok za oddajo predloga je 30 dni po objavi tega javnega poziva!
Formalno nepopolnih prijav ne bomo uvrstili v izbirni postopek. Služba Vlade RS za
podnebne spremembe lahko vlagatelje kadarkoli pozove k dopolnitvi vloge.
Predlagatelji pošljejo pisne predloge
v zaprti ovojnici z označbo: »za javni poziv Svet za trajnostni razvoj«, na naslov:
Služba Vlade RS za podnebne spremembe,
Gregorčičeva 25, Ljubljana, in sicer v roku
30 dni po objavi. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.svps@gov.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
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PRILOGA 1 : Obrazec EUROPASS Življenjepis

Europass Priložite fotografijo (neobvezno)
življenjepis
Osebni podatki
Priimek / Ime

Priimek Ime. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Naslov

Ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Telefon

Če rubrika ni bistvena, jo odstranite
(glejte navodila).

Prenosni telefon:

Telefaks

Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

E-pošta

Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Državljanstvo

Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Datum rojstva

Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Spol

Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Če rubrika ni bistvena, jo odstranite
(glejte navodila).

Zaželena zaposlitev / zaželeno Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila).
poklicno področje
Delovne izkušnje
Obdobje

Ločeno vnesite vsako bistveno delovno izkušnjo. Začnite z zadnjo. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite
(glejte navodila)

Zaposlitev ali delovno mesto
Glavne naloge in pristojnosti
Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor

Izobraževanje in usposabljanje
Obdobje
Naziv izobrazbe in / ali nacionalne
poklicne kvalifikacije
Glavni predmeti / pridobljeno znanje in
kompetence

Ločeno vnesite vse izobraževalne programe, ki ste jih zaključili. Začnite z zadnjim (glejte navodila).

Stran

2764 /

Št.

85 / 29. 10. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Naziv in status ustanove, ki je podelila
diplomo, spričevalo ali certifikat
Stopnja izobrazbe po nacionalni ali
mednarodni klasifikacijski lestvici

Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Znanja in kompetence
Materni jezik(i)

Navedite materni jezik (po potrebi navedite več maternih jezikov, glejte navodila)

Drug(i) jezik(i)
Samovrednotenje
Evropska raven (*)

Razumevanje
Slušno razumevanje

Bralno razumevanje

Govorjenje
Govorno
sporazumevanje

Pisanje

Govorno sporočanje

Jezik
Jezik
(*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike

Socialna znanja in kompetence

Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte
navodila).

Organizacijska znanja in
kompetence

Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte
navodila).

Tehnična znanja in kompetence

Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte
navodila).

Računalniška znanja in kompetence

Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte
navodila).

Umetniška znanja in kompetence

Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte
navodila).

Druga znanja in kompetence

Opišite te kompetence in navedite, kje ste jih pridobili. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte
navodila).

Vozniško dovoljenje

Navedite, ali imate vozniško dovoljenje, in dodajte, za katero kategorijo motornih vozil velja. Če rubrika
ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila).

Dodatni podatki Vključite druge koristne podatke, npr. kontaktne osebe, priporočila itd. Če rubrika ni bistvena, jo
odstranite (glejte navodila).

Priloge Naštejte morebitne priloge. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila).
Navodila za izpolnjevanje obrazca EUROPASS Življenjepis lahko najdete na spletni strani:
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVInstru
ctions.csp
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PRILOGA 2: Izjava o uporabi osebnih podatkov

Ime, priimek
Naslov

PREDMET: Izjava
Spodaj podpisani/-a, rojen/-a ……, stanujoč/-a na …… (davčna:….., EMŠO:……), izjavljam,
da dovoljujem obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov za namen in v zvezi s
postopkom imenovanja za člana Sveta za trajnostni razvoj.
V …, dne…
Podpis

Služba Vlade RS
za podnebne spremembe

Št. 993/2010
Ob-6514/10
Na podlagi 7. člena Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj Nacionalnega
inštituta za biologijo (v nadaljevanju NIB),
natečajna komisija za Nagrado NIB za izjemno doktorsko delo razpisuje
natečaj
za izjemno doktorsko delo v študijskem
letu 2010/2011 in poziva doktorande in
doktorske študente, da se na natečaj
prijavijo
I. Na natečaju za izjemno doktorsko delo
lahko sodelujejo raziskovalci, ki so uspešno
zaključili doktorsko delo v okviru dejavnosti
NIB na področju ved o življenju in okolju
v študijskem letu 2010/2011 od 1. 10. 2010
do 30. 9. 2011.
II. V skladu s Pravilnikom o podeljevanju
nagrad in priznanj NIB v letu 2011 podeljena največ ena nagrada NIB za izjemno
doktorsko delo.
III. Nagrada NIB za izjemno doktorsko delo obsega denarno nagrado v višini
750 EUR neto in svečano listino.

IV. Obvezne sestavine vloge za predloge
kandidatov za nagrade so:
– bibliografija kandidata (največ ena
stran A4), (Bibliografija mora vsebovati izvirne dosežke, ki so pomemben prispevek
k znanosti, napisana morajo biti na način,
ki ustreza znanstvenim delom in morajo biti
objavljena tako, da so dostopna strokovnjakom pri nas in v tujini);
– strokovna utemeljitev s podpisom predlagatelja;
– vloga mora biti vložena v enem izvodu
(poleg tiskane oblike je zaželena tudi vloga
v elektronski obliki (pdf format)).
V. O izboru kandidata za nagrado odloča komisija, ki jo bo imenoval Znanstveni
svet NIB.
Kandidati za Nagrado NIB za izjemno
doktorsko delo bodo svoje delo predstavili na javni predstavitvi po zaključku natečaja. Predsednik komisije bo določil kraj,
čas in način javne predstavitve. Kandidati
morajo sodelovanje na predstavitvi potrditi predsedniku komisije. Predstavitvi morajo
prisostvovati vsi člani natečajne komisije ali

njihovi namestniki. Ocena predstavitve in
zagovora dela je sestavni del skupne ocene
komisije za posamezno vlogo.
Komisija se lahko tudi odloči, da nagrade
ne podeli.
Odločitev komisije bo javno objavljena
jeseni 2011.
VI. Natečaj za Nagrado za izjemno doktorsko delo je odprt od dneva objave do
30. 9. 2011. Vloge za Nagrado za izjemno
doktorsko delo je potrebno poslati v enem
izvodu na Nacionalni inštitut za biologijo,
Večna pot 111, 1000 Ljubljana, z oznako
»Ne odpiraj – predlog za Nagrado za izjemno doktorsko delo«, z navedbo pošiljatelja.
Nepravočasno prispele vloge ne bodo
obravnavane.
VII. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so do zaključka natečaja
na voljo v kadrovski službi Nacionalnega inštituta za biologijo, na elektronskem
naslovu:
kadrovska.sluzba@nib.si
in
tel. 05/923-27-07.
Nacionalni inštitut za biologijo
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Evidence sindikatov
Št. 101-74/2010-4
Ob-6034/10
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Moste - Polje, z dnem 23. 9. 2010 sprejme
v hrambo statut z nazivom »Pravila SVIZ
Osnovna šola Kašelj« in ga vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno
številko 156, za sindikat z imenom: Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije, Osnovna šola Kašelj, kratico:
SVIZ Osnova šola Kašelj, in sedežem: Kašeljska 119 A, Ljubljana - Polje.
Št. 101-69/2010-6
Ob-6160/10
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center, z dnem 30. 9. 2010 sprejme v hrambo
statut z nazivom »Pravila o organiziranju
in delovanju Sindikata intervencijske
službe G7 – Regijska sindikalna in strokovna organizacija Ljubljana – Konfederacija sindikatov 90 Slovenije« in ga vpiše
v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 330 za sindikat z imenom:
Sindikat intervencijske službe G7 – Regijska sindikalna in strokovna organizacija Ljubljana – Konfederacija sindikatov
90 Slovenije, kratico: Sindikat INT G7 –
RSSO Ljubljana – KS 9O, in sedežem: Resljeva 7, Ljubljana.
Št. 101-56/2010-3
Ob-6163/10
Pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška, se z dnem 7. 7. 2010 v evidenco statutov sindikatov vpiše Pravila/statut sindikata
Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Sindikat
javnega holdinga Ljubljana d.o.o., in sicer
z naslednjimi podatki: zaporedna številka
vpisa v evidenco: 192, ime in kratica sindikata: Sindikat komunale, varovanja in
poslovanja z nepremičninami Slovenije
Sindikat javnega holdinga d.o.o., kratica:
SKVNS Sindikat JHL d.o.o., sedež sindikata: Verovškova 70, Ljubljana.
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Objave gospodarskih družb
Ob-6552/10
Popravek
V zvezi z objavo št. Ob-3854/10, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 47 z dne
11. 6. 2010, stran 1511, o statusnem preoblikovanju firme Založba VOX, Branko Umek,
s.p., Razvanjska cesta 115, 2000 Maribor,
objavljamo popravljen datum obračuna, ki
je 31. 8. 2010 in ne 30. 6. 2010, kot je bilo
prvotno objavljeno.
Založba VOX Branko Umek, s.p.
Ob-6485/10
Skladno z določilom drugega odstavka 75. člena v zvezi z drugim odstavkom
670. člena ZGD-1, podjetnica Cajnko Majda
s.p. – Solex servisiranje in montaža vseh vrst
senčil, montaža spuščenih stropov, s sedežem Kozjak nad Pesnico 2A, 2211 Pesnica
pri Mariboru, matična številka 5665673000,
obvešča upnike, da bo prenesla dejavnost
na novoustanovljeno družbo, po postopku in
na način, kot je opredeljen v 668.–672. členu ZGD-1 ter da bo z dnem vpisa prenosa
podjetja na novo kapitalsko družbo v sodni
register, prenehala opravljati dejavnost kot
samostojna podjetnica.
Cajnko Majda s.p. – Solex servisiranje
in montaža vseh vrst senčil, montaža
spuščenih stropov
Ob-6534/10
Igor Pantar, direktor družbe NRG trgovina in zastopanje, d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, matična številka 1532260000 (v nadaljevanju: NRG
d.o.o.), na podlagi 629. člena Zakona o gospodarskih družbah v postopku Oddelitve
družbe NRG trgovina in zastopanje, d.o.o.
z ustanovitvijo nove družbe Energe prodaja
in svetovanje d.o.o. objavlja:
1. Dne 22. 10. 2010 je bil na registrskemu organu Okrožnega sodišča v Ljubljani
posredovan Delitveni načrt družbe NRG trgovina in zastopanje, d.o.o. z dne 21. 10.
2010.
2. Vsem upnikom družbe se bo na njihovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan
brezplačno posredoval prepis Delitvenega
načrta družbe NRG trgovina in zastopanje,
d.o.o. z dne 21. 10. 2010.
NRG trgovina in zastopanje, d.o.o.
Ob-6466/10
Likvidacijski upravitelj Gagat d.o.o., Ljub
ljana – v likvidaciji, Ljubljana, Cesta v Gorice 8, Barbara Gorše, v skladu s sklepom
registrskega sodišča št. Srg 2010/37838
objavlja
obvestilo upnikom in dolžnikom
1. Na podlagi sklepa ustanoviteljev je začet postopek likvidacije Gagat d.o.o., Ljub
ljana, Cesta v Gorice 8.
2. Za likvidacijskega upravitelja je imenovana Barbara Gorše iz Ljubljane.
poziv upnikom in dolžnikom
3. Likvidacijski upravitelj poziva upnike,
da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu
upravitelju na naslov: Gagat d.o.o. – v likvidaciji, Ljubljana, Cesta v Gorice 8 v roku

30 dni od dneva objave tega poziva v Uradnem listu RS. Prijavam je potrebno priložiti listine, ki dokazujejo obstoj in višino
terjatve.
4. Dolžnike se poziva, da takoj poravnajo
svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
Gagat d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Ob-6480/10
Likvidacijski upravitelj za: Zavod svetega
Martina za socialno varstveno, zdravstveno
in vzgojno izobraževalno dejavnost Kobilje
– v likvidaciji, Kobilje 42, 9227 Kobilje, Alojz
Ratnik, Kobilje 33/d, 9227 Kobilje, v skladu s sklepom Okrožnega sodišča v Murski
Soboti, Srg 2010/38032 z dne 19. 10. 2010
objavlja
obvestilo upnikom in dolžnikom
1. Z dne 1. 9. 2010 je na podlagi sklepa
Župnije Kobilje o uvedbi likvidacije, začet
postopek likvidacije za Zavod svetega Martina za socialno varstveno, zdravstveno in
vzgojno izobraževalno dejavnost Kobilje,
Kobilje 42, 9227 Kobilje.
2. Za likvidacijskega upravitelja je imenovan Alojz Ratnik, Kobilje 33/d, 9227 Kobilje.
3. Upravičene osebe dobe informacije
na tel. 02/579-14-39 med 8. in 10. uro, vsak
delavnik.
poziv upnikom in dolžnikom
Vse upnike za Zavod svetega Martina za
socialno varstveno, zdravstveno in vzgojno
izobraževalno dejavnost Kobilje – v likvidaciji pozivamo, da prijavijo svoje terjatve
na naslov likvidacijskega upravitelja: Kobilje 33/d, 9227 Kobilje, v roku 30 dni od
dneva objave tega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Prijave terjatev je
treba predložiti z ustrezno dokumentacijo
likvidacijskemu upravitelju na naslov likvidacijskega upravitelja.
Dolžnike pozivamo, da takoj poravnajo
svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
Zavod svetega Martina za socialno
varstveno, zdravstveno in vzgojno
izobraževalno dejavnost
Kobilje – v likvidaciji,
– likvidacijski upravitelj
Alojz Ratnik

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-6476/10
V skladu s 520. členom Zakona o gospodarskih družbah in sklepom edinega družbenika Anga d.o.o. Ljubljana, Kotnikova
ulica 5, z dne 11. 10. 2010 družba Manet
d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 22, objavlja skrajšani sklep o zmanjšanju osnovnega
kapitala.
Osnovni kapital družbe Manet d.o.o.
Ljubljana, ki znaša 290.297,00 EUR se
zaradi prevelikega obsega lastnega kapitala glede na dejavnost in potrebe družbe

zmanjša za 260.297,00 EUR, tako da je
osnovni kapital po izvedenem zmanjšanju
30.000,00 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala.
Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala se
bo osnovni vložek dosedanjega družbenika
Anga d.o.o. Ljubljana, zmanjšal za nominalni znesek 260.297,00 EUR ter bo po izvršenem zmanjšanju znašal 30.000,00 EUR.
Po izvedeni registraciji zmanjšanja
osnovnega kapitala v sodnem registru se
znesek, za katerega se osnovni kapital
v skladu s tem sklepom zmanjša, izplača
edinemu družbeniku Anga d.o.o. Ljubljana.
Direktor družbe poziva vse upnike, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Manet d.o.o.

Sklici skupščin
Ob-6477/10
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 24. člena statuta
Skupne pokojninske družbe d.d., Trg republike 3, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
13. sejo skupščine
Skupne pokojninske družbe d.d.,
Trg republike 3, Ljubljana,
ki bo dne 2. 12. 2010, ob 12. uri, v sejni
sobi družbe v VIII. nadstropju, na Trgu republike 3, Ljubljana.
Dnevni red skupščine in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisoten notar Miro Košak iz Ljubljane, ki bo
sestavil zapisnik.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
»Skupščina pokojninske družbe imenuje:
– za predsedujočega skupščine: Zlatka
Kavčiča,
– za člana verifikacijske komisije: Dejan
Deržič in Lopatič Helena.«
3. Imenovanje nadomestnih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
»Skupščina delničarjev ugotavlja, da je
član nadzornega sveta Boško Šrot podal odstopno izjavo dne 31. 8. 2010 in da je članu
nadzornega sveta Alešu Nemcu prenehala
funkcija v nadzornem svetu zaradi smrti.
Skupščina imenuje za nadomestnega
člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev Dušana Zorka in za nadomestnega člana nadzornega sveta, ki zastopa
interese zavarovancev Antona Ribnikarja.
Mandat nadomestnih članov se izteče enako kot mandat ostalim članom nadzornega
sveta.«
V skladu s 298. členom ZGD je predlagatelj sklepa pod točko 6. in 7. nadzorni
svet, predlagatelja vseh ostalih sklepov pa
sta uprava in nadzorni svet družbe.
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Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani konec četrtega dne pred
skupščino, to je 28. 11. 2010, v delniško
knjigo pri KDD-Centralni klirinško depotni
družbi, d.d., Ljubljana in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščencu, pisno prijavijo
svojo udeležbo na sedežu družbe, v času od
objave tega sklica do vključno konec četrtega dne pred skupščino, to je 28. 11. 2010.
Pooblaščenci za zastopanje delničarjev se
v enakem roku prijavijo s pooblastilom.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti predložena
družbi v pisni obliki in morajo za fizične
osebe vsebovati ime in priimek ter naslov
pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum
izdaje pooblastila ter podpis pooblastitelja,
za pravne osebe pa poleg dneva in kraja
izdaje pooblastila še ime, priimek in naslov
pooblaščenca ter firmo in podpis zakonitih
zastopnikov pooblastitelja.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
v sedmih dnevih 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.
Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega
reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki podajo predloge sklepov
iz 300. člena ZGD-1 ali predloge sklepov iz
301. člena ZGD-1. Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način
iz 296. člena ZGD-1, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, poslal
družbi predlog za objavo v skladu z 300.
oziroma 301. členom ZGD-1.
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu
z 305. členom ZGD-1.
Delničarji bodo prejeli potrdila o številu
delnic po pošti.
Gradiva, ki so podlaga za odločanje
skupščine pri posameznih točkah dnevnega reda, so na vpogled na sedežu Skupne
pokojninske družbe d.d., vsak delovni dan
od dneva objave tega sklica do skupščine,
od 9. do 13. ure.
Skupščina je sklicana za 12. uro. Če
skupščina ob napovedani uri ne bi bila
sklepčna, bo nova seja z enakim dnevnim
redom istega dne ob 13. uri.
Skupna pokojninska družba d.d.,
Ljubljana
Uprava družbe
Ob-6481/10
Na podlagi Statuta delniške družbe Oniks
Invest d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicujemo
4. redno skupščino
delniške družbe Oniks Invest d.d.,
ki bo dne 8. 12. 2010, ob 13. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe Spodnji Plavž 26,
Jesenice.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
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Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Gregor Kozamernik.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprememba člana upravnega odbora.
Predlog sklepa:
2.1 Skupščina se seznani z odstopno
izjavo člana upravnega odbora Vinkota Pogačnika in ugotovi, da mu z dnem 30. 12.
2010 preneha funkcija člana upravnega odbora.
2.2 Z dnem 30. 12. 2010 se za člana
upravnega odbora z mandatom do izteka
mandata ostalima članoma upravnega odbora, imenuje Miroslav Golubić.
Glasovanje in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
skupščine in svojo udeležbo in morebitnega
pooblaščenca pisno prijavijo tako, da prijava in pooblastilo prispeta na sedež družbe
najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastila za zastopanje
se ob prijavi dajo v hrambo družbi.
Zahteve za dopolnitev dnevnega reda
skupščine
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem skupščina odloča ali če skupščina pri
posamezni točki dnevnega reda ne sprejme
sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje
7 dni po objavi tega sklica.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
poslal družbi razumno utemeljen predlog
sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica do obveščenosti
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu
s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po
katerem mora poslovodstvo na skupščini
dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk
dnevnega reda.
Gradivo
Celotno gradivo za sejo skupščine
s predlogi sklepov in obrazložitvami za vse
točke dnevnega reda, je na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan, od objave
sklica, od 8. do 12. ure.
Nova seja
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14. uri v istem prostoru. Skupščina bo
v tem primeru veljavno sklepala in odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala družbe.
Oniks Invest d.d.
Ob-6500/10
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe,
uprava družbe Solarni termo sistemi – STS,
razvoj, proizvodnja in prodaja solarnih termo
sistemov, d.d. sklicuje

redno sejo skupščine delničarjev
družbe Solarni termo sistemi – STS,
razvoj, proizvodnja in prodaja solarnih
termo sistemov, d.d., Štore,
ki bo dne 2. 12. 2010, v poslovnih prostorih družbe na naslovu, Obrtniška cesta 3,
3220 Štore, ob 12.30.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Seznanitev skupščine delničarjev
družbe z letnim poročilom družbe in s poročilom nadzornega sveta družbe za leto
2009 o preveritvi in sprejemu revidiranega letnega poročila družbe za leto 2009,
prejemki.
3. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2009.
4. Seznanitev skupščine z odstopno izjavo člana nadzornega sveta, z imenovanim članom nadzornega sveta prek sodišča
in imenovanje novega člana nadzornega
sveta.
5. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe.
6. Spremembe statuta zaradi odobrenega kapitala družbe.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Ad.1. Otvoritev skupščine delničarjev
družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Predlog sklepa št. 1:
Skupščina delničarjev družbe izvoli delovna telesa skupščine:
– za predsednico skupščine se izvoli Lidija Virant;
– v odbor volilne komisije se izvolita Bine
Pangršič in Stanko Stepišnik.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Majda Lokošek iz Domžal.
Ad.2. Seznanitev skupščine delničarjev
družbe z letnim poročilom družbe, z informacijo o prejemkih članov organov vodenja
in nadzora in s poročilom nadzornega sveta
družbe za leto 2009 o preveritvi in sprejemu revidiranega letnega poročila družbe za
leto 2009.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Predlog sklepa št. 2:
Skupščina delničarjev se seznani:
– z revidiranim letnim poročilom družbe
Solarni termo sistemi – STS d.d. za leto
2009;
– z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2009;
– s poročilom nadzornega sveta družbe
za leto 2009 o preveritvi in sprejemu revidiranega letnega poročila družbe za leto
2009.
Ad.3. Odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Predlog sklepa št. 3: skupščina podeli
razrešnico upravi družbe in članom nad
zornega sveta družbe za poslovno leto
2009.
Ad.4. Seznanitev skupščine z odstopno
izjavo člana nadzornega sveta, z imenovanim članom nadzornega sveta prek sodišča
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in imenovanje novega člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Predlog sklepa št. 4:
1. Skupščina se seznani z odstopno
izjavo Renata Krajnca ter posledično imenovanim članom nadzornega sveta prek sodišča Binetom Pangršičem, ki je bil s sklepom
sodišča skladno z 256. členom ZGD-1 imenovan do zasedanja te skupščine.
2. Skupščina za mandatno obdobje
4 let, ki prične teči z dnem sprejema tega
sklepa, na mesto člana nadzornega sveta
družbe imenuje Bineta Pangršiča.
Ad.5. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Predlog sklepa št. 5:
1. Osnovni kapital družbe, ki znaša
972.430,31 EUR in je razdeljen na 97.243
navadnih imenskih kosovnih delnic se
zmanjša za 476.490,70 EUR, tako da
osnovi kapital po predmetnem zmanjšanju znaša 495.939,61 EUR in je prav tako
razdeljen na 97.243 navadnih imenskih kosovnih delnic.
2. Ugotovi se, da po bilanci stanja na
dan 30. 6. 2010 ne obstajajo niti kapitalske
rezerve niti preneseni ali čisti dobiček. Zato
se zmanjšanje osnovnega kapitala družbe
izvede v skladu s pravili Zakona o gospodarskih družbah o poenostavljenem zmanjšanju
osnovnega kapitala (379. člen ZGD-1) z namenom pokrivanja izgub iz preteklih let in prvega polletja 2010 v višini 476.490,70 EUR.
Osnovni kapital se zmanjša na podlagi bilance stanja na dan 30. 6. 2010.
3. Zaradi poenostavljenega zmanjšanja
osnovnega kapitala družbe se pripadajoči
znesek vsake kosovne delnice družbe zniža s sedaj 10,00 EUR na novi pripadajoči
znesek posamezne kosovne delnice družbe
5,10 EUR.
Ad.6. Spremembe statuta zaradi odobrenega kapitala družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Predlog sklepa št. 6:
Statut družbe se dopolni in spremeni
po predlogu nadzornega sveta in uprave,
tako da se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»ODOBRENI KAPITAL
7.a člen
Odobreni kapital
Uprava je pooblaščena, da s soglasjem nadzornega sveta v petih letih po
vpisu sprememb statuta v sodni register,
osnovni kapital družbe poveča za največ
247.745,00 EUR (odobreni kapital), z izdajo ustreznega števila novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic,
ki tvorijo z že izdanimi delnicami družbe isti
razred, pri čemer se lahko povečanje izvede
z denarnimi ali s stvarnimi vložki oziroma
z denarnimi in stvarnimi vložki.
O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za
izdajo delnic odloča uprava družbe, kolikor
o njih ni odločila že skupščina, ki mora za
svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta.
Uprava sme s soglasjem nadzornega
sveta v celoti ali delno izključiti prednostno
pravico obstoječih delničarjev družbe do novih delnic.
Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic
iz naslova odobrenega kapitala ustrezno
prilagodi statut družbe, tako da se določbe

statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi
zaradi povečanja osnovnega kapitala.«
Ad. 7 Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Predlog sklepa št. 7:
Za revizorja družbe se za poslovno leto
2010 imenuje revizijska družba ECUM Revizija d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4,
Ljubljana.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, obrazložitvami točk dnevnega reda
in predlaganih sklepov, s sprejetim revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2009,
poročilom nadzornega sveta, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in
nadzora v letu 2009, bilanco stanja na dan
30. 6. 2010 ter besedilom predlaganih sprememb statuta družbe, je delničarjem družbe
od objave sklica skupščine do dneva skupščine dostopno na sedežu družbe na Obrtniška cesta 3, Štore po predhodni najavi
na tel. 059/083-800 ali e-naslovu: info@stsinc.eu vsak delovni dan, od 10. do 12. ure,
poleg tega pa je objavljeno tudi na spletni
strani družbe, www.sts-inc.eu.
Pravice in predlogi delničarjev ter druga
obvestila
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Družba bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila
tiste dodatne točke dnevnega reda, glede
katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica
skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Družba bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki
bodo poslani družbi v 7 dneh po objavi tega
sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni ter za katere bo obenem delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu upravnega odbora in da
bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda oziroma predloge sklepov
k točkam dnevnega redna družbi pošljejo
tudi po faksu 059/083-800.
Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz
305. člena ZGD-1.
Udeležba, sklepčnost in glasovanje 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, ki ga vodi KDD d.d.,
konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Če se skupščine udeleži pooblaščenec
delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane deponirano na sedežu družbe.
Skladno s Statutom družbe skupščina
veljavno odloča, če je na seji prisotnih vsaj
50,01% glasov.
Prijava na skupščino
Prijava udeležbe na skupščini ni obvezna, je pa zaželena. Prijave se lahko
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pošljejo pisno po pošti na naslov družbe,
po faksu 059/083-805 ali na e-naslov:
info@sts-inc.eu.
Solarni termo sistemi – STS d.d.
uprava
Št. 10000221
Ob-6532/10
Uprava družbe Farme Ihan d.d., Breznikova 89, Ihan, 1230 Domžale na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na
podlagi 7. člena Statuta družbe sklicuje
16. sejo skupščine
družbe Farme Ihan d.d.,
ki bo v sredo 1. 12. 2010 ob 12. uri, v sejni sobi družbe Meso Kamnik d.d., Korenova
cesta 9, Podgorje, 1241 Kamnik.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine
Predlog sklepa uprave: skupščina imenuje za predsednika skupščine odvetnika
Dušana Korošca ter dva preštevalca glasov. Skupščini prisostvuje vabljeni notar
Miro Bregar.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za leto 2009, vključno
s seznanitvijo s prejemki članov uprave in
nadzornega sveta, poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila, mnenjem
revizorja ter odločanje o pokrivanju bilančne
izgube in podelitvi razrešnice članom uprave
in nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za leto 2009, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega
sveta, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2009 in pozitivnim mnenjem revizorske družbe Rating
d.o.o. za poslovno leto 2009.
b) Bilančna izguba po stanju na dan
31. 12. 2009 za poslovno leto 2009 ostane
v celoti nepokrita.
c) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za delo teh dveh organov v letu 2009.
3. Uskladitev osnovnega kapitala družbe
z EUR.
Predlog sklepa uprave:
Spremeni se 3. člen Statuta tako, da se
osnovni kapital družbe Farme Ihan d.d., ki
znaša 986.502.000 (devetsošestinosemdesetmilijonovpetstodvatisoč) SIT in je razdeljen na 986.502 (devetstošestinosemdesettisočpetstodva) navadnih prosto prenosljivih
imenskih kosovnih delnic, po tečaju zamenjave preračuna v znesek 4.116.599,90
(štirimilijonestošestnajsttisočpetstodevetindevetdeset 90/100) EUR. Vsaka kosovna
delnica ima v osnovnem kapitalu družbe
enak delež in pripadajoč znesek. Delež 1
kosovne delnice v osnovnem kapitalu je
1/986.502.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa uprave:
Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe Farme Ihan d.d.
v predlaganem besedilu, ki zajemajo uskladitev z novelo ZGD-1C. Dejavnosti družbe
se uskladijo z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07)
– SKD 2008.
Besedilo sprememb je priloga 1 in sestavni del tega sklepa. Sprejme se prečiščeno besedilo statuta. Skupščina pooblašča
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notarja Mira Bregarja, da izvede uskladitve
statuta ter izdela čistopis Statuta.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2010.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina za revizorja družbe za poslovno leto
2010 imenuje revizijsko družbo Renoma,
družba za revizijo in svetovanje d.o.o. iz
Ljubljane.
6. Razno.
Skupščina ugotovi, da je članu nadzornega sveta Liberšar Igorju potekel 4-letni
mandat.
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 delniško knjigo družbe, ki jo vodi Klirinško
depotna družba d.d., Ljubljana, do konca
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
(presečni dan) to je 28. 11. 2010 ter svojo
udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Prijava in eventualno pooblastilo za
zastopanje mora biti pisno in dostavljeno
družbi osebno ali po pošti na sedež družbe
najpozneje do 28. 11. 2010. Pooblastilo
ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja.
Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev
dnevnega reda skupščine
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Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine, najkasneje 7 dni
po objavi, pisno zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda, h kateri mora biti priložen
tudi predlog sklepa o katerem naj odloča
skupščina ali če skupščina pri posamezni
točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja se objavi le, če je delničar
v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal
družbi razumno utemeljen predlog sklepa in
pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava
jim je dolžna podati zanesljive podatke in
odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda
skupščine. Pravica do obveščenosti velja
tudi za pravna in poslovna razmerja družbe
s povezanimi družbami.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega

reda skupščine ter poročila in dokumenti, ki
jih je po zakonu potrebno predložiti skupščini, je delničarjem za brezplačen vpogled na
voljo na sedežu družbe Breznikova 89, Ihan,
1230 Domžale, vsak delavnik, od 10. do
12. ure, od dneva objave sklica skupščine,
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v tajništvu družbe pol ure pred začetkom
zasedanja. V tajništvu družbe so najavljeni
udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini.
Način glasovanja
Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo pred vstopom
v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe
mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu, za pravne
osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Če skupščina ob določeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, ob
14. uri na istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno sklepala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Farme Ihan d.d.
direktor
mag. Marko Višnar, DVM, MBA

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

85 / 29. 10. 2010 /

Objave po Zakonu
o gospodarskih zbornicah
Ob-6515/10
V skladu z 10. členom Zakona o gospodarskih zbornicah sklicujem
ustanovno skupščino
Štajerske informacijske gospodarske
zbornice (ŠIGZ),
ki bo dne 5. 11. 2010 ob 15. uri, v poslovnih prostorih družbe Računovodstvo Tušek
d.o.o., Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj.
Dnevni red:
– ugotovitev prisotnosti;
– sprejem statuta;
– izvolitev organov zbornice (predsednika, upravnega odbora in nadzornega odbora).
Ustanovne skupščine se lahko udeleži:
(1.) zakoniti zastopnik ali pooblaščenec
poslovnega subjekta, ki na trgu kot glavno dejavnost opravlja pridobitno dejavnost
v panogi informacijske tehnologije ter
(2.) je nosilec inovativnega IT projekta ali
pa predstavlja vsaj pomembnem del inovativnega IT projekta, in
(3.) pisno prijavi svojo udeležbo na ustanovni skupščini na obrazcu, ki je objavljen
na spletni strani, www.sigz.info ter najkasneje ob prijavi dostavi tudi dokazila, kot je
navedeno v prijavnem obrazcu.
Popolne prijave s prilogami sprejemamo izključno v elektronski obliki na
info@sigz.info, do 3. 11. 2010 do 12. ure.
Prijavitelj lahko predlaga kandidate za
izvolitev v posamezne organe zbornice na
sami ustanovni skupščini.
Sklicatelj bo najpozneje do 4. 11. 2010 do
18. ure obvestil vse prijavitelje, ki so predložili popolne prijave s prilogami, o sodelovanju na ustanovni skupščini na e-pošto,
s katero se je prijavitelj prijavil.
ŠIGZ
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Zavarovanja terjatev
SV 2766/10
Ob-6490/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-2766/10, DK-195/10
z dne 21. 10. 2010, sta bili nepremičnini:
– trisobno stanovanje št. 6, v drugem
nadstropju, ki se sestoji iz treh sob, dveh kuhinj, kopalnice in WC-ja, predsobe, hodnika
in kleti skupaj s solastninskim deležem na
vseh skupnih prostorih, delih objektih in napravah v večstanovanjski stavbi, na naslovu
Rozmanova 13, Ilirska Bistrica, ki stoji na
parc. št. 1867, k.o. Ilirska Bistrica;
– štirisobno stanovanje št. 3, v prvem
nadstropju, ki se sestoji iz štirih sob, kuhinje
in WC-ja, predsobe in kleti skupaj s solastninskim deležem na vseh skupnih prostorih, delih
objektih in napravah v večstanovanjski stavbi,
na naslovu Rozmanova 13, Ilirska Bistrica, ki
stoji na parc. št. 1867, k.o. Ilirska Bistrica, zastavljeni v korist upnice Gorica leasing d.o.o.,
Nova Gorica – Skupina Nove KBM, s poslovnim naslovom Cesta 25. junija 1j, Kromberk,
5000 Nova Gorica, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 400.000,00 €, s pogodbeno
obrestno mero vezano na šestmesečni Euribor s fiksnim pribitkom 7,27% odstotne točke
letno ter z zakonitimi zamudnimi obrestmi ter
drugimi pripadki in morebitnimi stroški, ki bi
jih banka imela z uveljavljanjem vračila denarne terjatve, z rokom vračila 21. 6. 2021,
vknjiži hipoteka ter zaznamuje neposredna
izvršljivost terjatve, napram dolžnika Energocommerce E.C. d.o.o., s poslovnim naslovom
Roška cesta 2A, 1000 Ljubljana, zanj direktor
Miran Planinc.
SV 738/2010
Ob-6513/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Gorazda Šifrerja
iz Maribora, opravilna številka SV 738/2010
z dne 22. 10. 2010, je nepremičnina
0659-421-19, v izmeri 104,01 m2, v šesti in
sedmi etaži in v prvi etaži shramba, v izmeri
4,50 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe, ležeče v stavbi
na parc. št. 428, k.o. Tabor, na naslovu Valvasorjeva ulica 4, 2000 Maribor, za katerega
v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena etažna
lastnina, v lasti Rogač d.o.o., s sedežem
v Razvanju, Tržaška cesta 53, 2000 Maribor
in zastavljena v korist BKS Bank AG, St.
Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt, Avstrija,

za zavarovanje denarne terjatve v znesku
83.000,00 EUR s pripadki.
SV 728/10
Ob-6528/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Zag-Győfi
iz Lendave, opravilna številka SV 728/10,
z dne 21. 10. 2010, je bilo dvosobno stanovanje, v izmeri 55,80 m2, v deveti etaži
večstanovanjske stavbe, z identifikatorjem
1635.ES, na naslovu Tomšičeva ul. 2, 9220
Lendava, ki stoji na parc. št. 1044/3, pod
vl. št. 3854, k.o. Lendava, last Duraković
Leona, roj. 24. 1. 1970, Tomšičeva ul. 2,
9220 Lendava, ki ga je pridobil na podlagi
kupne pogodbe z dne 10. 4. 2006, sklenjene
z Žunič Borisom, Tomšičeva ul. 2, 9220 Lendava, kot prodajalcem ter Duraković Leonom, kot kupcem, zastavljeno v korist Nove
kreditne banke Maribor d.d., Ul. Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, MŠ 5860580000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
80.000,00 EUR s pripadki.
SV 662/10
Ob-6529/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana iz Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr. št.
SV 662/10 z dne 8. 10. 2010, so bila:
– v zemljiško knjigo še nevpisano stanovanje na naslovu Ulica Otona Župančiča 11,
Idrija, z identifikacijsko št. 2357-1272-103,
kupljeno od M1, finančna družba, d.d. dne
4. 3. 2005,
– v zemljiško knjigo še nevpisano stanovanje, na naslovu Šolska ulica 10, Spodnja
Idrija, z identifikacijsko št. 2358-75-1, kupljeno od Lesne industrije Idrija d.o.o. – v likvidaciji dne 29. 12. 2004,
– v zemljiško knjigo še nevpisano stanovanje, na naslovu Šolska ulica 10, Spodnja Idrija, z identifikacijsko št. 2358-75-2,
kupljeno od Lesne industrije Idrija d.o.o.
– v likvidaciji dne 29. 12. 2004, last družbe SGI Stanovanjsko gospodarstvo Idrija d.o.o., Kosovelova 9, Idrija, matična
številka 5400481000, zastavljena v korist upnice – Zveza bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Podružnica
Ljubljana, Bravničarjeva ulica 13, Ljub
ljana, matična št. 2048159000, za zavarovanje denarne terjatve v skupni višini
310.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 222/2010
Os-6285/10
Na podlagi sklepa o nadaljevanju izvršbe Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št.
In 222/2010 z dne 1. 9. 2010, je bil dne
29. 9. 2010 opravljen v korist upnika Stanovanjska zadruga Gorenjske z.o.o., Kranj,
Cesta Staneta Žagarja 14, Kranj, ki ga zastopa Odvetniška družba Čeferin iz Grosuplja, proti dolžnici Angeli Kovač, Markovci
29, Šalovci, zaradi izterjave 191,74 € s pripadki, rubež nepremičnine, to je stanovanja,
št. 2, v izmeri 32,83 m2, v pritličju večstanovanjskega objekta, na naslovu Ravne 29,
Tržič, v lasti dolžnice Angele Kovač, Markovci 29, Šalovci.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 10. 2010
In 1171/2003
Os-6128/10
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 17. 9. 2001 opr. št. Z 2001/101247 je
bila ustanovljena zastavna pravica v korist
upnika Šteblaj Slavka, Pregljeva ul. 15, Ljub
ljana, na dvoinpolsobnem stanovanju v Ljub
ljani, Močnikova 6, v pritličju stavbe, parc.
št. 83/19, k.o. Šentpeter, v izmeri 55 m2, ki
je last dolžnikov na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju z dne 10. 12. 1988,
sklenjene s Kolar Vladimirjem, Močnikova 6,
Ljubljana, kot preživljalcem, zastavna pravica v korist upnika Šteblaj Slavka, Pregljeva
ulica 15, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 52.920,00 DEM s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 6700/2008
Os-6106/10
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Tanji Dolar Božič, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Maksimiljan d.o.o., Ljubljanska c. 5, 3000 Celje, za
vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini
19.E, v Celju, vpisana pri podvl. 2434/20,
k.o. Celje, izdalo sklep št. Dn 6700/2008,
z dne 27. 8. 2010, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, izgubljene kupoprodajne pogodbe, ki
so jo sklenili GIP Ingrad, kot prodajalec, ter
Miran Krlec in Andreja Krlec, kot kupca za
nepremičnino, št. ID 19.E, vl.št. 2434/20,
k.o. Celje.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini vpisani pri vl.
št. 2434/20, k.o. Celje, se zahteva v korist osebe: Maksimiljan d.o.o., Ljubljanska
cesta 5, Celje, mat. št. 1799622, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge

pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 24. 9. 2010
Rz 270/2010
Os-6383/10
Okrajno sodišče v Sežani po okrajni sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Škrlj Sonje,
Vrhovlje 24, Dutovlje, z dne 21. 9. 2010,
oklicuje začetek postopka dopolnitve zemljiške knjige, in sicer parc. št. 1107/15, k.o.
Voglje.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o parcelah
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice Škrlj Sonje, Vrhovlje 24, Dutovlje.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 14. 10. 2010
Dn 3257/2010
Os-6384/10
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Tanji Dolar Božič s sklepom
z dne 16. 8. 2010, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog Vesne Markotić, Gregorčičeva 2, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 13,
z dne 4. 12. 1991, sklenjene med TP Metro
Celje, Ul. XIV. divizije 12, Celje, kot prodajalcem, in Ludvikom Celcerjem, Šlandrov trg
4, Celje, kot kupcem, za nepremičnino, del
stavbe št. ID 21.E, v stavbi št. ID 1663.ES,
na naslovu Gregorčičeva 2 (prej Šlandrov
trg 4), Celje, vpisano v vl. št. 1505/22, k.o.
Celje.
Po izjavi predlagateljice je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini del stavbe št. ID 21.E, v stavbi št. ID
1663.ES, na naslovu Gregorčičeva 2, Celje,
vpisani v vl. št. 1505/22, k.o. Celje, se zahteva v korist Markotić Vesne, Gregorčičeva 2,
Celje, do celote nepremičnine.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 45/08
in 28/09) v enem mesecu od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 13. 10. 2010
Dn 11820/2010
Os-6486/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Možina Mirana, Ulica Metoda Mikuža 16, Ljub
ljana, ki ga zastopa Arkada nepremičnine
d.o.o., Celovška c. 185, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
vpisano v vl. št. 2352/85 – stanovanje št. 15,
v 9. etaži, Resljeva 38, s kletno shrambo v 1.
etaži, z ident. št. 1737-0180-315, v Ljubljani,
Resljeva cesta 32, 34, 36, 38, 40, 42 in 44,
k.o. Tabor in v vl. št. 2352/181 – parkirno

mesto, z oznako D15, v 1. etaži, z ident.
št. 1737-0180-725, v Ljubljani, Resljeva
cesta 32, 34, 36, 38, 40, 42 in 44, k.o. Tabor,
dne 24. 9. 2010, pod opr. št. Dn 11820/2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– soinvestitorske pogodbe št. 277/84
z dne 20. 12. 1984, aneksa št. 1, k tej pogodbi z dne 24. 9. 1986 in aneksa št. 2/86,
z dne 12. 9. 1986, sklenjenih med ZIGP
IMOS o.sol.o. Ljubljana in Metalna n.sol.o.
Maribor, za stanovanje št. 15, v IV. nadstropju in parkirno mesto D 15, v II. kleti, v k.o.
Tabor,
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 293, z dne 20. 1. 1992, sklenjeno med Metalna p.o. Maribor in Kovačević
Ivanom.
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 24. 9. 2010
Dn 11679/2010
Os-6487/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mezek Slavka, Obala 128, Portorož, ki ga zastopa odv. Vasja Kajfež, Cesta v Gorice 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, vpisano v vl. št. 216/23 – garaža, št. 7, klet z ident. št. 1721-0198-023,
v v Ljubljani, Igriška ulica 5, k.o. Gradišče I,
dne 24. 9. 2010, pod opr. št. Dn 11679/2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. F-G/7, z dne 31. 5.
1976, sklenjene med GP Tehnika Ljubljana
in Preskar Staneta, Gradišče 12, Ljubljana,
za parkirno mesto št. 7, ob Igriški ulici, v k.o.
Gradiško predmestje,
– aneksa h kupni pogodbi z dne 3. 10.
2005, sklenjenega med SCT d.d. Ljubljana
in Preskar Stanislavom, Artiče 59, Artiče.
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 24. 9. 2010
Dn 11893/2010
Os-6488/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Lakner Janeza, Obirska ulica 1a, Ljubljana,
ki ga zastopa notarka Erika Braniselj, Trg
prekomorskih brigad 2, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, vpisano v vl. št. 3385/72 – stanova-
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nje, z oznako 72, v etaži 10 in 1, z ident.
št. 1738-1638-072, v Ljubljani, Celovška
cesta 263, k.o. Dravlje, dne 24. 9. 2010,
pod opr. št. Dn 11893/2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe št. 72-4273
z dne 25. 7. 1972, sklenjene med PZ Giposs
Ljubljana in Zavec Valterjem, Podutiška 69,
Ljubljana, za garsonjero, št. 72, v objektu
ST 4, v 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 24. 9. 2010
Dn 10324/2010
Os-6489/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Malnarič Tomislava,
Oražnova ulica 8, Ljubljana, ki ga zastopa notarka Majda Lokošek, Kolodvorska 6,
Domžale, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnine, vpisane v vl. št. 1230/5 –
stanovanje, št. 5, v pritličju, s shrambo št. 5,
v kleti, z ident. št. 2679-0511-005, v Ljub
ljani, Oražnova ulica 8, Gradišče II, dne
5. 10. 2010, pod opr. št. Dn 10324/2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 466-208/92, M.K. z dne 29. 5.
1992, sklenjene med Občino Ljubljana Vič
- Rudnik in Fakin Marijo, Oražnova 8, Ljub
ljana, za stanovanje v pritlučju, Oražnova 8,
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 5. 10. 2010
Dn 22750/2010
Os-6511/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Arlič Janeza, Ulica Pohorskega bataljona 87,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini vpisani v vl. št. 1492/4 – stanovanje št. 4 v pritličju, s shrambo, št. 4,
v kleti, in shrambo št. 4, v kleti, z ident.
št. 1736-0732-004, v stanovanjski stavbi
v Ljubljani, Ulica Pohorskega bataljona 87,
k.o. Brinje I, dne 5. 10. 2010, pod opr. št.
Dn 22750/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Občino Ljubljana Bežigrad,
ter Žlindra Antonom in Žlindra Antonijo, oba
Ul. Pohorskega bataljona 87, Ljubljana, za
stanovanje št. 4, z dvema kletnima prostoroma v objektu Ul. Pohorskega bataljona 87,
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
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navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2010
Dn 29442/2010
Os-6523/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Stanislave Lovrenčec, Riharjeva ulica 40,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino stanovanje, z ident.
št. 22.E, vpisano v podvl. št. 6854/22, k.o.
Trnovsko predmestje, dne 19. 10. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 178/67, z dne 10. 5. 1967, sklenjene med „Petrol“ Ljubljana, Vošnjakova 2,
Ljubljana, kot prodajalcem ter GP „Tehnograd“ Ljubljana, Tržaška c. 68/a, Ljubljana, in
sicer za nepremičnino, stanovanje, z ident.
št. 22.E, vpisano v podvl. št. 6854/22, 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
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani,
dne 19. 10. 2010
Dn 10101/2010
Os-6554/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana, ki jo po pooblastilu župana zastopa Simona Remih univ. dipl. kom., zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnine –
parc. št. 1385/1, 1385/2, 1385/3 in 1385/6,
k.o. Slape, dne 15. 10. 2010, pod opr. št.
Dn 10101/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe št. 67/DR-97, z dne 14. 1.
1997, sklenjene med strankami: SaturnusEmbalaža d.d., Rimskokatoliško župnijstvo Ljubljana Polje in Mestna občina Ljub
ljana (kot kupovalcem), za parc. št. 1385/1,
1385/2, 1385/3 in 1385/6, k.o. Slape.
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 15. 10. 2010
Dn 10561/2010
Os-6524/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Pavline Rakuša, stanujoče Frankolovska ulica 13, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani
podvl. št. 2219/8, k.o. Tabor, pod opr. št.
Dn 10561/2010 dne 22. 9. 2010, izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 647/91, z dne 14. 12. 1991, sklenjene
na podlagi določil Stanovanjskega zakona

– SZ med prodajalko Občino Maribor, ki jo
je zastopal predsednik Izvršnega sveta Anton Rous in kupovalko Ido Sajko, stanujočo
Plečnikova ulica 8, Maribor, s katero je prodajalka kupovalki prodajala nepremičnino,
stanovanje št. 8, v I. nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Plečnikova ulica 8,
Maribor, stoječe na parc. št. 1019, k.o. Tabor, in na njem dovolila vknjižbo etažne lastninske pravice na ime kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 10. 2010
Dn 2133/2010
Os-6525/10
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Tini Benčič, v zemljiškoknjižni zadevi
začeti na predlog predlagatelja Finor leasing
d.o.o., Pristaniška 14, Koper, ki jo zastopa
odvetnik Franc Mesar iz Kopra, zoper nasprotnega udeleženca: Oprema d.o.o. Izola
– v stečaju, zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice,
dne 15. 10. 2010 sklenilo:
pri nepremičnini, s parc. št. 2490/5, k.o.
Izola, vpisani v vl. št. 962, last Oprema
d.o.o. Izola – v stečaju, do celote (1/1), in pri
nepremičnini, s parc. št. 2490/14, k.o. Izola,
vpisani v vl. št. 1893, last Oprema d.o.o.
Izola – v stečaju do 3964/9552-in, se začne postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, zemljiškoknjižnega dovolila za vpis
lastninske pravice pri parc. št. 2490/5, k.o.
Izola, vl. št. 962, na Finor leasing d.o.o., do
celote (1/1), katerega izvirnik listine je izgubljen, obstajajo pa overjene izjave lastnikov sosednjih nepremičnin, ki potrebujejo
to dejstvo.
Vknjižba lastninske pravice na parc.
št. 2490/5, k.o. Izola, vl. št. 962, se zahteva
v korist predlagatelja Finor leasing d.o.o.,
Koper, Pristaniška ulica 14, Koper, matična
številka: 5297664, do celote (1/1).
Vknjižba lastninske pravice na parc.
št. 2490/14, k.o. Izola, vl. št. 1893, se zahteva v korist predlagatelja Finor leasing d.o.o.,
Koper, Pristaniška ulica 14, Koper, matična
številka; 5297664, do 431/9552-in.
Vknjižbi lastninske pravice na parc.
št. 2490/5, k.o. Izola, vl. št. 962, in parc.
št. 2490/14, k.o. Izola, vl. št. 1893, se zahtevata na podlagi kupoprodajne pogodbe
sklenjene dne 17. 12. 2003 med L.P. Oprema, d.o.o. Izola, v stečaju, kot prodajalcem,
in Finor d.o.o. Koper, kot kupcem, notarsko overjene dne 29. 12. 2003 pod št. OV
9912/03, pri notarju Dravu Ferligoju iz Kopra, zemljiškoknjižnega dovolila za vpis lastninske pravice pri parc. št. 2490/5, k.o.
Izola, vl. št. 962, na Finor leasing d.o.o. do
celote (1/1), ki je izgubljen, obstajajo pa
overjene izjave lastnikov sosednjih nepremičnin, ki potrjujejo izdajo takega zemljiškokjižnega dovolila: izjava Davida Fikona
z dne 5. 7. 2010, overjena dne 14. 7. 2010,
pod št. OV 2458/10, pri notarju Dravu Ferligoju iz Kopra, izjava Slavka Kocjančiča
z dne 5. 7. 2010, overjena dne 7. 7. 2010
pod št. OV 2237/10, pri notarju Dravu Ferligoju iz Kopra, ter izjava družbe Finor leasing d.o.o. z dne 5. 7. 2010, overjena dne
7. 7. 2010, pod št. OV 2232/10, pri notarju

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dravu Ferligoju iz Kopra, ter na podlagi aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne 17. 12.
2003, sklenjenega dne 17. 8. 2006 med L.P.
Oprema, d.o.o. Izola, v stečaju, kot prodajalcem, in Finor d.o.o. Koper, kot kupcem,
notarsko overjenega dne 25. 9. 2006 pod
št. OV 1933/06 pri notarki Nevenki Kovačič
iz Kopra.
Okrajno sodišče v Piranu poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 15. 10. 2010
Dn 4682/2009
Os-6526/10
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Tini Benčič, v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog predlagateljev Klavdij
Mally in Livijana Mally, oba Lepa cesta 23a,
Portorož, zoper nasprotnega udeleženca
SGP SCT d.d. Ljubljana, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin in vknjižbe lastninske
pravice, dne 30. 9. 2010, sklenilo:
pri nepremičnini vpisani v podvl.
št. 3559/43, k.o. Portorož, z oznako 1043.E,
v naravi: garažni prostor v pritličju št. 79,
v Luciji, last SGP SCT d.d. Ljubljana, do celote (1/1), se začne postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 133/6-25, o nakupu
garaže v garažni hiši v Luciji II – Kampolin,
sklenjene dne 24. 2. 1975, med Obalno samoupravno stanovanjsko skupnostjo Izola,
kot prodajalcem, in Jolando Črnjač-Repič,
kot kupovalko, in
– prodajne pogodbe sklenjene med Jolando Črnjač-Repič, kot prodajalko, ter Klavdijem Mallyem in Livijano Mally, kot kupcema, overjene dne 8. 12. 1966, pod št. Ov
1430/86;
katerih izvirnika listin sta izgubljena, obstajata pa fotokopiji teh listin.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev Livijane Mally in Klavdij Mally, oba Lepa cesta 23a, Portorož,
vsakega do polovice (1/2).
Vknjižba se zahteva na podlagi kupne
pogodbe št. 133/6-25 o nakupu garaže
v garažni hiši v Luciji II – Kampolin, sklenjene dne 24. 2. 1975 med Obalno samoupravno stanovanjsko skupnostjo Izola, kot
prodajalcem, in Jolando Črnjač-Repič, kot
kupovalko, in prodajne pogodbe, sklenjene
med Joladno Črnjač-Repič, kot prodajalko,
ter Klavdijem Mallyjem in Livijano Mally, kot
kupcema, overjene dne 8. 12. 1986, pod št.
Ov 1430/86, katerih izvirnika listin sta izgubljena, obstajata pa fotokopiji teh listin.
Okrajno sodišče v Piranu poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listin, katerih vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 30. 9. 2010
Dn 5316/2009
Os-6512/10
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti dne 27. 11. 2009
na predlog SKB Consulting d.o.o., Podgorska cesta 2, Slovenj Gradec, zaradi

vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in
vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini, z identifikacijsko številko dela stavbe
850-1291-84 (84.E), ki predstavlja poslovni prostor v mansardi, št. 73, na naslovu
Ronkova ulica 4, Slovenj Gradec, vpisano
pri podvl. št. 1654/84, k.o. Slovenj Gradec,
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 006/096,
z dne 5. 5. 1997, sklenjene med prodajalcem KaTiCa poslovno trgovski center d.o.o.
Slovenj Gradec, in kupcem Plan export
d.o.o., Mariborska 3, Dravograd, za prodajo
lokala v Koroškem Trgovskem Centru Slovenj Gradec, v rastru A/B, os 8-9, etaža:
mansarda, v izmeri 31,75 m2 in
– aneksa št. 1, h kupoprodajni pogodbi
št. 006/096, z dne 5. 11. 2001, sklenjenega
med prodajalcem KaTiCa poslovno trgovski
center d.o.o., Ronkova 4, Slovenj Gradec,
in kupcem Plan export d.o.o., Mariborska 3,
Dravograd.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva
v korist predlagatelja SKB Consulting d.o.o.,
Podgorska cesta 2, Slovenj Gradec, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 10. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 1112/06
Os-3345/10
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni
zadevi upnice d.d. Koper Adriatic Slovenica
Zavarovalna družba, Celovška 206, Ljub
ljana, proti dolžnici Mateji Muršič, Ljubljanska
c. 70, Domžale, zaradi izterjave 856,73 EUR
s pp, dne 26. 4. 2010, sklenilo:
dolžnici Mateji Muršič, Ljubljanska
cesta 70, Domžale, nekdaj stanujoči na naslovu Levčeva ulica 16, Mengeš, ter Ljub
ljanska cesta 70, Domžale, sedaj neznanega prebivališča, se v tem postopku postavi
začasni zastopnik, odvetnik Primož Kovač,
Ljubljanska cesta 80, Domžale, ki bo v tem
postopku zastopal dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 26.4. 2010
D 312/2009
Os-5764/10
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajnem sodniku Srečku Ritonji, v zapuščinski zadevi po pok. Zori Butinar, pok.
Jožeta, roj. 25. 2. 1921, iz Hrušice 63, Podgrad, umrli 1. 11. 2009, na podlagi 83. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP),
sklenilo:
dediču Darku Stanislavu Butinarju, roj.
11. 12. 1943, nazadnje stanujočemu v Hrušici št. 20 in zdaj neznanega bivališča v Avstraliji, se postavi začasni zastopnik, odvetnik Miran Škrinjar, Kazarje 10, Postojna.
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O postavitvi začasnega zastopnika sodišče obvesti Center za socialno delo v Ilirski
Bistrici.
Sodišče izda oglas, ki ga objavi v Uradnem listu RS in razglasi na sodni deski.
Začasni zastopnik ima v zapuščinskem
postopku za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, od
dne izdaje predmetnega sklepa, pa vse do
zaključka zapuščinskega postopka.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 13. 9. 2010
I 1907/2007
Os-3129/10
V izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni
in preživninski sklad Republike Slovenije,
Kotnikova 28, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Zvonku Kostov, Planina 27, Kranj - dostava, zaradi izterjave 5.073,38 EUR s pp,
je sodišče postavilo dolžniku Zvonku Kostovu, Planina 27, Kranj, začasnega zastopnika odv. Ladi Voršič, Benedičičeva pot 15,
Kranj, ki ima v tem postopku vse pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 29. 4. 2010
I P 320/2008
Os-6201/10
Okrožno sodišče v Kranju je po 4. in 5. točki drugega odstavka 82. člena ZPP, v pravdni
zadevi tožeče stranke Selman Mehmedović
Nasihe, Cesta revolucije 7, Jesenice, ki jo zastopa odvetnik Janez Poljšak iz Jesenic, zoper tožene stranke: Mehmedović Huse, Matije Gupca 10, 76101 Brčko, BIH, Mehmedović
Hasan, Bergerlangmoensvegen 43b, 2380
Brumunddal, Norveška, Mehmedović Muharema, Beekevegen 46b, 2380 Brumunddal,
Norveška, Hrnić Džehva, Domagojeva 10,
1000 Zagreb, Hrvaška, Mehmedović Zejna,
Teofika Buce, b.b. 79285 Sanica, BIH, Sitnić
Senada, Ul. dr. Mustafe Pintola 15, Ilidža,
Mehmedović Senad, Missouri, Lees Summit,
NE Patterson 1898, ZDA, Mehmedović Faud,
Jurkovičeva 9, Zagreb, Hrvaška, Mehmedović Jasminka, Srpac, BIH, naslov neznan,
Mehmedović Sajma, Banka Luka, BIH, naslov neznan, Mehmedović Mesud, Norveška,
naslov neznan, Mehmedović Adem, Prijedor, BIH, naslov neznan, Kučuković Fatima,
Nemčija, naslov neznan, Crnalić Izet, Švedska, naslov neznan, Crnalić Munira, Nemčija, naslov neznan, Crnalić Jusuf, Zagreb,
Hrvaška, naslov neznan, Crnalić Muharem,
Nemčija, naslov neznan, Cipranić Rasema,
Norveška, naslov neznan, zaradi ugotovitve obsega zapuščine, postavilo neznanim
dedičem po pokojnem Husu Mehmedoviću,
Matije Gupca 10, Brčko, BIH, začasnega zastopnika, odvetnika Mitja Severja, Gorenjska
cesta 1, Radovljica.
Začasni zastopnik bo zastopal navedene
tožene stranke v postopku, vse dokler stranke same ali njihov pooblaščenec ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, ki
je pristojen za socialne zadeve ne sporoči,
da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 6. 10. 2010
VL 139555/2009
Os-6204/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
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ljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Dinu
Omerović, Ilirska ulica 34, Ljubljana, zaradi
izterjave 799,61 EUR, sklenilo:
dolžniku Dinu Omerović, Ilirska ulica 34,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Martino Šket, Trdinova ulica 7, Ljub
ljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 8. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ulica 5, Lukovica, ki jo zastopa zakonita
zastopnica odvetnica Alenka Mejak-Pelan,
Slamnikarska 14, Domžale, zaradi izterjave
1.232,76 EUR, sklenilo:
dolžnici Matejki Sojer, Kvederčkova
ulica 5, Lukovica, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Alenka Mejak Pelan, Slamnikarska 14,
Domžale.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2010

VL 69948/2009
Os-6205/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska c. 3a, Koper, proti dolžnici Tanji
Boštjančič, Ulica XXX. divizije 20, Portorož –
Portorose, ki ga zastopa zak. zast. odv. Bojan Starčič, Bernardinska reber 8, Portorož
– Portorose, zaradi izterjave 671,14 EUR,
sklenilo:
dolžnici Tanji Boštjančič, Ulica XXX. divizije 20, Portorož – Portorose, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Bojan Starčič, Bernardinska reber 8,
6320 Portorož.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 7. 2010

VL 93010/2010
Os-6414/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Diners Club SLO Finančno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
cesta 129, Ljubljana, proti dolžniku Marjanu
Babiču, Prešernova ulica 14b, Kamnik, ki
ga zastopa zak. zast. odvetnik Marjan Šnajder, Mlinska pot 3, Ljubljana, zaradi izterjave
1.813,01 EUR, sklenilo:
dolžniku Marjanu Babič, Prešernova
ulica 14b, Kamnik, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Marjan Šnajder.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2010

IV P 1891/2010
Os-6243/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Maji Kolničar Stanković v pravdni zadevi
tožeče stranke: Lesnina, d.o.o., Cesta na
Bokalce 40, Ljubljana, ki jo zastopa Majda
Kmet, odvetnica v Ljubljani, zoper toženo
stranko Rusmiro Pašič, neznanega prebivališča, (prej Cesta revolucije 2b, Jesenice),
zaradi plačila 212,72 EUR s pripadki, dne
30. 9. 2010 sklenilo:
toženi stranki Rusmiri Pašič, neznanega prebivališča, se v zadevi pod opr. št. IV
P 1891/2010 postavi začasna zastopnica Vesna Kotlušek, Čufarjeva ulica 4, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo v navedeni zadevi
zastopala toženo stranko od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ pristojen za socialne zadeve ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 2010

I P 384/2010
Os-5536/10
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici – svétnici Lidiji Križman v pravdni
zadevi tožeče stranke Mojce Brodej, stan.
Ptujska cesta 63, Pragersko, ki jo zastopa
Odvetniška pisarna Mihurko d.o.o. iz Maribora, zoper toženo stranko Mirsad Seferović, neznanega prebivališča v Bosni in
Hercegovini, zaradi razveljavitve zakonske
zveze, na podlagi določil četrte točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP), dne 28. 7. 2010 sklenilo:
toženi stranki se kot začasni zastopnik
postavi odvetnica Andreja Dajčman, Partizanska cesta 16, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko dokler le-ta ali njen pooblaščenec
ne bo nastopil pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 7. 2010

VL 51995/2008
Os-6411/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d. Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa
Milena Susman, Miklošičeva 19, Ljubljana,
proti dolžnici Matejki Sojer, Kvederčkova

In 1/2010
Os-3892/10
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnice Kristine ml. Visintin, Ul.
borcev 20, Portorož – Portorose, ki ga zastopa zak, zast. Mariella Visintin, Ul. borcev
20, Portorož – Portorose, po odvetnici Andreji Bercieri, Miklošičeva 16, Ljubljana, pro-

ti dolžniku Željku Obradoviču, neznanega
bivališča, ki ga zastopa odvetnik Matjaž Kezunović, Ankaranska cesta 7, Koper, zaradi
izterjave 1.877,81 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku se kot začasnega zastopnika
v izvršilni zadevi opr. št. In 1/2010 postavi
odvetnika Matjaža Kezunovića iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal 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 je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 4. 6. 2010
In 119/2010
Os-4618/10
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnika Kristiana Visintina, Ul. Borcev 20, Portorož – Portorose, ki ga zastopa
odvetnica Andreja Bercieri, Miklošičeva 16,
Ljubljana, proti dolžniku Željku Obradoviču,
neznanega bivališča, ki ga zastopa odvetnik Matjaž Kezunović, Ankaranska cesa 7,
Koper, zaradi izterjave 3.219,46 EUR s pp,
sklenilo:
dolžniku se kot začasnega zastopnika
v izvršilni zadevi opr. št. In 119/2010 postavi
odvetnika Matjaža Kezunovića iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal 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 je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 9. 7. 2010
P 45/2010
Os-6086/10
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi tožeče stranke Albinu Mahne, Tatre 32,
6243 Obrov , ki ga zastopa odvetnik Ivan
Ravbar iz Sežane, zoper toženo stranko: 1.
Franc Mahne, Tatre 47, 6243 Obrov, sedaj
neznanega bivališča, 2. Helena Mahne, Tatre 47, 6243 Obrov, sedaj neznanega bivališča, 3. Ivan Mahne, Tatre 47, 6243 Obrov,
sedaj neznanega bivališča, 4. Terezija Mahne, Tatre 47, 6243 Obrov, sedaj neznanega
bivališča in 5. Frančiška Debeljak, Liminjanska cesta 89, Lucija, 6320 Portorož, zaradi
priposestvovanja lastninske pravice (pcto.
2.500,00 €), po predlogu tožeče stranke za
postavitev začasnega zastopnika prvemu
do četrtemu tožencu, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku prvemu
do četrtemu tožencu 1. Francu Mahnetu,
Tatre 47, 6243 Obrov, sedaj neznanega bivališča, 2. Heleni Mahne, Tatre 47, 6243
Obrov, sedaj neznanega bivališča, 3. Ivanu
Mahnetu, Tatre 47, 6243 Obrov, sedaj neznanega bivališča in 4. Tereziji Mahne, Tatre
47, 6243 Obrov, sedaj neznanega bivališča s sklepom z dne 27. 9. 2010 postavilo
začasnega zastopnika, in sicer odvetnika
Dušana Železnika, Pod Sablanico 6, 6210
Sežana, ki bo prvega do četrtega toženca
v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler prvi do četrti toženec ali njun pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 28. 9. 2010
I 421/2009
Os-5520/10
Okrajno sodišče v Žalcu je v izvršilni
zadevi upnice Republike Slovenije, Ljub
ljana – dostava, ki jo zastopa Državno pra-
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vobranilstvo, Zunanji oddelek v Celju, Trg
celjskih knezov 10, proti dolžnici Jasmini
Žgajner, Pongrac 137, Griže, zaradi izterjave 225,48 EUR, sklenilo:
dolžnici Jasmini Žgajner, Pongrac 137,
Griže, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Karmen Orter Divjak, Šlandrov
trg 20/a, Žalec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 20. 8. 2010
P 123/2010
Os-6127/10
Okrajno sodišče v Žalcu je po okrajnem
sodniku Stanislavu Košenini v pravdni zadevi tožeče stranke Angele Vedenik, Matke
35/a, Prebold, ki jo zastopa odvetnica Jasmina Gričnik iz Žalca, proti toženima strankama: 1. Marija Selevšek Lesny, Freyming,
Francija in 2. Rauter Štefanija Freyming,
Francija, zaradi priposestvovanja lastninske pravice, nepremičnine, parc. št. 601,
502, 603 in 604, vse k.o. Pongrac (pcto.
4.880,00 EUR s pp), sklenilo:
toženima strankama se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Igor Virant, Ulica talcev 1/a, Žalec.
Začasni zastopnik bo zastopal toženi
stranki vse do takrat, dokler toženi stranki
ali njun pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 30. 9. 2010

Oklici dedičem
D 543/2009
Os-6139/10
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Antonu
Žvabu, sinu Matevža, upokojencu, roj. 13. 1.
1926, državljanu RS, poročenem, umrlem
25. 7. 2009, nazadnje stanujočem Valjavčeva ul. 4, Kranj.
Pokojni Anton Žvab je bil poročen, imel je
sina, ki je umrl pred njim. Kot dediči po njem,
so na podlagi zakona, poleg žene poklicani

tudi njegovi bratje in sestre, oziroma njihovi potomci. Zapustnik je imel sestro Slavko Šmid in brata Albina Žvaba. Slednji je
umrl pred zapustnikom in je zapustil sina Aleksa Žvaba, roj. 5. 3. 1950, z zadnjim znanim
bivališčem Hraška cesta 11, Lesce, Imenovani živi v tujini, njegov naslov pa ni znan.
Sodišče zato Aleksa Žvaba poziva, da se
v roku enega leta od objave oklica priglasi
sodišču.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 30. 9. 2010
D 234/2010
Os-4615/10
Na Okrajnem sodišču v Trbovljah je
v teku zapuščinski postopek po pok. Černigoj Kristini, roj. 22. 4. 1909, umrli 13. 1.
1985, nazadnje stanujoči v Hrastniku, Brnica 33, pozivamo vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine po pokojni Černigoj
Kristini, da se priglasijo Okrajnemu sodišču
v Trbovljah v enem letu od objave tega oklica v Uradnem listu RS.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 29. 6. 2010

Oklici pogrešanih
N 11/2010
Os-6254/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Ani Petkovšek, v nepravdni zadevi predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno
pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kopru,
zoper nasprotnega udeleženca Franca Ivančiča, z zadnjim znanim bivališčem Gabrovica
pri Črnem Kalu št. 27, Črni Kal, ki ga zastopa
skrbnica za poseben primer Cvetka Birsa iz
Ankarana, zaradi razglasitve pogrešanega
nasprotnega udeleženca za mrtvega, dne
6. 10. 2010, sklenilo:
Uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Franca Ivančiča, pok.
Antona, rojenega dne 9. 9. 1898, z zadnjim
znanim bivališčem Gabrovica pri Črnem
Kalu št. 27, Črni Kal, za mrtvega.
Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in
smrti, se poziva, da to sporočijo naslovnemu
sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica v Uradnem listu RS, ker bo sodišče po
preteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 10. 2010
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N 54/2010
Os-6274/10
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani Petkovšek, v nepravdni zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa
Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kopru, zoper nasprotnega udeleženca:
Ermina Piciga, neznanega bivališča, ki ga
zastopa skrbnica za poseben primer Irena
Fister iz Kopra, zaradi razglasitve pogrešanega nasprotnega udeleženca za mrtvega,
dne 6. 10. 2010, sklenilo:
Uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Ermina Picige, roj.
22. 12. 1913, neznanega bivališča, za mrtvega.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, da to sporočijo naslovnemu
sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica v Uradnem listu RS, ker bo sodišče po
preteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 10. 2010

Pozivi za predlaganje
kandidatov za sodnike
porotnike
Št. 203
Os-6478/10
V skladu z določilom drugega in petega
odstavka 46. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami) to
sodišče objavlja dodatni
poziv
predstavniškim organom občin in drugim
pristojnim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča v Krškem, iz občin Brežice,
Krško in Kostanjevica na Krki, da predlagajo
kandidate za 57 sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Krškem.
Za sodnika porotnika je lahko imenovan
državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil
30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno ter
osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada
slovenski jezik.
Predloge, skupaj z dokazili, da kandidati
izpolnjujejo pogoje za imenovanje, ki jih določa zakon, je treba poslati na naslov: Okrožno sodišče v Krškem, Urad predsednice,
Cesta krških žrtev 12, 8270 Krško, v roku
60 dni od objave tega poziva.
Okrožno sodišče v Krškem
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Erman Gašper, Krakovska 10/b, Domžale,
zavarovalno polico, št. 50500066635, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnp-316331
Erman Gašper, Krakovska 10/b, Domžale,
zavarovalno polico, št. 50500025667, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gno-316332
Galer Nataša, Norički vrh 27, Gornja
Radgona,
zavarovalno
polico,
št.
50500098079, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnv-316350
Kerčmar Štefan, Černelavci, Slovenska
cesta 62, Murska Sobota, zavarovalno polico,
št. 50500013332, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gnz-316371
Škerget Marija, Filovci 55, Bogojina,
zavarovalno polico, št. 50500068770, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnc-316394

Spričevala preklicujejo
Ašič Milan, Gregorčičeva 6/a, Lendava
– Lendva, spričevalo 3. letnika Srednje
gostinske šole Slovenj Gradec – smer
natakar, izdano leta 1994. gng-316315
Bartol Bibb Marija, Drenov grič 143,
Vrhnika, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Srednje pedagoške šole v Ljubljani, izdano
leta 1983–1986, izdano na ime Bartol Marija.
gng-316365
Bender Denis, Kosovelova 23, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
frizerske, strojne in prometne šole, št. II2146, izdano leta 1996. gnx-316373
Bobnič Robert, Krajna Brda 16, Blanca,
spričevalo o končani OŠ Blanca, izdano leta
2000. gnw-316299
Bukovnik Andreja, Hotemaže 40,
Preddvor, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske turistične šole Radovljica, št.
324, izdano leta 1996. gne-316292
Bukovnik Andreja, Hotemaže 40,
Preddvor, spričevalo 2. letnika Srednje
ekonomsko turistične šole Radovljica, št.
324, izdano leta 1997. gnd-316293
Cerar Darja, Stegne 9, Moravče, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta 1997,
izdano na ime Rožman Darja. gnq-316355
Časar Tilen, Vodenska 33, Trbovlje,
spričevalo 1. letnika SŠOF Ljubljana, št.
V/911, izdano leta 2008. gnr-316329
Čič Eva, Vojkova 71, Ljubljana, spričevalo
o končani OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana.
gnz-316296
Čurguz Nikola, Cesta revolucije 1/b,
Jesenice, diplomo Srednje šole ŽIC, izdana
leta 1978. gne-316342
Delič Ivana, Alpska cesta 15, Bled,
spričevalo 5. letnika Srednje šole Jesenice,
izdano leta 2006. gne-316317
Dimitrić Zorica, Cesta na Belo 14, Kranj,
spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne in
gumarske šole v Kranju, izdano leta 2002.
gni-316363

Dolšak Alen, Brestovška cesta 37,
Rogaška Slatina, spričevalo 8. razreda
OŠ Rogaška Slatina, izdano leta 2001.
gnl-316310
Germut Tadej, Vas 22/a, Radlje ob
Dravi, spričevalo 3. letnika Srednje elektro
računalniške šole Maribor, izdano leta 2008.
gnj-316287
Godvajs Domen, Mojstrska 2, Murska
Sobota, spričevalo o končani OŠ III Murska
Sobota. gnn-316383
Golob Kristjan, Zgornji Brnik 154, Cerklje
na Gorenjskem, indeks, št. 23100277,
izdala Fakulteta za strojništvo Ljubljana.
gnr-316379
Gruden Eva, Škrljevo 1/a, Šentrupert,
spričevalo 3. letnika Ekonomske gimnazije
Novo mesto, izdano leta 2009. gne-316392
Gutić Almir, Pšata 7, Cerklje na
Gorenjskem,
spričevalo
2.
letnika
Frizerske šole v Kranju, izdano leta 2005.
gnt-316352
Gutić Almir, Pšata 7, Cerklje na
Gorenjskem,
spričevalo
1.
letnika
Frizerske šole v Kranju, izdano leta 2004.
gns-316353
Hasić Jasna, Mušenik 8, Črna na
Koroškem, spričevalo 1. letnika ŠCSG SŠ
Muta, izdano leta 2007. gnv-316375
Istenič Rok, Jakčeva ulica 5, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 2007. gnt-316302
Ivanšek Polona, Aškerčeva 9, Dob,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika Srednje šole za farmacijo, kozmetiko
in zdravstvo, izdano leta 2002. gnd-316393
Junc Dejan, Seča 113, Portorož –
Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tehniške šole Koper, izdano leta
2008. gni-316313
Kogelnik Klavdija, Dolinska cesta 26/a,
Koper – Capodistria, spričevalo 1. letnika
Srednje tekstilne šole Maribor. gnu-316376
Košir Žan, Pristavška cesta 32, Tržič,
maturitetno spričevalo Ekonomske šole
Kranj, izdano leta 2003. gnp-316356
Kozole Branka, Ulica heroja Verdnika
40, Jesenice, spričevalo od 1. do 3. letnika
ETRŠ Brežice, izdano leta 1997, 1998 in
1999. gnw-316324
Koželj Nastja, Voklo 58, Šenčur,
spričevalo 8. razreda OŠ Šenčur, izdano
leta 2002. gnm-316384
Kračan Rok, Senožeti 72a, Dol pri
Ljubljani, spričevalo 8. razreda OŠ Dol pri
Ljubljani, izdano leta 2003. gnv-316300
Kristan Igor, Strahinj 26, Naklo, obvestilo
o uspehu pri maturi Gimnazije Kranj, izdano
leta 1995. gnl-316314
Lepki Ivan, Cesta 4. julija 64, Krško,
spričevalo 1. letnika Šolskega centra
Rogaška Slatina, izdano leta 2005.
gnj-316337
Lepki Ivan, Cesta 4. julija 64, Krško,
spričevalo 2. letnika Šolskega centra
Rogaška Slatina, izdano leta 2006.
gni-316338
Majerle Martina, Meljski hrib 30/c,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje družboslovne šole Maribor, št. 51,
izdano leta 1984. gnf-316391

Malerič Darja, Kanižarica 10, Črnomelj,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3., 4. in 5. letnika Srednje šole tekstilne
usmeritve Metlika, izdano leta 1999, 2000
in 2001. gnj-316312
Marentič Barbara, Griblje 61/a, Gradac,
spričevalo 4. letnika Srednje vzgojiteljske
šole Metlika, št. 040343324, izdano leta
2007. gnh-316289
Mikec Matic, Mali Slatnik 22, Novo
mesto, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
ekonomske šole Novo mesto, izdano leta
2000 in 2001. gng-316390
Miš Elizabeta, Tržaška cesta 126,
Logatec, spričevalo 1., 2., 3., 4. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za pošto, ekonomijo in telekomunikacije
v Ljubljani, izdano leta 1995–1998.
gnm-316359
Mlinar Jožefa, Pod Grintovcem 16,
Logatec, diplomo Srednje lesarske šole,
izdano leta 1986, izdano na ime Čuk Jožefa.
gno-316307
Nadižar Marko, Kozinova 7, Portorož –
Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje poklicno kovinarske šole Domžale,
izdano leta 1979. gne-316367
Najger Denis, Šmarska cesta 60,
Škofljica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 1997. gnl-316360
Pahor Nejc, Dobovičnikova ulica 78,
Vrhnika, spričevalo o končani OŠ Ivana
Cankarja Vrhnika, izdano leta 2000.
gnf-316366
Papež Bojana, Kolenča vas 18, Struge,
spričevala poklicne mature Srednje
trgovske šole Ljubljana, izdano leta 2003.
gnq-316305
Podobnik Nina, Osenjakova ulica
4, Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ
Ketteja Murna Ljubljana, izdano leta 2002.
gnu-316301
Poljšak Helena, Idrijska cesta 35,
Ajdovščina, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tekstilne in obutvene šole v Kranju,
izdano leta 1989, izdano na ime Vuga
Helena. gnd-316368
Qunaj Tafe, Pohorska ulica 13b, Celje,
diplomo Gradbene šole v Celju, izdane leta
2007. gnc-316344
Rogelšek Mia, Cesta Matije Gubca 2/a,
Šoštanj, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Lava Celje, izdano leta 2005. gnq-316330
Sahačić Nina, Cankarjeva 56, Nova
Gorica, spričevalo 1. in 2. letnika SETŠ
Nova Gorica, izdano na ime Kogoj Nina.
gnf-316341
Skenderović Adnan, Bilečanska ulica
5, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Božidarja Jakca v Ljubljani, izdano leta
2004. gnk-316361
Stramec Mateja, Šentjanž 1, Vuzenica,
spričevalo 1. letnika SKŠ Muta – šivilja,
krojač, izdano leta 2005. gnv-316325
Stramec Mateja, Šentjanž 1, Vuzenica,
spričevalo 2. letnika SKŠ Muta – šivilja,
krojač, izdano leta 2006. gnu-316326
Stramec Mateja, Šentjanž 1, Vuzenica,
spričevalo 3. letnika SKŠ Muta – šivilja,
krojač, izdano leta 2007. gnt-316327
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Stramec Mateja, Šentjanž 1, Vuzenica,
spričevalo o zaključnem izpitu SKŠ
Muta – šivilja, krojač, izdano leta 2007.
gns-316328
Šarkezi Bojan, Serdica 113, Rogašovci,
spričevalo 5. razreda OŠ Sveti Jurij, št.
IV/500, izdano leta 1990. gnx-316348
Šimenc Romana, Bizoviška cesta 67,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2002.
gny-316347
Toplak Alojz, Žvab 14/a, Ivanjkovci,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Šolskega centra Ptuj – strojni
mehanik, izdano leta 1992. gnt-316377
Trontelj Urša, Gatina 19, Grosuplje,
spričevalo 1. letnika Zdravstvene šole v
Ljubljani, izdano leta 2006. gnd-316343
Turk Janja, Sela pri Ratežu 21, Otočec,
spričevalo 2. letnika Ekonomske šole Novo
mesto, izdano leta 2003. gni-316388
Turk Janja, Sela pri Ratežu 21, Otočec,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole Novo
mesto, izdano leta 2002. gnh-316389

Drugo preklicujejo
Adlešič Nejc, Cankarjeva 2/a, Črnomelj,
študentsko izkaznico, št. 22090069.
gnk-316286
Agrež Barbara, Cankarjev trg 12,
Zagorje ob Savi, dijaško izkaznico, št.
000602294497. gni-316288
Ambrožič Sara, Lužiško srbska 64,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
71100181, izdala Biotehniška fakulteta
Ljubljana. gns-316303
AVRIGO d.d. Nova Gorica, Kidričeva 20,
Nova Gorica, licenco, št. G 0401500, za
vozilo M.A.N. 14.280 HOCL/E4 DEXON z
reg. št. GO L3-746. gnb-316395
Ažman Sebastijan, Toplarniška 3,
Ljubljana, pooblastilo, št. II000458, HH
000909 in KK 000635, z dne 12. 2. 2003.
gnp-316381
Debevec Ina, Verovškova ulica 19,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Šiška. gny-316397
Deželak Estera, Zgornje Gorče 20b,
Braslovče, študentsko izkaznico, št.
18090183, izdala Filozofska fakulteta v
Ljubljani. gnh-316364
Džafiči Driton, Mariborska cesta 38,
Celje, certifikat NPK, št. IZO/07-191, izdan
pri ŠC Celje – Poklicna in tehniška gradbena
šola, izdan leta 2007. gnc-316369
Erman Tilen, Sostrska cesta 15/d,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19488528, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gnq-316380
Erpič Jure, Trstenik 26, Mirna, dijaško
izkaznico, izdala Srednja šola Josipa Jurčiča
Ivančna Gorica. gnf-316316
Gashi Rasim, Šorlijeva ulica 16,
Kranj, kartico za digitalne tahografe,
št. 107500002737000, izdal Cetis d.d.
gnm-316309

Glavati Vesna, Predoslje 61/a, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 19444820,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnn-316333
Golob Tina, Šujica 31, Dobrova, dijaško
izkaznico, izdala Ekonomska srednja šola
Ljubljana. gnk-316311
Habič Klemen, Zgornja Besnica 13,
Ljubljana, certifikat za NPK varnostnika,
izdan dne 15. 9. 2006, z oznako C1251,
izdala Zbornica za razvoj slovenskega
zasebnega varovanja. gnz-316346
Jordanoski Zoran, Tovarnik 3a, Skopje,
certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji
za voznika v cestnem prometu št.
3343/2008/8400.002.4.1, izdala Agencija
za promet v Ljubljani 22. 12. 2008.
gno-316357
KAM-BUS d.d., Perovo 30, Kamnik,
licenco,
št.
GE003030/00276/012,
za avtobus z reg. št. LJ – KAM-821.
gnb-316295
Kamenšek Miha, Podlog v Savinjski
dolini 55, Žalec, študentsko izkaznico, št.
63090213, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko. gnr-316304
Kneževič Peter, Neža 44, Trbovlje,
študentsko izkaznico, št. 19339003,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gny-316372
Kos Blaž, Šentjanž 31B, Sevnica,
študentsko izkaznico, št. 63090070, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnx-316323
Kos Eva, Savska cesta 52, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 50050477, izdala
Teološka fakulteta Ljubljana. gnb-316320
Kryeziu Bajram, Mariborska cesta 38,
Celje, certifikat NPJ, št. IZO/07-190, izdan
pri Šolskem centru Celje – Poklicna in
tehniška gradbena šola Celje, izdan leta
2007. gnb-316370
Lakič Aleksander, Maistrova ulica 1,
Slovenj Gradec, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500022914000, izdajatelj
Cetis Celje. gnd-316322
Maček Anton, Kapele 26, Kapele,
orožni list, št. OL 18778, izdala UE Brežice.
gnc-316294
Marinić Sandra, Gerbičeva 9/a, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18031101, izdala
FF v Ljubljani. gnj-316362
Mokorel Tjaša, Utik 97, Vodice, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Šentvid
Ljubljana. gng-316290
Mrkun Damjan, Brilejeva ulica 19,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19421034, izdala Ekonomska fakulteta
Ljubljana. gnx-316298
Navodnik Tadej, Itiški vrh 134, Šentjanž
pri Dravogradu, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500011960000, izdajatelj
Cetis Celje. gnk-316386
Pavlović Vesna, Pod Trško goro 133,
Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
27005363, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko Ljubljana. gno-316382
Petrovčič Klemen, Čepovan 76, Čepovan,
študentsko izkaznico, št. 63090301, izdala
Univerza v Ljubljani. gnu-316351
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Pletl Klara, Dimitrija Tucovića 72,
Zrenjanin,
študentsko
izkaznico,
št.
19376623, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnn-316358
Podobnik Matej, Dunajska 103, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19770989, izdala
Univerza v Ljubljani. gnj-316387
Primožič Eva Julija, Hafnerjeva 6/a,
Ljubljana-Šentvid, dijaško izkaznico, izdala
Škofijska klasična gimnazija, št. 0005969690.
gnk-316336
Pustavrh Mičović Jon, Kašeljska cesta
134, Ljubljana - Polje, dijaško izkaznico,
izdala Gimnazije Moste. gnn-316308
Pustotnik Anton, s.p. Avtoprevozništvo,
Pelechova cesta 085, Radomlje, licence št.
005563, za vozilo Iveco 75 E 14, registrstka
številka LJ R2 39T, izdala Obrtna zbornica
Slovenije. gnp-316306
Robnik Barbara, Vrbanska cesta 25,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 41030240,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnw-316374
Roljić Petko, Zabretova 1, Ljubljana,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500026494000, izdajatelj Cetis Celje.
gnm-316334
Sagali d.o.o, Tolminskih puntarjev 12, Nova
Gorica, licenco, št. GE004405/05745001 za
vozilo z reg. št. GO – MR617. gnf-316291
Sam T. d.o.o., Senožeče 104/k, Senožeče,
dovolilnico št. 1011441, izdala Gospodarska
zbornica Slovenije. gng-316340
Samec Urška, Slovenska vas 48, Stara
Cerkev, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Kočevje. gnr-316354
Sebastian Wydro, Celovška 166, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 70072252, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnl-316339
Soldat Radoslav, Ljubljanska cesta 11,
Kočevje, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500021510000, izdajatelj Cetis Celje.
gnz-316321
Sukanović Admir, Bevkova ul. 14,
Ajdovščina, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500015354020, izdajatelj Cetis Celje.
gnl-316385
Šumečnik Jurij, Šmihel 20, Mozirje,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500024680000, izdajatelj Cetis Celje.
gnl-316335
T.L.S. d.o.o., Sokolska ulica 5, Ivančna
Gorica, licenco, št. 019/300139 za vozilo
Mercedes Actros 1844 z reg. št. NM 23-45P.
gnz-316396
Turnšek 3000 d.o.o., Spodnja nova vas
047, Slovenska Bistrica, licenco za vozilo
Renault AE 420TI z reg. št. CE T8-298.
gnd-316318
Turnšek 3000 d.o.o., Spodnja nova vas
047, Slovenska Bistrica, licenco za vozilo
Mrcedez Benz Actros z reg. št. CE K0-41C.
gnc-316319
Venier Jan, Cesta v Rožno dolino
10, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
25060151, izdala Fakulteta za arhitekturo.
gnb-316345
Zlodej Aleš, Mala gora 6, Zreče, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500013404000,
izdajatelj Cetis Celje. gnw-316349
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