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Javni razpisi
Št. 2201-1/10-6

Ob-1002/11

Obvestilo o zaprtju
javnega razpisa za sofinanciranje
projektov izgradnje energetsko varčnih
večstanovanjskih stavb
in energetske prenove
večstanovanjskih stavb
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad objavlja, da je Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje energetsko
varčnih večstanovanjskih stavb in energetske prenove večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 31/09, objavljen dne 20. 4.
2009) na podlagi sklepa Nadzornega sveta
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada z dne 22. 12. 2010, od
dne objave tega obvestila v Uradnem listu
RS dalje, zaprt.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-1034/11
Popravek
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo
po pooblastilu Vlade Republike Slovenije
zastopa dr. Igor Lukšič, minister za šolstvo
in šport (v nadaljevanju: Republika Slovenija), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 12/07 in 55/09, v nadaljevanju:
ZSPDPO) objavlja popravek javnega razpisa za prodajo nepremičnin po metodi javne dražbe, objavljene v Uradnem listu RS,
št. 110, dne 31. 12. 2010, Ob-7577/10 (stran
3244) tako, da sedaj glasi:
1. Naziv in sedež organizatorja: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16,
1000 Ljubljana.
2. Predmet prodaje: stanovanje št. 2,
v dvostanovanjski stavbi Raški dol 2, Maribor, ki predstavlja solastninski delež do 1/2
celote, parc. 80/7 (stavbišče), 1/2 parc. 80/14
(pripadajoče zemljišče), ter zemljiške parc.
št. 80/12, 80/13, 80/15 in 80/16, do celote,
vse k.o. Krčevina.
Stanovanje št. 2 predstavlja drvarnico,
v izmeri 4,52 m2, hodnik, v izmeri 4,53 m2,
dnevna soba, v izmeri 13,03 m2, kuhinja z jedilnico, 8,59 m2, spalnica, v izmeri 13,32 m2,
otroška soba, v izmeri 9,52 m2, kopalnica,
v izmeri 3,36 m2 in ½ podstrešja, v izmeri
7,87 m2.
Stanovanje je zasedeno. Najemnik
ima predkupno pravico.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.

4. Izklicna cena: 31.000,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejemu
podpisane pogodbe na račun prodajalca.
Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh
od poziva k podpisu pogodbe.
Lastništvo preide na kupca ob plačilu
celotne kupnine in davka na promet nepremičnin.
Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Ministrstva za
šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub
ljana, dne 27. 1. 2011, z začetkom ob 9.30.
7. Drugi pogoji:
a. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin;
b. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme
biti starejše od 30 dni;
c. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani 10% varščini od izklicne cene za nepremičnino,
za katero dražijo. Varščina se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic na št.: 18
33111-7141998-20100000. Dražitelj mora
na dražbi predložiti dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za
primer vračila varščine. Uspelemu dražitelju
se varščina všteje v kupnino, ostalim se
vrne brezobrestno v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Kolikor uspeli dražitelj ne
podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali
ne plača kupnine v roku 8 dni po prejemu
pogodbe, se vplačana varščina zadrži, ter
se nepremičnina ponudi v nakup drugemu
najugodnejšemu ponudniku;
d. dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 7. točke,
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka;
e. vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško
knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet
nepremičnin plača kupec;
f. dražitelj pred nastopom na javni dražbi
podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim
in dejanskim stanjem nepremičnine;
g. nepremičnine so na prodaj po načelu
videno – kupljeno, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane.

8. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla.
9. Informacije: za dodatne informacije
v zvezi s prijavo in ogledom nepremičnine
se obrnite na Aleša Rajliča, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Masarykova ulica 16, Ljub
ljana, tel. 01/400-52-69, e-pošta: ales.rajlic@gov.si.
Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije
Ob-1035/11
Popravek
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo
po pooblastilu Vlade Republike Slovenije
zastopa dr. Igor Lukšič, minister za šolstvo
in šport (v nadaljevanju: Republika Slovenija), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 12/07 in 55/09, v nadaljevanju:
ZSPDPO) objavlja popravek javnega razpisa za prodajo nepremičnin po metodi javne dražbe, objavljene v Uradnem listu RS,
št. 110, dne 31. 12. 2010, Ob-7575/10 (stran
3244) tako, da sedaj glasi:
1. Naziv in sedež organizatorja: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16,
1000 Ljubljana.
2. Predmet prodaje: stanovanje št. 1,
v dvostanovanjski stavbi Raški dol 2, Maribor, ki predstavlja solastninski delež do
1/2 celote, parc. 80/7 (stavbišče), 1/2
parc. 80/14 (pripadajoče zemljišče), ter zemljiški parc. št. 80/10, 80/11 do celote, vse
k.o. Krčevina.
Stanovanje št. 1 predstavlja drvarnico,
v izmeri 11,07 m2, hodnik, v izmeri 3,98 m2,
kuhinja z jedilnico 5,92 m2, WC in kopalnica, v izmeri 2,70 m2, dnevna soba, spalnica 18,68 m2, soba, v izmeri 9,98 m2 in ½
podstrešja, v izmeri 7,87 m2.
Stanovanje je zasedeno. Najemnik
ima predkupno pravico.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena: 27.000,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejemu
podpisane pogodbe na račun prodajalca.
Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh
od poziva k podpisu pogodbe.
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Lastništvo preide na kupca ob plačilu
celotne kupnine in davka na promet nepremičnin.
Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v prostorih Ministrstva za šolstvo
in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana,
dne 27. 1. 2011, z začetkom ob 9. uri.
7. Drugi pogoji:
a. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin;
b. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme
biti starejše od 30 dni;
c. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani 10% varščini od izklicne cene za nepremičnino,
za katero dražijo. Varščina se plača na račun, št. 01100-6300109972, sklic na št.: 18
33111-7141998-20100000. Dražitelj mora
na dražbi predložiti dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za
primer vračila varščine. Uspelemu dražitelju
se varščina všteje v kupnino, ostalim se
vrne brezobrestno v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Kolikor uspeli dražitelj ne
podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali
ne plača kupnine v roku 8 dni po prejemu
pogodbe, se vplačana varščina zadrži, ter
se nepremičnina ponudi v nakup drugemu
najugodnejšemu ponudniku;
d. dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 7. točke,
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka;
e. vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško
knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet
nepremičnin plača kupec;
f. dražitelj pred nastopom na javni dražbi
podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim
in dejanskim stanjem nepremičnine;
g. nepremičnine so na prodaj po načelu
videno – kupljeno, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
8. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla.
9. Informacije: za dodatne informacije
v zvezi s prijavo in ogledom nepremičnine
se obrnite na Aleša Rajliča, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Masarykova ulica 16, Ljub
ljana, tel. 01/400-52-69, e-pošta: ales.rajlic@gov.si.
Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije
Št. 1/2011
Ob-7718/10
Zaradi spremembe Zakona o upravnih
taksah (ZUT) (Uradni list RS, št. 106/10UPB5) Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju:
javni sklad) objavlja
popravek
javnega razpisa sofinanciranja
tehniškega izobraževanja dijakov
iz držav Zahodnega Balkana v Sloveniji
od šolskega leta 2011/2012
do zaključka izobraževanja (104. JR)
V Javnem razpisu sofinanciranja tehniškega izobraževanja dijakov iz držav Zahodnega Balkana v Sloveniji od šolskega
leta 2011/2012 do zaključka izobraževanja
(104. JR), objavljenem v Uradnem listu RS,
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št. 102/10, dne 17. 12. 2010 (Ob-7344/10)
(v nadaljevanju: javni razpis) se v 4. točki
javnega razpisa »Dokumentacija« zadnji odstavek popravi tako, da se glasi:
»Prijavitelj mora ob predložitvi vloge
plačati upravno takso na račun Ministrstva za finance pri Upravi za javna plačila, št. 01100-1000315637, sklic 11, številka
sklica 96091-7111002-110104 ter predložiti
dokazilo o izvedenem plačilu in sicer:
– če vloži vlogo do vključno 30. 6. 2011
v skupini višini 19,37 EUR in sicer 3,88 EUR
za vlogo ter 15,49 EUR za izdajo odločbe
oziroma sklepa, s katerim se konča postopek;
– če vloži vlogo od 1. 7. 2011 do vključno preteka roka za vložitev vloge v skupini
višini 21,02 EUR in sicer 4,21 EUR za vlogo
ter 16,81 EUR za izdajo odločbe oziroma
sklepa, s katerim se konča postopek.«
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 430-229/2011/2
Ob-1013/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22,
1000 Ljubljana, na podlagi točke a) 8. člena
in 29. člena Uredbe o ukrepih kmetijske
strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 47/09,
94/09 in 102/10; v nadaljevanju: Uredba)
objavlja
javni razpis
za podporo strokovnim prireditvam,
stanovskemu in interesnemu
združevanju nevladnih organizacij
za leto 2011
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja neprofitnih združenj, ki so širšega pomena za kmetijstvo in podeželje, in
ki povezujejo društva podeželske mladine,
podeželskih žensk in sindikat kmetov, so registrirana ter delujejo na celotnem območju
Republike Slovenije.
Višina nepovratnih sredstev, namenjenih
za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju predmeta podpore za leto 2011, do višine 90.000
eurov iz PP 2556.
II. Vlagatelj in prejemnik sredstev
Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki
kandidira za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu in zastopa nevladno organizacijo, neprofitno združenje ali drugo neprofitno
obliko sodelovanja kmetov v združenjih.
Prejemnik sredstev je nevladna organizacija, neprofitno združenje ali druga neprofitna oblika sodelovanja kmetov v združenjih, ki je za zagotavljanje subvencioniranih
storitev prejela sredstva po tem javnem
razpisu.
III. Pogoji za pridobitev sredstev
Vlagatelj mora pogoje za dodelitev sredstev izpolnjevati že ob vložitvi vloge.
Vlagatelj mora:
1. podati vlogo na obrazcu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej
navedeni;
2. predložiti dokazila o delovanju na področju kmetijstva;
3. dokazila o zastopanosti aktivnega
članstva;
4. program dela od 1. 11. 2010 do 30. 10.
2011.
Prejemnik sredstev, ki pridobi sredstva
na podlagi tega javnega razpisa, mora do-
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kumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev
sredstev, hraniti še najmanj deset let od
dneva pridobitve sredstev.
IV. Omejitve
1. Delež dodeljene pomoči za namen
tega ukrepa lahko znaša do 100 odstotkov
upravičljivih stroškov;
2. Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih virov za namen tega ukrepa lahko skupno znaša do 100 odstotkov upravičljivih
stroškov;
3. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki
je za iste upravičljive stroške, kot jih navaja
v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel sredstva javnih virov in katerih seštevek bi presegel 100 odstotkov upravičljivih stroškov.
V. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva po tem javnem razpisu se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. Sredstva
se prejemnikom sredstev dodelijo za namen
iz I. poglavja tega javnega razpisa, in sicer
do 100 odstotkov upravičljivih stroškov.
Upravičljivi stroški za prejemnike sredstev iz II. poglavja tega javnega razpisa so:
– stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov oziroma nakup
opreme),
– materialni stroški in stroški dela pisarne
ter organov,
– stroški članarin v mednarodnih organizacijah.
Prejemnik sredstev mora zagotoviti morebitno razliko sredstev med dodeljenimi
sredstvi in dejansko vrednostjo odobrenega
programa.
Sredstva se bodo prejemnikom izplačala
na podlagi zahtevka za izplačilo, poročila
o izvedenem programu ter kopij računov in
dokazil o plačilu računov, ki morajo biti oštevilčeni, zloženi po vrstnem redu in v zaporedju prikazani v pregledni zbirni tabeli.
VI. Poraba sredstev
Zahtevke za izplačilo, skupaj z računi in
dokazili o plačilu upravičenih stroškov ter
poročilom o izvedenem programu, morajo
upravičenci predložiti na agencijo Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: AKTRP), najkasneje do
30. 10. 2011. Upravičenec lahko do skrajnega datuma za vlaganje zahtevkov vloži
največ dva zahtevka. Če je zahtevek nepopoln se ga lahko na poziv AKTRP dopolni
največkrat enkrat.
Kot osnova za izplačilo dodeljenih sredstev se upoštevajo računi, ki se nanašajo na
upravičljive stroške v predloženem programu in so datirani od 1. 11. 2010 do dneva
vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
VII. Merila za dodelitev sredstev
Merila
1.

Vlagatelj povezuje vsaj
eno od naslednjih oblik
združevanja na območju
celotne Republike
Slovenije

Izpolnjuje pogoj/da
Društva podeželske mladine
Društva kmečkih/podeželskih
žena
Kmetovalce v sindikat kmetov

2.

Vlagatelj deluje na področju kmetijstva

3.

Vlagatelj izpolnjuje vse pogoje za dodelitev sredstev
AKTRP bo pregledala vse pravočasne
in popolne vloge. Sofinancirane bodo vloge, ki bodo na podlagi meril za dodelitev
sredstev izpolnjevale vse pogoje. Sredstva bodo razdeljena na osnovi vredno-

Ne izpolnjuje pogoja/ne
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sti predloženega programa. V primeru, da
rezervirana proračunska sredstva ne bodo
zadostovala za sofinanciranje celotnih vrednosti vseh prejetih vlog, se bodo vrednosti
dodeljenih sredstev vsem vlagateljem sorazmerno znižala.
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija in informacije
so vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa na internetni strani http://www.
mkgp.gov.si/ ali na AKTRP, Dunajska 160,
1001 Ljubljana, vsak dan v času uradnih ur,
in sicer ponedeljek, torek in četrtek od 9. do
15. ure, sreda od 9. do 16. ure in petek od
9. do 12. ure.
IX. Rok in način prijave
Vloge je potrebno poslati s priporočeno
poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, od naslednjega dne po objavi javnega razpisa
v Uradnem listu RS, do vključno 18. 2. 2011
(velja poštni žig) ali oddati osebno v vložišče
v času uradnih ur, in sicer ponedeljek, torek
in četrtek, od 9. do 15. ure, sreda, od 9. do
16. ure, in petek, od 9. do 12. ure.
Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je
dostopen na spletni strani agencije in ministrstva. Vloga, ki ni vložena na predpisanem
obrazcu, se zavrže. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem
redu. Na ovojnici vloge mora biti razviden
datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na
pošti, kar označi pošta, ali vložišča agencije,
naslov vlagatelja in oznaka javnega razpisa,
na katerega se prijavlja. Vloge z nepravilno
označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in
se vrnejo vlagateljem.
Vloga mora biti poslana oziroma oddana
v zaprti ovojnici in označena z oznako: »Ne
odpiraj – vloga na javni razpis – Nevladne
organizacije 2011«.
X. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
Agencija odpira in obravnava vloge ter
zahteva odpravo pomanjkljivosti ob sočasni
obravnavi vlog.
Prepozno prispele vloge se zavržejo.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava agencija in jih tudi pregleda.
Odpirajo se samo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki
vsebujejo vloge.
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 si
podatki iz vloge in prilog nasprotujejo, se
vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev.
Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
mora agencija najkasneje v roku treh mesecev od vložitve vloge od vlagatelja zahtevati,
da pomanjkljivosti odpravi.
Agencija lahko vlagatelja pred pisno zahtevo za odpravo pomanjkljivosti opozori na
pomanjkljivosti po telefonu ali na drug primeren način, če to prispeva k lažjemu uresničevanju pravic vlagateljev. Če vlagatelj
odpravi pomanjkljivosti po telefonu, uradna
oseba o tem napravi uradni zaznamek. Če
vlagatelj kljub opozorilu iz prvega stavka
tega odstavka ne odpravi pomanjkljivosti,
pristojni organ pisno zahteva od vlagatelja,
da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je PET dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Pristojni organ morebitne
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odprave pomanjkljivosti vloge, poslane po
roku, pri odločanju ne upošteva.
Po prejetju na agencijo se dopolnjena
vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med
postopkom preverjanja pregleda popolnosti
ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se
zavrne.
Vlogam, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se bo ugodilo.
Če skupna višina zaprošenih sredstev
presega razpoložljiva sredstva, določena za
posamezen ukrep iz tega javnega razpisa
se sredstva na posameznega prejemnika
sredstev proporcionalno znižajo, na podlagi
ponderiranja popolnih vlog.
Sredstva se prejemniku sredstev odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo
izda predstojnik agencije.
Zoper odločbo agencije je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve.
Pritožba se vloži pisno.
Sredstva se ne dodelijo za izvajanje
ukrepov zunaj Republike Slovenije.
Prejemnik sredstev mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski
račun v Republiki Sloveniji.
Vse dejavnosti morajo biti končane pred
vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo.
Prejemnik sredstev ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja, razen za kmetijskookoljske 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:
1. ne izpolnjuje zahtev iz tega javnega
razpisa in odločbe o pravici do sredstev ali
2. je sredstva pridobil nezakonito, na
podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav.
V primeru iz prejšnjega odstavka agencija izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
Prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh
že pridobljenih sredstev v naslednjih primerih višje sile ali izrednih okoliščin:
1. smrt prejemnika sredstev,
2. dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo,
3. razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti,
4. huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva,
5. uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče,
6. kužna živalska bolezen, ki prizadene
vso kmetovo živino ali njen del,
7. kužna rastlinska bolezen, ki prizadene
kmetove rastline.
O primerih višje sile ali izrednih okoliščinah mora prejemnik sredstev ali njegova
pooblaščena oseba pisno obvestiti pristojni
organ in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je prejemnik
sredstev oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
Prejemniki sredstev in agencija morajo
vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za
pridobitev sredstev po tej uredbi, vključno
s podatki, da ima podjetje status malega ali
srednje velikega podjetja (MSP), hraniti vsaj
še deset let od datuma dodelitve pomoči.
Za izplačila sredstev v tekočem letu morajo prejemniki sredstev zahtevke za izpla-

čilo poslati na agencijo. Zahtevki za izplačilo
se vlagajo od izdaje odločbe o dodelitvi sredstev do 30. oktobra tekočega leta v skladu
z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do
sredstev. Če agencija prejemniku sredstev
izda odločbo o pravici do sredstev z datumom vlaganja zahtevka po 30. oktobru, se
izplačila izvedejo v naslednjem koledarskem
letu.
Agencija sredstva izplača na transakcijski račun prejemnika sredstev. Z nakazilom na transakcijski račun se šteje, da je
bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno.
Če zahtevku ni v celoti ugodeno, agencija
o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 430-231/2011/2
Ob-1014/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi točke a)
in b) 24. člena in 29. člena Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list
RS, št. 47/09, 94/09 in 102/10; v nadaljevanju: Uredba) in Uredbe Komisije (ES)
št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 18. 12.
2006, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1998/2006/ES), objavlja
javni razpis
za podporo strokovnim prireditvam,
stanovskemu in interesnemu
združevanju za leto 2011 na področju
predelave, trženja in s kmetijstvom
povezanim delovanjem na podeželju
po shemi de minimis
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti na področju predelave, trženja in s kmetijstvom povezanim delovanjem
na podeželju po shemi de minimis za:
namen A): delovanje nevladnim in neprofitnim oblikam sodelovanja kmetov
v zvezah, združenjih in društvih, povezanih s kmetijstvom, ki pomagajo pri izvajanju strokovnih prireditev, informiranju in
usposabljanju podeželskega prebivalstva
na področju predelave, trženja in s kmetijstvom povezanim delovanjem na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje
kmetijskih proizvodov, ki so registrirana kot
društva in delujejo na celotnem območju
Republike Slovenije;
namen B): delovanje različnih nevladnih
in neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in
drugih neprofitnih združenj in društev, povezanih s kmetijstvom, ki pomagajo pri izvajanju strokovnih prireditev, informiranju in
usposabljanju podeželskega prebivalstva
na področju predelave, trženja in s kmetijstvom povezanim delovanjem na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje
kmetijskih proizvodov, ki so registrirana kot
društva in delujejo na ožjem območju Republike Slovenije.
Predelava kmetijskih proizvodov pomeni
vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po
katerem proizvod ostane kmetijski proizvod,
razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda
za prvo prodajo.
Trženje kmetijskih proizvodov pomeni
imeti na zalogi ali razstavljati z namenom
prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali ka-
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terega koli drugega načina dajanja v promet
razen prve prodaje primarnega proizvajalca
prodajnemu posredniku ali predelovalcu in
vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako
prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni
proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje
za trženje, če se opravlja v ločenih, za to
namenjenih prostorih,
Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za podporo predmetov (namena A in
B) javnega razpisa za leto 2011 iz PP 2556
znaša:
– za namen A): do višine 61.409 EUR,
– za
namen
B):
do
višine
38.912,94 EUR.
Vlagatelji, ki kandidirajo na ta javni razpis, ne morejo kandidirati tudi na javni razpis za Podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju za
leto 2011 na področju primarne proizvodnje
kmetijskih proizvodov. V primeru, da vlagatelj odda vlogo na oba javna razpisa, se
upošteva tista, iz katere je po datumu in
uri oddaje razvidno, da je bila oddana prej.
Če sta bili vlogi oddani istočasno in iz odpreme ni mogoče razbrati, katera je bila
oddana prej, se vlagatelja pozove na umik
ene vloge.
II. Vlagatelj, upravičenec, prejemnik
Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki
kandidira za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu in zastopa nevladno organizacijo, neprofitno združenje ali drugo neprofitno
obliko sodelovanja kmetov v združenjih.
Upravičenec je neprofitno združenje ali
druga neprofitna oblika sodelovanja kmetov
v združenjih, ki so ji odobrena sredstva po
tem javnem razpisu.
Prejemnik sredstev je upravičenec, ki je
za izvedene dejavnosti prejel sredstva po
tem javnem razpisu.
III. Pogoji za dodelitev sredstev
Vlagatelj mora pogoje za dodelitev sredstev izpolnjevati že ob vložitvi vloge.
Vlagatelj mora:
1. podati vlogo na obrazcu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej
navedeni;
2. predložiti dokazila o številu aktivnega
članstva;
3. predložiti dokazila o delovanju na področju s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi (za društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič);
4. predložiti plan dela (izpolnjena Priloga 1) za obdobje od 1. 11. 2010 do 30. 10.
2011.
Vlagatelj iz točke a) ali b) predmeta podpore javnega razpisa lahko kandidira samo
na enega od namenov podpore javnega
razpisa.
Obravnavane bodo vloge, katerih višina upravičljivih stroškov bo višja od
1.000,00 EUR.
IV. Omejitve
1. Delež dodeljene pomoči za namen
tega ukrepa lahko znaša do 70 odstotkov
upravičljivih stroškov;
2. Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih
virov za namen tega ukrepa lahko znaša do
100 odstotkov upravičljivih stroškov;
3. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki
je za iste upravičljive stroške, kot jih navaja
v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel sredstva javnih virov in katerih seštevek bi presegel 100 odstotkov upravičljivih stroškov;
4. Skupna pomoč de minimis, odobrena skupini proizvajalcev, ne sme presegati
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200.000 evrov v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
V. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva po tem javnem razpisu se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. Sredstva
se upravičencem dodelijo za namen A) in B)
iz I. poglavja tega javnega razpisa, in sicer
do 70 odstotkov upravičljivih stroškov.
Upravičljivi stroški za upravičence za namene A) in B) iz II. poglavja tega javnega
razpisa so:
– stroški povezani z izobraževanjem in
usposabljanjem (najemnine za prostore, honorarji predavateljev, materialni stroški za
izvedbo izobraževanja);
– stroški povezani z organizacijo forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi
gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov
ter sodelovanje na njih (stroški udeležbe,
publikacij, potni stroški, najemnine razstavnih prostorov);
– predstavitve, katalogi, spletišča,
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih ali proizvajalcih danega proizvoda,
v katerih morajo biti informacije in predstavitve nevtralne in v katerih imajo proizvajalci
enake možnosti za predstavitev.
Prejemnik sredstev mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo odobrenega programa.
VI. Poraba sredstev
Zahtevke za izplačilo, skupaj z računi
in dokazili o plačilu upravičenih stroškov,
morajo upravičenci predložiti na Agencijo
Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja (v nadaljevanju: AKTRP),
najkasneje do 30. 10. 2011. Če je zahtevek
nepopoln, se ga lahko na poziv AKTRP dopolni največkrat enkrat.
Kot osnova za izplačilo dodeljenih sredstev se upoštevajo računi, ki se nanašajo na
upravičljive aktivnosti v predloženem programu in so datirani od 1. 11. 2010 do dneva
vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
VII. Merila za ocenjevanje vlog

Merilo
1

Delež
(%)

Max. ocenitev

Max. št. točk
(množitev deleža in
maksimalne ocenitve)

2

3

4

1.

Zastopanost aktivnega članstva (dokazila o plačani članarini)

25

5

125

2.

Predstavitev svoje dejavnosti kmetijskim uporabnikom in javnosti
ter povezovanje s sorodnimi organizacijami

25

5

125

3.

Izvajanje aktivnosti (usposabljanja, delavnice,
seminarji, predavanja, forumi)

25

5

125

4.

Delež lastnih sredstev za izvedbo programa

25

5

125

Skupaj:

100

/

500

Opomba: podrobnejša obrazložitev posameznih meril je podana v razpisni dokumentaciji.
AKTRP bo ocenila vse pravočasne in
popolne vloge. Sofinancirane bodo vloge,
ki bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle
najmanj 100 točk in katerih vrednost upravičenih stroškov bo znašala najmanj 1.000
evrov. Sredstva bodo razdeljena na osnovi
deleža doseženih točk od skupnega števila točk, glede na razpoložljiva sredstva
in skupno vrednost upravičeno zaprošenih
sredstev.
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VIII. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija in informacije
so vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa na internetni strani http://www.
mkgp.gov.si/ ali na AKTRP, Dunajska 160,
1001 Ljubljana, vsak dan v času uradnih ur,
in sicer ponedeljek, torek in četrtek, od 9. do
15. ure, sreda, od 9. do 16. ure, in petek, od
9. do 12. ure.
IX. Rok in način prijave
Vloge je potrebno poslati s priporočeno
poštno pošiljko, na naslov: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, od naslednjega dne po objavi javnega razpisa
v Uradnem listu RS, do vključno 18. 2. 2011
(velja poštni žig) ali oddati osebno v vložišče
v času uradnih ur, in sicer ponedeljek, torek
in četrtek, od 9. do 15. ure, sreda, od 9. do
16. ure, in petek, od 9. do 12. ure.
Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je
dostopen na spletni strani agencije in ministrstva. Vloga, ki ni vložena na predpisanem
obrazcu, se zavrže. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem
redu. Na ovojnici vloge mora biti razviden
datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na
pošti, kar označi pošta, ali vložišča agencije,
naslov vlagatelja in oznaka javnega razpisa,
na katerega se prijavlja. Vloge z nepravilno
označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in
se vrnejo vlagateljem.
Vloge morajo biti poslane oziroma oddane v zaprtih ovojnicah in označene z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis po
shemi de minimis – Društva 2011«.
X. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
Agencija odpira in obravnava vloge ter
zahteva odpravo pomanjkljivosti ob sočasni
obravnavi vlog.
Prepozno prispele vloge se zavržejo.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava agencija in jih tudi oceni.
Odpirajo se samo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki
vsebujejo vloge.
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 si
podatki iz vloge in prilog nasprotujejo, se
vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev.
Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
mora agencija najkasneje v roku treh mesecev od vložitve vloge od vlagatelja zahtevati,
da pomanjkljivosti odpravi.
Agencija lahko vlagatelja pred pisno zahtevo za odpravo pomanjkljivosti opozori na
pomanjkljivosti po telefonu ali na drug primeren način, če to prispeva k lažjemu uresničevanju pravic vlagateljev. Če vlagatelj
odpravi pomanjkljivosti po telefonu, uradna
oseba o tem napravi uradni zaznamek. Če
vlagatelj kljub opozorilu iz prvega stavka
tega odstavka ne odpravi pomanjkljivosti,
pristojni organ pisno zahteva od vlagatelja,
da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Pristojni organ morebitne
odprave pomanjkljivosti vloge, poslane po
roku, pri odločanju ne upošteva.
Po prejetju na agencijo se dopolnjena
vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med

postopkom preverjanja pregleda popolnosti
ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se
zavrne.
Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne
in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na
podlagi meril, določenih z javnim razpisom.
Izberejo se projekti, ki so na podlagi ocene dosegli spodnjo, vstopno mejo točk.
Če skupna višina zaprošenih sredstev
presega razpoložljiva sredstva, določena za
posamezen ukrep iz tega javnega razpisa,
se sredstva na posameznega upravičenca
proporcionalno znižajo na podlagi ponderiranja popolnih vlog.
Sredstva se prejemniku sredstev odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo
izda predstojnik agencije.
Zoper odločbo agencije je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve.
Pritožba se vloži pisno.
Sredstva se ne dodelijo za izvajanje
ukrepov zunaj Republike Slovenije.
Prejemnik sredstev mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski
račun v Republiki Sloveniji.
Prejemnik sredstev ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja, razen za kmetijskookoljske 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:
1. ne izpolnjuje zahtev iz tega javnega
razpisa in odločbe o pravici do sredstev ali
2. je sredstva pridobil nezakonito, na
podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav.
V primeru iz prejšnjega odstavka agencija izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
Prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh
že pridobljenih sredstev v naslednjih primerih višje sile ali izrednih okoliščin:
1. smrt prejemnika sredstev,
2. dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo,
3. razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti,
4. huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva,
5. uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče,
6. kužna živalska bolezen, ki prizadene
vso kmetovo živino ali njen del,
7. kužna rastlinska bolezen, ki prizadene
kmetove rastline.
O primerih višje sile ali izrednih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti pristojni organ
in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec
oziroma njegova pooblaščena oseba to
zmožna storiti.
Prejemniki sredstev in agencija morajo
vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za
pridobitev sredstev po tem javnem razpisu,
vključno s podatki, da ima podjetje status
malega ali srednje velikega podjetja (MSP),
hraniti vsaj še deset let od datuma dodelitve
pomoči.
Za izplačila sredstev v tekočem letu morajo prejemniki sredstev zahtevke za izplačilo poslati na agencijo. Zahtevki za izplačilo
se vlagajo od izdaje odločbe o dodelitvi sredstev do 30. oktobra tekočega leta v skladu
z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do
sredstev. Če agencija upravičencu izda od-
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ločbo o pravici do sredstev z datumom vlaganja zahtevka po 30. oktobru, se izplačila
izvedejo v naslednjem koledarskem letu.
Agencija sredstva izplača na transakcijski račun prejemnika sredstev. Z nakazilom na transakcijski račun se šteje, da je
bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno.
Če zahtevku ni v celoti ugodeno, agencija
o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 430-230/2011/2
Ob-1015/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22,
1000 Ljubljana, na podlagi točke b) in c)
8. člena in 29. člena Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike
razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 47/09,
94/09 in 102/10; v nadaljevanju: Uredba) in
Uredbe Komisije (ES), št. 1857/2006 z dne
15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in
88 Pogodbe pri državni pomoči za mala in
srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s pro
izvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358
z dne 16. 12. 2006, str. 3; v nadaljevanju:
Uredba 1857/2006/ES) objavlja
javni razpis
za podporo strokovnim prireditvam,
stanovskemu in interesnemu
združevanju za leto 2011 na področju
primarne proizvodnje kmetijskih pro
izvodov
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti na področju primarne pro
izvodnje kmetijskih proizvodov za:
namen A): delovanja nevladnih in neprofitnih oblik sodelovanja kmetov v zvezah,
združenjih in društvih, povezanih s kmetijstvom, ki pomagajo pri izvajanju strokovnih
prireditev, informiranju in usposabljanju podeželskega prebivalstva na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, ki so
registrirana kot društva in delujejo na celotnem območju Republike Slovenije v skladu
s 15. členom Uredbe 1857/2006/ES;
namen B): delovanja različnih nevladnih
in neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in
drugih neprofitnih združenj in društev, povezanih s kmetijstvom, ki pomagajo pri izvajanju strokovnih prireditev, informiranju in
usposabljanju podeželskega prebivalstva
na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, ki so registrirana kot društva in delujejo na ožjem območju Republike Slovenije v skladu s 15. členom Uredbe
1857/2006/ES.
Primarna proizvodnja kmetijskih pro
izvodov je pridelava, reja ali gojenje primarnih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga
I k Pogodbi1 in opravljanje dejavnosti, ki so
vezane na pridelavo, rejo ali gojenje v prilogi
navedenih proizvodov.
Višina nepovratnih sredstev, namenjenih
za podporo predmetov javnega razpisa za
leto 2011 iz PP 2556 znaša:
– za namen A): do višine 61.409 EUR,
– za namen B): do višine 39.643 EUR.
Vlagatelji, ki kandidirajo na ta javni razpis, ne morejo kandidirati tudi na javni razpis za Podporo strokovnim prireditvam, sta1
Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu 25.
marca 1957 (11957E).
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novskemu in interesnemu združevanju za
leto 2011 na področju predelave, trženja
in s kmetijstvom povezanim delovanjem na
podeželju po shemi de minimis. V primeru,
da vlagatelj odda vlogo na oba javna razpisa, se upošteva tista, iz katere je po datumu
in uri oddaje razvidno, da je bila oddana
prej. Če sta bili vlogi oddani istočasno in iz
odpreme ni mogoče razbrati, katera je bila
oddana prej, se vlagatelja pozove na umik
ene vloge.
II. Vlagatelj, upravičenci, prejemnik
Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki
kandidira za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu in zastopa nevladno organizacijo, neprofitno združenje ali drugo neprofitno
obliko sodelovanja kmetov v združenjih.
Upravičenci do subvencioniranih storitev so subjekti, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in
izpolnjujejo pogoje za mala in srednje velika podjetja, opredeljene v Prilogi I Uredbe
800/2008/ES.
Prejemnik sredstev je neprofitno združenje ali druga neprofitna oblika sodelovanja
kmetov v združenjih, ki je za zagotavljanje
subvencioniranih storitev prejela sredstva
po tem javnem razpisu.
III. Pogoji za dodelitev sredstev
Vlagatelj mora pogoje za dodelitev sredstev izpolnjevati že ob vložitvi vloge.
Vlagatelj mora:
1. podati vlogo na obrazcu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej
navedeni;
2. predložiti dokazila o številu aktivnega
članstva;
3. predložiti dokazila o delovanju na področju kmetijskega sektorja;
4. predložiti plan dela (izpolnjena Priloga 2).
Vlagatelj iz točke a) 8. člena Uredbe lahko kandidira tudi na predmet podpore iz
točke b) 8. člena Uredbe.
Vlagatelj iz točk b) ali c) 8. člena Uredbe
lahko kandidira samo na enega od predmetov podpore iz točk b) ali c) 8. člena
Uredbe.
Prejemniki sredstev upravičencem ne
smejo pogojevati dostopa do subvencioniranih storitev s članstvom v svoji organizaciji. Morebitni prispevki nečlanov za kritje
upravnih stroškov organizacije morajo biti
omejeni na sorazmerne stroške za storitve,
ki jih organizacija zagotavlja.
Obravnavane bodo vloge, katerih višina upravičljivih stroškov bo višja od
1.000,00 EUR.
IV. Omejitve
1. Delež dodeljene pomoči za namen
tega ukrepa lahko znaša do 70 odstotkov
upravičljivih stroškov;
2. Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih virov za namen tega ukrepa lahko skupno znaša do 100 odstotkov upravičljivih
stroškov;
3. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki
je za iste upravičljive stroške, kot jih navaja
v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel sredstva javnih virov in katerih seštevek bi presegel 100 odstotkov upravičljivih stroškov.
4. Pomoč se za upravičence iz točk b) in
c) 8. člena dodeli v obliki subvencioniranih
storitev in ne sme vključevati neposrednih
plačil denarja proizvajalcem.
V. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva po tem javnem razpisu se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. Sredstva
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se upravičencem dodelijo za namen A) in B)
iz I. poglavja tega javnega razpisa, in sicer
do 70 odstotkov upravičljivih stroškov.
Upravičljivi stroški za upravičence za namene A) in B) iz II. poglavja tega javnega
razpisa so:
– stroški povezani z izobraževanjem in
usposabljanjem kmetov in delavcev na kmetijskih gospodarstvih (najemnine za prostore, honorarji predavateljev, drugi materialni
stroški za izvedbo izobraževanja);
– stroški povezani z organizacijo forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi
gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov
ter sodelovanje na njih (stroški udeležbe,
publikacij, potni stroški, najemnine razstavnih prostorov);
– stroški publikacij, kot so predstavitve,
katalogi ali spletne strani, ki predstavljajo
dejanske podatke o proizvajalcih iz dane
regije ali proizvajalcih danega proizvoda, pri
čemer morajo biti informacije in predstavitve
nevtralne, zadevni proizvajalci pa morajo
imeti enake možnosti, da so predstavljeni
v publikaciji.
Prejemnik mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko
vrednostjo odobrenega programa.
Sredstva se bodo prejemnikom izplačala
na podlagi zahtevka za izplačilo, poročila
o izvedenem programu ter kopij računov in
dokazil o plačilu računov, ki morajo biti oštevilčeni, zloženi po vrstnem redu in v zaporedju prikazani v pregledni zbirni tabeli.
VI. Poraba sredstev
Zahtevke za izplačilo, skupaj z računi in
dokazili o plačilu upravičenih stroškov ter
poročilom o izvedenem programu, morajo
upravičenci predložiti na Agencijo Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: AKTRP), najkasneje
do 30. 10. 2011. Če je zahtevek nepopoln
se ga lahko na poziv AKTRP dopolni največ
enkrat.
Kot osnova za izplačilo dodeljenih sredstev se upoštevajo računi, ki se nanašajo na upravičljive aktivnosti v predloženem
programu in se bodo izvajale od datuma
izdane odločbe do dneva vložitve zahtevka
za izplačilo sredstev.
VII. Merila za ocenjevanje vlog

Merilo

1

Delež (%)

Max. ocenitev

Max. št. točk (množitev
deleža
in maksimalne
ocenitve)

2

3

4

1.

Zastopanost aktivnega članstva (dokazila o plačani članarini)

25

5

125

2.

Predstavitev svoje dejavnosti kmetijskim uporabnikom in
javnosti ter povezovanje s sorodnimi organizacijami

25

5

125

3.

Izvajanje aktivnosti (usposabljanja, delavnice,
seminarji, predavanja, forumi)

25

5

125

4.

Delež lastnih sredstev za izvedbo programa

25

5

125

Skupaj:

100

/

500

Opomba: podrobnejša obrazložitev posameznih meril je podana v razpisni dokumentaciji.
AKTRP bo ocenila vse pravočasne in
popolne vloge. Sofinancirane bodo vloge,
ki bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj 100 točk in katerih vrednost
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upravičenih stroškov bo znašala najmanj
1000 evrov. Sredstva bodo razdeljena na
osnovi deleža doseženih točk od skupnega
števila točk, glede na razpoložljiva sredstva
in skupno vrednost upravičeno zaprošenih
sredstev.
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija in informacije
so vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa na internetni strani http: //www.
mkgp.gov.si/ ali na AKTRP, Dunajska 160,
1001 Ljubljana, vsak dan v času uradnih ur,
in sicer ponedeljek, torek in četrtek od 9. do
15. ure, sreda od 9. do 16. ure in petek od
9. do 12. ure.
IX. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, P.P.189, 1001 Ljubljana, do
vključno 18. 2. 2011 (velja poštni žig) ali
oddati osebno v vložišče v času uradnih ur,
in sicer ponedeljek, torek in četrtek od 9. do
15. ure, sreda od 9. do 16. ure in petek od
9. do 12. ure.
Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je
dostopen na spletni strani agencije in ministrstva. Vloga, ki ni vložena na predpisanem
obrazcu, se zavrže. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem
redu. Na ovojnici vloge mora biti razviden
datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na
pošti, kar označi pošta, ali vložišče agencije,
naslov vlagatelja in oznaka javnega razpisa,
na katerega se prijavlja. Vloge z nepravilno
označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in
se vrnejo vlagateljem.
Vloge morajo biti poslane oziroma oddane v zaprtih ovojnicah in označene z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za
primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov
– Društva 2011«.
X. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
Agencija odpira in obravnava vloge ter
zahteva odpravo pomanjkljivosti ob sočasni
obravnavi vlog.
Prepozno prispele vloge se zavržejo.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava agencija in jih tudi oceni.
Odpirajo se samo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki
vsebujejo vloge.
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 si
podatki iz vloge in prilog nasprotujejo, se
vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev.
Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
mora agencija najkasneje v roku treh mesecev od vložitve vloge od vlagatelja zahtevati,
da pomanjkljivosti odpravi.
Agencija lahko vlagatelja pred pisno zahtevo za odpravo pomanjkljivosti opozori na
pomanjkljivosti po telefonu ali na drug primeren način, če to prispeva k lažjemu uresničevanju pravic vlagateljev. Če vlagatelj
odpravi pomanjkljivosti po telefonu, uradna
oseba o tem napravi uradni zaznamek. Če
vlagatelj kljub opozorilu iz prvega stavka
tega odstavka ne odpravi pomanjkljivosti,
pristojni organ pisno zahteva od vlagatelja,
da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od dneva vročitve po-
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ziva k dopolnitvi. Pristojni organ morebitne
odprave pomanjkljivosti vloge, poslane po
roku, pri odločanju ne upošteva.
Po prejetju na agencijo se dopolnjena
vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med
postopkom preverjanja pregleda popolnosti
ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se
zavrne.
Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne
in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na
podlagi meril, določenih z javnim razpisom.
Izberejo se projekti, ki so na podlagi ocene dosegli spodnjo, vstopno mejo točk.
Če skupna višina zaprošenih sredstev
presega razpoložljiva sredstva, določena za
posamezen ukrep iz tega javnega razpisa,
se sredstva na posameznega upravičenca
proporcionalno znižajo na podlagi ponderiranja popolnih vlog.
Sredstva se prejemniku sredstev odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo
izda predstojnik agencije.
Pomoči,
dodeljene
po
Uredbi
1857/2006/ES, ne smejo biti dodeljene pred
objavo identifikacijske številke prošnje za
izvzetje na spletni strani Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja
Komisije Evropske unije.
Zoper odločbo agencije je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve.
Pritožba se vloži pisno.
Sredstva se ne dodelijo za izvajanje
ukrepov zunaj Republike Slovenije.
Prejemnik sredstev mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski
račun v Republiki Sloveniji.
Vse dejavnosti morajo biti končane pred
vložitvijo zahtevka za izplačilo.
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:
1. ne izpolnjuje zahtev iz tega javnega
razpisa in odločbe o pravici do sredstev ali
2. je sredstva pridobil nezakonito, na
podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav.
V primeru iz prejšnjega odstavka agencija izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
Prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh
že pridobljenih sredstev v naslednjih primerih višje sile ali izrednih okoliščin:
1. smrt prejemnika sredstev,
2. dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo,
3. razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti,
4. huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva,
5. uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče,
6. kužna živalska bolezen, ki prizadene
vso kmetovo živino ali njen del,
7. kužna rastlinska bolezen, ki prizadene
kmetove rastline.
O primerih višje sile ali izrednih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti pristojni organ
in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec

oziroma njegova pooblaščena oseba to
zmožna storiti.
Prejemniki sredstev in agencija morajo
vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za
pridobitev sredstev po tem javnem razpisu,
vključno s podatki, da ima podjetje status
malega ali srednje velikega podjetja (MSP),
hraniti vsaj še deset let od datuma dodelitve
pomoči.
Za izplačila sredstev v tekočem letu morajo prejemniki sredstev zahtevke za izplačilo poslati na agencijo. Zahtevki za izplačilo se vlagajo od izdaje odločbe o dodelitvi
sredstev do 30. oktobra 2011 v skladu z roki,
opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Če agencija upravičencu izda odločbo
o pravici do sredstev z datumom vlaganja
zahtevka po 30. oktobru 2011, se izplačila
izvedejo v naslednjem koledarskem letu.
Agencija sredstva izplača na transakcijski račun prejemnika sredstev. Z nakazilom na transakcijski račun se šteje, da je
bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno.
Če zahtevku ni v celoti ugodeno, agencija
o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-1033/11
1. BESEDILO RAZPISA
Na podlagi Zakona o mednarodnem
razvojnem sodelovanju (Uradni list RS,
št. 70/06), Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije
za obdobje do leta 2015 (Uradni list RS,
št. 73/08) ter Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in
2012 (Uradni list RS, št. 96/10) in 217. do
231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) Ministrstvo za
zunanje zadeve, Prešernova 25, Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izvedbe projekta
postavitve modularnih zgradb
namenjenih varstvu otrok na Haitiju
in vzpostavitve dejavnosti varstva otrok
ter izvajanje programa varstva otrok
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje
sredstva: Ministrstvo za zunanje zadeve
RS, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MZZ).
2. Namen javnega razpisa: glavni namen razpisa je izvedba postavitve modularnih zgradb na Haitiju in zagotovitev pogojev
za izvajanje dejavnosti varstva otrok v teh
zgradbah ter pričetek izvajanja te dejavnosti.
Vlada Republike Slovenije je ob potresu na
Haitiju januarja 2010 sklenila prizadetemu
prebivalstvu nameniti humanitarno pomoč
z zagotovitvijo modularnih zgradb, v katerih
bo organizirano varstvo do 100 otrok.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti slovenskih nevladnih organizacij samih ali v sodelovanju s tujimi
partnerskimi organizacijami za izvedbo aktivnosti, navedenih v točki 2.
Modularne enote za postavitev zgradb,
v katerih bo organizirano varstvo otrok, so
že kupljene in bodo predvidoma sredi februarja 2011 prispele na Haiti. Pet zgradb
bo namenjenih bivalnemu prostoru, v katerem se bo izvajalo dnevno varstvo otrok,
ena zgradba pa bo namenjena jedilnici, pri
čemer vsaka zgradba meri 60 m2. V okviru
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vrtca je predvidena tudi kuhinja z razdelilnico hrane. Iz modularnih enot je potrebno
postaviti vrtec in urediti vse potrebno za pričetek izvajanja dejavnosti varstva otrok.
Izvedba projekta poteka v dveh fazah, pri
čemer prva faza zajema:
– zagotovitev zemljišča in ustrezne infrastrukture za postavitev modularnih zgradb
(priključitev na vodo, kanalizacijo ipd.) na
izbrano lokacijo;
– zagotovitev vseh administrativnih, logističnih in tehničnih del, potrebnih za transport modularnih zgradb iz pristanišča Port
au Prince na ustrezno s strani izvajalca zagotovljeno lokacijo na prizadetem območju;
– transport modularnih zgradb iz pristanišča na lokacijo postavitve v čimkrajšem
času;
– postavitev modularnih zgradb in njihova priključitev na omrežja (npr. voda, elektrika, kanalizacija, komunikacije, …);
– pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za
začetek delovanja vrtca in nakup notranje
opreme (npr. pohištvo, igrala) potrebne za
delovanje vrtca.
Druga faza zajema:
– zagon dejavnosti varstva otrok z zagotovitvijo dolgoročnejšega izvajanja te dejavnosti (npr. ustanovitev vrtca, zaposlitev
osebja, potrebno usposabljanje osebja, vpis
otrok v vrtec).
Kolikor bo za vsako fazo projekta izbran
drug prijavitelj, mora prijavitelj – izvajalec
prve faze projekta med izvajanjem sodelovati z izbranim prijaviteljem – izvajalcem
druge faze projekta in obratno, prijavitelj –
izvajalec druge faze projekta mora s prijaviteljem – izvajalcem prve faze projekta
sodelovati pri pripravah na izvajanje druge
faze projekta. Prijavitelja morata pri izmenjavi mnenj in predlogov slediti cilju uspešne
izvedbe projekta.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev
MZZ bo iz proračuna za leto 2011 za
humanitarno pomoč Haitiju, skladno v Sklepom Vlade št. 51105-2/2010/10 z dne 25. 3.
2010, namenil za aktivnosti, navedene v točki 3, do 80.000,00 EUR, pri čemer je za prvo
fazo predvidenih do 65.000,00 EUR, za drugo fazo pa do 15.000,00 EUR.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 8270 Ministrstva za zunanje zadeve, pri
čemer je potrebno upoštevati Sklep Vlade
št. 51105-2/2010/10 z dne 25. 3. 2010.
5. Pogoji za prijavo
Za prijavo vloge na ta javni razpis je
potrebno izpolnjevati naslednje pogoje
in predložiti ustrezne dokumente:
– Prijavitelj mora biti nevladna organizacija (v nadaljevanju: NVO). Za NVO se
za potrebe tega razpisa šteje organizacija
civilne družbe, ki je prostovoljna, neodvisna
in nepridobitna, s statusom pravne osebe,
ki jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega prava, je
ustanovljena in deluje po načelu svobodne
odločitve, deluje po načelu nepridobitnosti, je neodvisna, zlasti od vlade in drugih
organov oblasti, političnih strank in gospodarskih družb. Namen delovanja mora presegati interese članstva oziroma mora biti
splošno koristen ali dobrodelen. NVO je
ustanovljena na podlagi Zakona o društvih,
Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih
(samo zasebni zavodi), je humanitarna organizacija, ki ima uradni sedež na ozemlju
Republike Slovenije in je vpisana v razvid
v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah, oziroma je verska skupnost ali

njen sestavni del, ki ji/mu je Urad vlade RS
za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni
osebnosti.
– Prijavitelj ima v svojem statutu opredeljen namen delovanja na mednarodnem
razvojnem področju.
– Prijavitelj mora v zadnjih treh letih izkazovati aktivnosti MRS v višini najmanj
100.000 EUR in imeti najmanj dva zaposlena.
– Prijavitelj mora imeti poravnane vse
zapadle davke, dajatve in prispevke (podpisana in žigosana izjava iz prijavnega obrazca).
– Prijavitelj podpiše in žigosa izjavo, da
se strinja s pogoji razpisa.
6. Način dodeljevanja sredstev
Sredstva za financiranje bodo dodeljena
izbranemu prijavitelju, ki izpolnjuje pogoje,
navedene v razpisu. Prijavitelj bo izbran na
podlagi meril za ocenjevanje (točka 3 razpisne dokumentacije).
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom minister za zunanje
zadeve na podlagi predloga strokovne komisije. Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in
zavrženih vlogah je mogoča pritožba. O pritožbi zoper sklep odloča minister za zunanje zadeve. Prijavitelj pritožbo vloži na MZZ
v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi
bo odločeno s sklepom v roku 15 dni. Sklep,
s katerim se odloči o pritožbi prijavitelja,
je dokončen. Vložena pritožba zoper sklep
o izbrani, zavrnjenih in zavrženih vlogah ne
zadrži podpisa pogodbe z izbranim prijaviteljem.
Izid razpisa je informacija javnega značaja in bo objavljen na spletnih straneh, na
katerih se nahaja razpisna dokumentacija.
Za posamezno fazo se lahko izbere drug
prijavitelj. Z izbranim prijaviteljem se sklene pogodba, na podlagi katere se finančna sredstva izbranemu prijavitelju nakažejo
trideseti dan od dneva uradnega prejema
zahtevka za plačilo, kateremu bo priloženo poročilo z dokazili o izvedbi posamezne
faze projekta.
Prva faza projekta se zaključi do 30. 6.
2011, druga faza pa do 31. 12. 2011, s predvidenim nadaljevanjem tudi v letu 2012.
Sofinanciranje prve faze se izvede v treh
obrokih in sicer prvi obrok po začetku izvajanja projekta – 30. dan po predložitivi prvega
zahtevka za plačilo kateremu je priloženo
prvo delno poročilo; drugi obrok po transportu blaga iz pristanišča Port au Prince oziroma skladišča v pristanišču na zagotovljeno
lokacijo (prav tako 30. dan po predložitivi
zahtevka za plačilo, kateremu je priloženo
drugo delno poročilo) in tretji obrok po zaključku prve faze projekta in sicer trideseti
dan po uradnem prejemu končnega zahtevka za plačilo, kateremu je priloženo končno
poročilo o izvedbi prve faze projekta.
Sofinanciranje druge faze se izvede
v dveh obrokih in sicer prvi obrok v treh mesecih po pričetku izvajanja dejavnosti varstva otrok in sicer trideseti dan po uradnem
prejemu prvega zahtevka za plačilo, kateremu je priloženo prvo delno poročilo. Drugi obrok bo neposredni uporabnik poravnal
trideseti dan od dneva uradnega prejema
drugega – končnega zahtevka prijavitelja
za plačilo. Zahtevku za plačilo mora biti priloženo končno poročilo o izvedbi druge faze
projekta.
Vsako poročilo o izvedbi posameznega
dela prve ali druge faze projekta (vsako
vmesno in končno) mora v finančnem delu
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poročila vsebovati tudi finančne dokumente, ki so bili osnova za porabo dodeljenih
sredstev sofinanciranja (točka 9 tega razpisa).
Prijavitelj – izvajalec lahko sredstva med
posameznimi aktivnostmi in kategorijami
izdatkov v okviru posamezne faze projekta prerazporedi do višine 15% načrtovanih
upravičenih stroškov. V primeru, da je sprememba več kot 15%, prijavitelj – izvajalec
poda pisni predlog spremembe, ki jo skrbnik
pogodbe sprejme ali zavrne.
7. Rok za oddajo vlog, način predložitve
in opremljenost vlog
Rok za oddajo vlog je 8 dni po objavi
razpisa v Uradnem listu RS. Pisne vloge
morajo biti vložene v zaprti ovojnici na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve, Sektor
za mednarodno sodelovanje in razvojno pomoč, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana.
Vlogo se lahko vloži osebno v MZZ v poslovnem času MZZ ali po pošti (velja datum
prispetja po pošti oziroma oddaje v sprejemni pisarni MZZ). Osebno prinesene vloge
lahko prijavitelji oddajo v glavni pisarni Ministrstva za zunanje zadeve, objekt Mladika,
vhod Šubičeva 11, vsak delavnik med 8. in
15. uro.
Vloga mora biti napisana v slovenskem
jeziku. Vloga mora biti oddana v enem originalnem izvodu, ki je ožigosan in podpisan
s strani odgovorne osebe prijavitelja, v dveh
kopijah, ki ustrezata originalu, dodatni en
skenirani izvod originalne vloge pa v elektronski obliki na CD. Priloge k originalnemu
izvodu so lahko predložene kot kopije, v primeru, da te ustrezajo originalu.
Vlogo je potrebno vložiti v zaprti ovojnici,
ki mora vsebovati popoln naslov prijavitelja
in mora biti označena z napisom »Ne odpiraj
– Javni razpis Haiti«.
8. Odpiranje vlog
Javno odpiranje vlog bo potekalo tri dni
po preteku roka za oddajo vlog v prostorih
Ministrstva za zunanje zadeve ob 14 uri.
Vloge bo odpirala in ocenjevala strokovna
komisija, ki jo imenuje minister za zunanje
zadeve. Pri odpiranju bo strokovna komisija
ugotavljala popolnost vlog glede na to, ali so
bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
Prijavitelja, ki ne bo predložil vseh zahtevanih dokumentov, bo MZZ v 8 dneh po odpiranju vlog pisno pozvalo, da vlogo dopolni.
Rok dopolnitve bo predpisala komisija. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v določenem
roku ne bodo dopolnili, bodo zavržene.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo vložene v roku in na način,
ki je določen v 7. točki razpisa;
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki so zahtevane in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, določenih v besedilu razpisa in
razpisne dokumentacije;
– ki ne bodo dosegle najboljšega števila
točk za posamezno fazo projekta, v skladu
z razpisanimi merili.
Izbrani bosta vlogi prijaviteljev, ki bosta
pravočasni, popolni, bosta izpolnjevali vse
pogoje, ter bosta na podlagi razpisanih meril
dosegli najvišje število točk.
9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji na
razpis bodo o izidu javnega razpisa pisno
obveščeni najpozneje v roku 21 dni od datuma odpiranja vlog.
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10. Sklenitev pogodb
MZZ bo z izbranim prijaviteljem vsake
faze, sklenilo pogodbo o sofinanciranju.
Izbrani prijavitelj se mora na poziv MZZ
k sklenitvi pogodbe odzvati v roku 8 dni.
V nasprotnem primeru se šteje, da je prijavitelj odstopil od svoje vloge za dodelitev sredstev, s katero se je prijavil na javni
razpis.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnih straneh http://www.mzz.gov.si/
pod razdelkom »javna naročila in razpisi«.
V tiskani obliki lahko dokumentacijo naročite na tel. 01/478-21-71, vsak delavnik med
10. in 12. uro ali na e-naslovu: zana.pancic@gov.si
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Ministrstvu za zunanje zadeve RS, kontaktna oseba Irena Gril:
01/478-21-15 ali 01/478-21-71, e-naslov:
irena.gril@gov.si.
2. DOKUMENTI, KI JIH MORA PRIJAVITELJ PREDLOŽITI NEPOSREDNEMU
UPORABNIKU
Da bo vloga popolna, morajo prijavitelji
priložiti:
1. Izpolnjen razpisni obrazec, ki je del
razpisne dokumentacije. Obrazec podpiše
zakoniti zastopnik nevladne organizacije
oziroma druga pooblaščena oseba.
2. Izjavo o soglašanju s pogoji in vsebino
pogodbe ter o soglašanju z navodili za narativno in finančno poročanje, ki so vsebovani
v razpisu.
3. Veljaven statut prijavitelja.
4. Revidirano finančno poročilo o poslovanju prijavitelja za zadnja tri leta.
5. Izjava o aktivnostih prijavitelja s področja MRS v višini najamnj 100.000 EUR od
leta 2008 naprej in opis projektov z navedbo
vrednosti posamezne navedene aktivnosti
prijavitelja ter dokazila o zaposlovanju najmanj 2 zaposlenih.
6. S strani zakonitega zastopnika podpisano izjavo o registraciji pravne osebe, iz
katere izhaja:
– za društva oziroma zvezo društev:
uradno ime in sedež, matično številko (za
društva, ki jim je podeljen status društva, ki
deluje v javnem interesu tudi navedbo ministrstva, ki jim je status podelilo);
– za zasebne zavode: uradno ime in sedež, matično številko;
– za ustanove: uradno ime in sedež ter
matično številko;
– za humanitarne organizacije: uradno
ime in sedež ter matično številko;
– za verske skupnosti in podobne verske
organizacije: uradno ime in sedež, matično
številko, potrdilo o pravni osebnosti, ki ga
izda Urad RS za verske skupnosti.
7. V primeru, da so v projekt vključene
tudi druge – domače ali tuje – nevladne organizacije, gospodarske družbe, javne ustanove, občine ali reprezentativna združenja
občin morajo biti vlogi priložene podpisane
izjave le-teh o sodelovanju in
a) izjave ali dokazila o registraciji (za
slovenske organizacije),
b) avtentični podatki o registraciji in številka bančnega računa (za tuje organizacije).
Prijavitelja, ki ne bo predložil vseh zahtevanih dokumentov, bo MZZ v 8 dneh po
odpiranju vlog pisno pozval, da vlogo dopolni. Rok dopolnitve bo predpisala komisija,
vendar ne bo daljši od 15 dni.
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3. MERILA ZA OCENJEVANJE
Merilo

Maksimalno število točk (100)

1. Kvaliteta predloga

50

1.1. Vsebinska kakovost in relevantnost predloga, upoštevaje predmet razpisa. Jasnost in
uresničljivost načrta aktivnosti. Praktičnost, ustreznost in usklajenost aktivnosti s splošnim ciljem,
specifičnim namenom in pričakovanimi rezultati. Usklajenost predloga s predmetom razpisa.
Sodelovanje z mediji.

15

1.2. Ali predlog vsebuje objektivno preverljive pokazatelje uspešnosti? Ali je predvidena
evalvacija projekta?

10

1.3 Upoštevanje osnovnih standardov kot jih predvidevajo mednarodne konvencije (mdr.
zagotovitev varnega okolja, varovanje otrokovih pravic, potrebna pozornost in občutek za ranljive
skupine, spoštovanje človekovega dostojanstva,…) pri načrtovanju in izvedbi projekta

5

1.4. Vključenost drugih slovenskih nevladnih organizacij, gospodarskih družb, javnih ustanov, idr.
v projekt. Relevantnost in kvaliteta vključitve.

5

1.5. Vključenost državnih organizacij in lokalnih skupnosti v državi prejemnici v projekt.
Relevantnost in kvaliteta vključitve.

15

2. Trajnost rezultatov projekta

15

2.1. Kakšni bodo realni učinki projekta za ciljne skupine?

5

2.2. Ali so pričakovani rezultati trajnostni v finančnem pogledu (financiranje aktivnosti po preteku
projekta?), organizacijsko (se bodo aktivnosti lahko nadaljevale z vzpostavljenimi lokalnimi
strukturami?),

5

2.3. Multiplikacijski učinki projekta. Ali in kako je predvideno ponavljanje oziroma povečevanje
učinkov projekta na ciljne skupine.

5

3. Proračun in stroškovna učinkovitost

20

3.1. Ali se aktivnosti ustrezno odražajo v proračunu projekta?

10

3.2. Ali je razmerje med ocenjenimi stroški in pričakovanimi rezultati zadovoljivo?

10

4. Reference in status

15

4.1. Reference vodje in sodelavcev projekta. Ali ima vodja izkušnje z vodenjem podobnih
projektov? Ali imajo vodja in sodelavci projekta zadosti tehničnega znanja in kompetenc za
izvedbo aktivnostina področju katerega sofinanciranje je predmet razpisa?

7

4.2. Reference prijavitelja. Že uspešno izvedeni mednarodni razvojni projekti podobne
zahtevnosti. Ali ima stabilne in zadostne vire financiranja?
– za izvedbo druge faze bodo imele prednost organizacije, ki imajo izkušnje z delom z otroci
v tretjih državah in so v zadnjih treh letih izvedle vsaj en tovrsten projekt.

7

4.3. Status društva v javnem interesu. Ali ima društvo priznan status delovanja v javnem interesu
po Zakonu o društvih?

1

Sredstva sofinanciranja posamezne faze
projekta bodo dodeljena tistemu prijavitelju,
ki bo na podlagi ovrednotenja meril iz 3. točke razpisa dobil največje število točk.
4. UPRAVIČENI STROŠKI:
Upravičeni stroški so:
– povezani s predmetom razpisa in predvideni v finančni konstrukciji projekta, ki je
del obrazca za prijavo na razpis;
– potrebni za uspešno izvajanje projekta;
– razumni in v skladu z načeli dobrega
finančnega poslovanja in upravljanja, zlasti
glede stroškovne učinkovitosti;
– stroški, ki jih ustvariti upravičenec in jih
evidentira v svojih računskih izkazih v skladu z ustrezno računovodsko prakso ter prijavi v skladu z zahtevami veljavne računovodske prakse ter v skladu s pravili davčne
in socialne zakonodaje;
– opredeljivi in preverljivi;
– notranji računovodski in revizijski postopki upravičenca morajo dopuščati nepo-
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sredno primerljivost stroškov in prihodkov,
prijavljenih v zvezi z izvajanjem dejavnosti, z ustreznimi računovodskimi izkazi in
podpornimi dokumenti s spremljajočo dokumentacijo;
– stroški, ki nastanejo v časovnem obdobju izvajanja projekta, ki je določen s pogodbo.
V zvezi s sofinanciranjem projekta so
upravičeni naslednji stroški, če ustrezajo kriterijem, določenim v prejšnjem odstavku:
– stroški dela, potrebnega za izvedbo
projekta;
– potni stroški in dnevnice za osebje,
če jih je moč upravičiti z izvajanjem projekta in so skladni z običajno prakso na tem
področju;
– stroški za prevoz materiala za izvedbo
humanitarnih projektov lahko znašajo največ 30% vrednosti projekta;
– produkcijski stroški (npr. nakup opreme, najem prostorov, tiskanje gradiv ipd);
– posredni stroški (največ 7%), če prijavitelj dokaže razdelitev teh stroškov glede na
ostale aktivnosti nevladne organizacije.
Glede upravičenih stroškov se upošteva
tudi obrazec za finančno poročanje o projektu z navodilom.
5. VZOREC POGODBE

Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana, davčna številka: 96258420, matična številka:
5186722, ki ga na podlagi pooblastila št. ZSE-2/09 z dne 6. 1. 2009 zastopa Aljaž Gosnar, generalni sekretar, (v nadaljevanju: MZZ)
in
......................., naslov ....................., matična številka: ......................, ID za DDV: SI ................., ki ga zastopa ..............…… (v nadaljevanju: prejemnik)
skleneta
POGODBO ZA SOFINANCIRANJE IZVEDBE NASLEDNJE FAZE PROJEKTA
a) POSTAVITVE MODULARNIH ZGRADB NAMENJENIH VARSTVU OTROK NA HAITIJU
IN VZPOSTAVITVE DEJAVNOSTI VARSTVA
ali
b) IZVAJANJA PROGRAMA VARSTVA OTROK
1. člen
Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata, da:
– se ta pogodba sklepa na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in
61/08);
– je MZZ objavil javni razpis za sofinanciranje izvedbe projekta postavitve modularnih zgradb namenjenih varstvu otrok na Haitiju in
vzpostavitve dejavnosti varstva otrok ter izvajanja programa varstva otrok (Uradni list RS, št. 3/11);
– je bil izvajalec s sklepom ministra za zunanje zadeve št. ----- z dne ------- izbran na javnem razpisu za izvedbo sofinanciranja projekta
postavitve modularnih zgradb namenjenih varstvu otrok na Haitiju in vzpostavitve dejavnosti varstva otrok ter izvajanja programa varstva
otrok za izvedbo prve/druge faze projekta;
– so sredstva za sofinanciranje tega projekta zagotovljena na podlagi sklepa Vlade št. 51106-2/2010/10 z dne 25. 3. 2010.
2. člen
Predmet pogodbe je sofinanciranje projekta iz druge alineje prvega člena te pogodbe, prva/ druga faza: postavitve modularnih zgradb
namenjenih varstvu otrok na Haitiju in vzpostavitve dejavnosti varstva otrok / izvajanje programa varstva otrok.
3. člen
Prejemnik bo prvo fazo projekta iz 2. člena te pogodbe izpeljal v času od prispetja blaga na Haiti do 30. 6. 2011 in drugo fazo projekta
do 31. 12. 2011. Prejemnik je dolžan v celoti izvesti projekt, kot je opisan v vlogi. Prosim uskladite roke iz tega odstavka z roki iz četrtega
odstavka 6. točke javnega razpisa!
Prejemnik lahko sredstva med posameznimi aktivnostmi in kategorijami izdatkov prerazporedi do višine 15% načrtovanih upravičenih
stroškov. V primeru, da je sprememba več kot 15%, izvajalec poda pisni predlog spremembe, ki jo skrbnik pogodbe sprejme ali zavrne.
4. člen
Neposredni uporabnik bo prejemniku – izvajalcu sporočil predvidenem datumu prispetja modularnih enot 10 dni pred prispetjem.
Prejemnik se zavezuje, da bo ob predvidenem prispetju blaga prisoten v pristanišču Port au Prince.
5. člen
V roku 30 dni po zaključku projekta, mora prejemnik MZZ dostaviti končno poročilo o realizaciji projekta (določeno v Obrazcu št. 2, ki
je priloga te pogodbe, v podpisanem in ožigosanem originalu) in zahtevek za nakazilo sredstev.
Vmesno poročilo o izvedbi projekta mora vsebovati:
1. vsebinsko poročilo o opravljenih aktivnostih v skladu s projektno dokumentacijo v papirni in elektronski obliki;
2. vmesno finančno poročilo projekta v papirni in elektronski obliki;
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3. finančno dokumentacijo: kopije računov za aktivnosti, izvedene do vmesnega poročila, in seznam priloženih računov s seštevkom;
4. kopije dosegljivih prispevkov o projektu v medijih
Končno poročilo o izvedbi projekta mora vsebovati:
1 izpolnjen obrazec za končno vsebinsko poročilo v papirni in elektronski obliki;
2 izpolnjen obrazec za finančno poročilo za celoten projekt v papirni in elektronski obliki;
3 finančno dokumentacijo: kopije računov za celoten projekt in seznam priloženih računov s seštevkom;
4 vsebinska gradiva, ki so nastala v okviru projekta (npr. seminarsko gradivo, publikacije, fotografije…), na zahtevo MZZ tudi v e-obliki;
5 kopije dosegljivih prispevkov o projektu v medijih (zvočni zapisi, članki ipd.).
Delna in končno poročilo podpiše zakoniti zastopnik organizacije oziroma oseba pooblaščena za podpis.
Prejemnik neposrednemu uporabniku predloži delna poročila o opravljenih nalogah posameznega dela vsake faze hkrati z zahtevkom
za izplačilo plačila vsakega obroka posamezne faze.
6. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da znaša vrednost sofinanciranja po tej pogodbi ______________,00 EUR (z besedami:
______________________ 00/100).
MZZ bo prejemnikudogovorjena sredstva nakazalo iz proračunske postavke 8270 – Razvojno sodelovanje in humanitarna
pomoč,proračuna RS na transakcijski račun izvajalca, številka: ...... odprtega pri …………………….. 30. dan od prejema zahtevka za plačilo in delnega ali končnega poročila iz 5. člena, potrjenega s strani MZZ. Prejemnik se mora pri izstavitvi zahtevka za plačilo sklicevati na
številko pogodbe. Osnova za izplačilo je s strani MZZ potrjen zahtevek za izplačilo.
Sofinanciranje prve faze projekta se izvede v treh obrokih:
– prvi obrok po začetku izvajanja projekta trideseti dan po uradnem prejemu pisnega zahtevka za plačilo, katerega obvezna priloga je
prvo delno poročilo,
– drugi obrok po transportu blaga iz pristanišča Port au Prince oziroma skladišča v pristanišču na izbrano lokacijo – trideseti dan po
uradnem prejemu drugega delnega zahtevka za plačilo, katerega obvezna priloga je drugo delno poročilo,
– tretji obrok po zaključku prve faze projekta – trideseti dan po uradnem prejemu končnega zahtevka za plačilo, katerega obvezna
priloga je končno poročilo o izvedbi prve faze projekta.
Financiranje druge faze se izvede v dveh obrokih in sicer:
– prvi obrok v treh mesecih po pričetku izvajanja dejavnosti varstva otrok in sicer trideseti dan po uradnem prejemu prvega zahtevka
za plačilo, kateremu je priloženo prvo delno poročilo,
– drugi obrok po zaključku druge faze – trideseti dan od dneva uradnega prejema drugega – končnega zahtevka za plačilo. Zahtevku
za plačilo mora biti priloženo končno poročilo o izvedbi druge faze projekta.
MZZ lahko v roku 7 dni po prejemu poročila oziroma delnega poročilo, poročilo odobri ali zavrne, izvajalec pa lahko v roku 5 dni od
prejema poziva za dopolnitev predloži dodatne informacije ali novo poročilo.
Upravičeni stroški po posameznih aktivnostih so opredeljeni v navodilu za finančno poročanje o projektu, ki je sestavni del te pogodbe.
MZZ si pridružuje pravico, da glede na razpoložljiva proračunska sredstva izvajalcu predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja.
V skladu z javnofinančnimi predpisi lahko MZZ izvajalcu sredstva iz proračunskega leta 2011 izplača najkasneje do 31. 12. 2011. Kolikor
izvajalec ne bo pravočasno predložil končnega zahtevka za izplačilo, mu MZZ sredstev iz minulega proračunskega leta ne bo izplačalo.
7. člen
Prejemnik bo projekt izpeljal s podporo MZZ in bo v javnosti ter na pisnih dokumentih to dejstvo tudi izrecno navajal.
Podpora MZZ skladno s to pogodbo pomeni predvsem:
– obvezno uporabo uradnega logotipa mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije na vseh tiskanih in elektronskih
gradivih;
– pravočasno obveščanje in pošiljanje vabil MZZ na vse javne dogodke, ki so sestavni del sofinanciranega projekta (vsaj 7 dni pred
dogodki);
– obveščanje javnosti in medijev pred javnimi dogodki in po zaključenih projektih;
– predstavitev projekta na spletni strani izvajalca in vključitev povezave na spletno stran http://www.mzz.gov.si/.
Vsebinska tiskana in elektronska gradiva morajo vsebovati obvestilo, da izražajo mnenje avtorja in ne predstavljajo uradnega stališča
Vlade Republike Slovenije.
Če prejemnik ne izpolni posameznih določil tega člena, mu lahko MZZ odtegne do 30% odobrenih sredstev.
8. člen
Prejemnik je dolžan porabljati sredstva v skladu z načelom ekonomičnosti in učinkovitosti ter voditi posebno evidenco in shranjevati
dokazila, ki omogočajo revizijsko preverjanje porabe sredstev.
Prejemnik je dolžan omogočiti preverjanje knjigovodskih evidenc, dokazil in drugih dokumentov o izvajanju aktivnosti in preverjanje na
kraju njihovega izvajanja ter zagotoviti potrebne informacije v zvezi z aktivnostmi.
Prejemnik projekta, ki je predmet te pogodbe, ne more organizacije oziroma izvedbe projekta v celoti ali v večinskem delu prepustiti
drugi organizaciji ali posamezniku.
9. člen
Prejemnik se zavezuje, da bo dodeljena sredstva uporabil strogo namensko, kar bo dokazal s poročilom, ki ga bo MZZ dostavil v roku
iz drugega odstavka petega člena te pogodbe. Za spremembo vsebine mora izvajalec pridobiti pisno soglasje MZZ.
Če prejemnik ajalec poročila iz drugega odstavka petega člena ne predloži v dogovorjenem roku ali če MZZ ugotovi nenamensko porabo
sredstev, mora izvajalec nemudoma vrniti že prejeta sredstva iz šestega člena te pogodbe v proračun, skupaj s pripadajočimi zakonskimi
zamudnimi obrestmi.
Sredstev, pridobljenih s to pogodbo prejemnik ne sme odstopiti, jih prenesti, zastaviti ali kako drugače z njimi razpolagati v nasprotju
s pogodbo.
10. člen
Prejemnik lahko MZZ zaprosi za podaljšanje končnega roka za izvedbo sofinanciranega projekta, vendar mora projekt končati do 31. 12.
2011. Pisno prošnjo mora izvajalec utemeljiti.
11. člen
Prejemnik mora takoj poročati o razmerah, v katerih bi se lahko onemogočilo izvajanje projekta.
MZZ lahko delno ali v celoti odstopi od pogodbe, o čemer obvesti prejemnika, ali sklene s prejemnikom aneks k tej pogodbi, s katerim
določita nove pogoje izpolnitve, v naslednjih primerih:
– če je prejemnik nepravilno ali neresnično obvestil MZZ o okoliščinah in dejstvih, pomembnih za dodelitev sredstev;
– če prejemnik huje krši pogodbo o financiranju;
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– če se projekt ne more izvesti. Če postane neizvedljiv potem, ko se je njegovo izvajanje že začelo, in za njegovo neizvedljivost ni kriv
izvajalec, je treba vrniti samo tista sredstva, ki še niso bila porabljena, ali jih dodeliti za druge aktivnosti, če s tem soglaša MZZ.
12. člen
Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun prejemnika, predstavniku MZZ obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za
pridobitev sredstev na javnem razpisu, za pridobitev sredstev pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem
pogodbene obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je MZZ povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene
koristi predstavniku MZZ, prejemniku ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.
13. člen
Prejemnik se zavezuje, da bo svojo dejavnost izvajal kvalitetno, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in v skladu s pravili stroke.
Prejemnik se je dolžan vzdržati vsake dejavnosti, ki bi lahko povzročila škodo ali bi škodovala ugledu Republike Slovenije.
14. člen
Skrbnik pogodbe v imenu MZZ je ………………., v imenu izvajalca pa......………
15. člen
V primeru, da v času trajanja te pogodbe pride do spremembe v statusu prijavitelja -izvajalca, se vse obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegovega pravnega naslednika.
16. člen
Pogodbeni stranki bosta pri urejanju tega pogodbenega razmerja spoštovali določila Obligacijskega zakonika (OZ – UPB1, Uradni list
RS, št. 97/07).
17. člen
Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki kot
aneks k tej pogodbi.
18. člen
Morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če sporazum ne bo mogoč, bo spore reševalo
stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
19. člen
Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in je sestavljena v 5 (petih) izvodih, od katerih 3 (tri) prejme MZZ,
2 (dva) pa prejemnik.
Datum:
MZZ:
Aljaž Gosnar
generalni sekretar

Prejemnik:

V Ljubljani, dne			

V Ljubljani, dne

6. PRAVNI POUK
O pritožbi zoper sklep o izbiri, zavrnitvi
ali zavrženju vloge odloča minister za zunanje zadeve. Prijavitelj pritožbo vloži na MZZ
v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi
bo odločeno s sklepom v roku 15 dni. Sklep,
s katerim se odloči o pritožbi prijavitelja,
je dokončen. Vložena pritožba zoper sklep
o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah
ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
7. RAZPISNI OBRAZEC (Obrazec št. 1)
1.1.
1.2.
2.

IME PROJEKTA
OBDOBJE TRAJANJA PROJEKTA: od do
PODATKI O NEVLADNI ORGANIZACIJI – PRIJAVITELJU
IME
NASLOV
TEL., FAX
E-POŠTA
SPLETNA STRAN
DAVČNA ŠTEVILKA
MATIČNA ŠTEVILKA
PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA (obkrožite):
DRUŠTVO (v javnem interesu: DA NE)
ZAVOD
VERSKA SKUPNOST
SINDIKAT
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA
TRANSAKCIJSKI RAČUN ODPRT PRI
ŠTEVILO ČLANOV NVO
ŠTEVILO REDNO ZAPOSLENIH V NVO

USTANOVA

HUMANITARNA ORGANIZACIJA
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3.

PODATKI O IZVAJALCIH PROJEKTA
3.1. ZAKONITI ZASTOPNIK PRIJAVITELJA:
IME
FUNKCIJA
TELEFON/FAX
E-POŠTA
3.2. VODJA PROJEKTA:
IME
FUNKCIJA
TELEFON/FAX
E-POŠTA
3.3. SODELAVCI PROJEKTA – ČLANI PRIJAVITELJA:
3.4. ZUNANJI SODELAVCI PROJEKTA:

4.

OPIS PROJEKTA
4.1. Sinopsis projekta z jasnimi cilji (do 10 vrstic)
4.2. VRSTA in OBSEG AKTIVNOSTI za 1. fazo (navede in opiše se vse projektne aktivnosti, izpostavi se morebiten
inovativen razvojni pristop)
4.2. VRSTA in OBSEG AKTIVNOSTI za 2. fazo (navede in opiše se vse projektne aktivnosti, izpostavi se morebiten
inovativen razvojni pristop)
4.3. ČASOVNI NAČRT POTEKA PROJEKTA (razčlenite po aktivnostih za posamezno fazo, navedite tudi
morebitne predhodne aktivnosti)
4.4. PRIČAKOVANI NEPOSREDNI REZULTATI PROJEKTA (z objektivno preverljivimi pokazatelji/indikatorji. Navedejo se tudi
izhodiščne in ciljne vrednosti.)
4.5. ZAGOTOVITEV TRAJNOSTI REZULTATOV PROJEKTA (Na kakšen način bo zagotovljena trajnost rezultatov po preteku
sofinanciranja projekta? Diseminacija informacij)
4.6. ALI PRI PROJEKTU SODELUJEJO DRUGE ORGANIZACIJE (domače ali tuje nevladne organizacije, gospodarske
družbe, javne ustanove, občine ali reprezentativna združenja občin? Če DA, vpišite katere ter natančno opišite, kakšna bo
njihova vloga pri izvedbi projekta.)
4.7. USKLAJENOST CILJA IN NAMENA PROJEKTA S POTREBAMI DRŽAVE oziroma lokalne skupnosti države prejemnice.
Upoštevanje načela človekovih pravic pri pripravi projekta.
NAČIN OBVEŠČANJA MEDIJEV, SODELOVANJE Z MEDIJI (opišite strategijo sodelovanja z mediji v okviru prijavljenega
projekta)

5.
6.

FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA (pripravljena za vsako fazo projekta posebej)
Vrednost celotnega projekta:
6.1.
stroški:
6.1.Načrtovani
Načrtovani stroški:
EUR
Delež (%))
EUR
Delež (%))
Stroški dela
dela
Stroški
plače zaposlenih
zaposlenih
––plače
avtorski honorarji
honorarji
––avtorski
– nagrade prostovoljcem
––nagrade
prostovoljcem
drugo, vpišite
–Potni
drugo,
vpišite		
stroški
Potni
stroški		
Produkcijski
stroški (razčlenite)
Produkcijski
stroški (razčlenite)		
Pomoč v materialu
Pomoč
materialu		
Ostalo, vnavedite
Posredni
stroški
Ostalo,
navedite		
Skupaj stroški		
Posredni
Skupaj
		
Navedite višino načrtovanih stroškov za posamezne aktivnosti (po potrebi dodajte vrstice):
Navedite
Aktivnost višino načrtovanih stroškov za posamezne aktivnosti (po potrebi dodajte
EURvrstice):
Delež (%)
Aktivnost
EUR
Delež (%)
		
		
		
		
6.2.
6.2. Načrtovani
Načrtovaniprihodki:
prihodki:			
Načrtovana
Delež (%)
Od tega že
Načrtovana sredstva
sredstva
zagotovljena sredstva
EUR
Delež (%)
Od tega že zagotovljena sredstva
EUR
Lastna
finančna
sredstva
prijavitelja			
Lastna finančna sredstva prijavitelja
Donacijeininfinančne
finančne
pomoči
fizičnih
in pravnih
Donacije
pomoči
fizičnih
in pravnih
oseboseb			
Sofinanciranjeizizjavnih
javnih
finančnih
sredstev (ministrstva, občine…)			
Sofinanciranje
finančnih
sredstev
Drugo (navedite)			
(ministrstva,
občine…)
Drugo
(navedite)
Zaprošena
sredstva v okviru razpisa			
Zaprošena
sredstva v okviru razpisa
Skupaj			

7.

EVALVACIJA IZVEDENEGA PROJEKTA (na kakšen način bodo merjeni dosežki glede doseganja pričakovanih rezultatov,
cilja in namena projekta)

8.

REFERENCE NEVLADNE ORGANIZACIJE PRI ORGANIZIRANJU PODOBNO ZAHTEVNIH RAZVOJNIH OZIROMA
HUMANITARNIH AKTIVNOSTI
REFERENCE VODJE PROJEKTA PRI ORGANIZIRANJU PODOBNO ZAHTEVNIH RAZVOJNIH OZIROMA HUMANITARNIH
AKTIVNOSTI. Tehnično znanje in kompetence vodje in sodelavcev projekta (posebej znanja o področjih, ki jih predlog
naslavlja)

Skupaj
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IZJAVA PRIJAVITELJA
potrjujemo, da:
– smo proučili in se seznanili z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo in se strinjamo in sprejemamo vse pogoje in
merila, navedene v tem javnem razpisu in pripadajoči razpisni dokumentaciji;
– v predloženih dokumentih nismo podali zavajajočih podatkov in da vse navedbe v vlogi ustrezajo dejanskemu stanju;
– smo seznanjeni z dejstvom, da je vsako napačno navajanje podatkov v vlogi kaznivo;
– vse kopije, ki so priložene vlogi, ustrezajo originalom;
– se strinjamo z osnutkom pogodbe;
– smo poslovno in finančno sposobni izvesti predloženi projekt;
– imamo poravnane vse zapadle davke, dajatve in prispevke, ki morajo biti plačani po veljavnih predpisih v RS;
– bodo sredstva, pridobljena na razpisu, porabljena izključno za sofinanciranje izvedbe projekta in v skladu z razpisnimi
pogoji soglašamo s preverjanjem namenske porabe odobrenih proračunskih sredstev;
– bomo za izvedbo projekta, ki ga prijavljamo na javni razpis, zagotovili tudi druge vire financiranja oziroma imamo le-te že
zagotovljene, in sicer v višini, ki ustreza razliki med predvideno celotno finančno vrednostjo zgoraj navedenega projekta in
sredstvi zaprošenimi na razpisu.
PODPIS ZAKONITEGA ZASTOPNIKA IN ŽIG PRIJAVITELJA
Ime in priimek: ……………………………..
Funkcija:…………………………………….
Podpis: ………………………...……………
Žig

9. OBRAZEC IN NAVODILO ZA PRIPRAVO POROČILA O PROJEKTU (Obrazec št. 2)
Naslov projekta:
Nosilec projekta:
vloga NVO v projektu:
Številka pogodbe:
Trajanje projekta:
Obdobje poročanja: xx.xx.2011 – xx. xx. 2011
1. Opis aktivnosti, ki so bili opravljene v okviru projekta (vključno s finančnim poročilom)
2. Povzetek specifičnih rezultatov projekta
3. Povzetek učinkov projekta
4. Sodelovanje z javnimi mediji
Navodilo za poročanje:
1. Opis aktivnosti, ki so bili opravljene
v okviru projekta
Navede in opiše se projektne aktivnosti,
ki so bile opravljene v obdobju xx xx 2011 –
xx.xx.2011 (do 3 strani).
2. Povzetek specifičnih rezultatov projekta
Povzamejo se dosežki projekta v obdobju xx.xx.2011- xx.xx.2011, pri čemer se
navedejo odstopanja od ciljev, opredeljenih
v projektu (do 1 strani).
3. Povzetek učinkov projekta
Povzamejo se učinki projekta na podlagi
aktivnosti do konca leta 2011, pri čemer se
navedejo odstopanja od ciljev, opredeljenih
v projektu (do 1 strani).
4. Sodelovanje z mediji
Predstavi se elemente sodelovanja izvajalca s predstavniki javnih medijev v letu
2011 v okviru projekta (do 1 strani).
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 5/2011
Ob-7681/10
Na podlagi Pravilnika št. 001/2010 –
Garancijske sheme za Dolenjsko dodatna
sredstva za belokranjsko in kočevsko subregijo in sklepa Nadzornega odbora Garancijske sheme za Dolenjsko, objavlja Razvojni center Novo mesto d.o.o. Garancijska
shema za Dolenjsko 2 (v nadaljevanju: RC
GSD2), v sodelovanju z Ministrstvom za
gospodarstvo, občinami Črnomelj, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika in Semič ter
bankami NLB d.d., Podružnica Dolenjska in
Bela krajina, NLB d.d., Podružnica Kočevje, Raiffeisen banka d.d., Deželna banka
Slovenije d.d., Abanka Vipa d.d., Hypo Al-
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pe-Adria-Bank d.d. in z ostalimi bankami, ki
bodo še pristopile k projektu
razpis
dolgoročnih posojil in garancij
Garancijske sheme za Dolenjsko
dodatna sredstva za belokranjsko in
kočevsko subregijo (GSD2)
1. Predmet razpisa in splošni pogoji:
RC GSD2 razpisuje
– dolgoročna posojila v predvidenem
skupnem znesku 245.500,00 EUR,
– garancije za ta posojila v predvidenem
skupnem znesku 122.750,00 EUR,
za pospeševanje razvoja majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov
s sedežem v občinah Črnomelj, Kočevje,
Kostel, Loški Potok, Metlika in Semič.
Posojila in garancije se lahko dodelijo
tudi prosilcem, ki imajo sedež podjetja v eni
od zgoraj navedenih občin, investicija pa se
izvaja v drugi občini iz regije JV Slovenija.
Prednost pri dodelitvi imajo prosilci, s sedežem podjetja v eni od zgoraj navedenih
občin, za katero ni več razpoložljivih sredstev iz razpisa dolgoročnih posojil in garancij
Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD).
Sredstva, ki se dodeljujejo enotam malega gospodarstva predstavljajo državno pomoč, ki je združljiva z Uredbo komisije (ES)
št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
s skupnim trgom z uporabo členov 87 in
88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih
izjemah) (UL EU L št. 800/2008 z dne 9. 8.
2008, str. 3).
2. Upravičeni stroški investicije
Posojilo se lahko odobri za financiranje začetne investicije, ki pomeni naložbo
v opredmetena in/ali neopredmetena sredstva, ki se nanašajo na vzpostavitev nove
poslovne enote, širitev obstoječe poslovne enote, povečanje raznovrstnosti pro
izvodnje poslovne enote v nove dodatne
proizvode ali bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.
Upravičeni stroški so:
– opredmetena sredstva (materialne investicije): zemljišča, stavbe in obrati, stroji
in oprema; v sektorju prometa se prevozna
sredstva in prometna oprema ne obravnavajo kot upravičena sredstva,
– neopredmetena sredstva (nematerialne investicije): prenos tehnologije s pridobitvijo patentnih pravic, licenc, znanja ali
nepatentiranega tehničnega znanja.
Nematerialne naložbe se morajo uporabljati izključno v podjetju, ki je prejelo regionalno državno pomoč, obravnavati jih je treba kot sredstva, ki se amortizirajo. Kupljena
morajo biti od tretje osebe po tržnih pogojih,
vključena morajo biti v osnovna sredstva
podjetja in morajo vsaj tri leta ostati v malem
podjetju, ki je prejelo regionalno državno
pomoč.
3. Pogoji za dodeljevanje dolgoročnih
posojil in garancij
3.1. Dolgoročna posojila:
Znesek posojila:

najmanj 5.000,00 EUR in največ 100.000,00 EUR
največ do 75% predračunske vrednosti investicije (brez DDV)

Potrebni lastni viri:

najmanj 25% od vrednosti investicije

Obrestne mere za posojila:

4,99% nespremenljivo nominalno na letni ravni (NLB d.d.) ali
6-mes. EURIBOR + 1,5% (Raiffeisen banka d.d., Deželna banka Slovenije d.d.,
Abanka Vipa d.d. in Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.)
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Stroški posojila pri banki:

0,5% od zneska odobrenega posojila oziroma najmanj 84,00 EUR

Stroški obdelave vloge pri RC:

25,00 EUR + DDV

Odplačilna doba posojila:

od 1 do 7 let (razen pri Abanki od 1 do 5 let)
možnost 6 mesečnega moratorija na odplačilo glavnice

Način črpanja:

v EUR, s predložitvijo dokazil za dokumentarno uporabo

Način odplačila posojila:

obročno, v mesečnih, trimesečnih ali polletnih obrokih
(po dogovoru z banko podpisnico pogodbe)

Zavarovanje posojila:

možnost garancije RC GSD2 od 50% do 85% odobrenega kredita
ali po pogojih banke

Strošek garancije RC GSD2:

1% od vrednosti garancije
3.2. Garancije
Prosilec lahko hkrati s posojilom zaprosi
tudi za garancijo RC GSD2 v višini od 50%
do 85% vrednosti posojila RC GSD2.
Garancija RC GSD se zavaruje z različnimi oblikami zavarovanja glede na tveganost naložbe.
4. Splošni pogoji za prijavo
Do razpisanih posojil in garancij so upravičena mikro in mala podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni
podjetniki posamezniki s sedežem v eni od
občin, ki sodelujejo pri razpisu (Črnomelj,
Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika in
Semič). Za opredelitev velikosti podjetij se
uporablja Priloga I Uredbe Komisije (ES)
št. 800/2008.
Podjetje mora prispevati 25% upravičenih stroškov iz lastnih sredstev.
Investicija mora biti ohranjena v regiji
3 leta po dokončanju investicije.
Intenzivnost pomoči: za majhna podjetja
50% upravičenih stroškov (v primeru podjetij, ki delujejo v prometnem sektorju, znaša
intenzivnost 30%).
Do pomoči niso upravičena podjetja iz
sektorjev:
a. ribištva in ribogojstva,
b. primarne proizvodnje kmetijskih pro
izvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti,
c. pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k
Pogodbi v naslednjih primerih:
i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki
so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih
zadevna podjetja dajo na trg,
ii. če je pomoč pogojena s tem, da se
delno ali v celoti prenese na primarne pro
izvajalce,
d. premogovništva,
e. jeklarstva,
f. ladjedelništva,
g. sintetičnih vlaken,
h. podjetja v težavah.
V skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah se upošteva, da je podjetje
v težavah:
– v primeru kapitalskih naložb, kadar
tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča
izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih in je tekoča
izguba v zadnjih 12 mesecih dosegla višino
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četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,
– ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj
kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot
podjetja v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki
urejajo finančno poslovanje podjetij.
Pomoč ni namenjena izvozu oziroma
z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami,
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoči niso pogojene s prednostjo rabe
domačega blaga pred rabo uvoženega.
Do pomoči ni upravičeno podjetje, ki je
naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Komisije, ki je
pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom.
Velja zgornja meja pomoči za vsoto vseh
javnih sredstev (proračun RS, občin in EU),
ki jih upravičenec prejme za iste upravičene
stroške. Če je prejemnik za iste upravičene
stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete
pomoči (vključno z de minimis pomočjo) ne
sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
Kadar podjetje prejme pomoč v obliki
tveganega kapitala, ter v prvih treh letih po
prejemu tveganega kapitala, zaprosi za pomoč, znaša najvišja dovoljena stopnja intenzivnosti pomoči za mala podjetja do 40
odstotkov upravičenih stroškov naložb. Znižanje ne presega zneska vloženega tveganega kapitala.
Regionalna karta državnih pomoči je določena z Uredbo o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (UL št. 72/2006 z dne
11. 7. 2006, 3. člen).
Višina pomoči se v primeru poroštva izračuna na podlagi premij varnega pristana,
opredeljenih v Obvestilu Komisije o uporabi
členov 87 in 88 Pogodbe ES za državno
pomoč v obliki poroštev. In sicer:
Višino državne pomoči predstavlja razlika med premijo varnega pristana in dejansko premijo, ki jo plača podjetje:
Višina državne pomoči = znesek poroštva × (premija varnega pristana – plačana
premija).
Premija varnega pristana se določi
v skladu s tabelo v točki 3.3. Obvestila Komisije o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
ES za državno pomoč v obliki poroštev (UL
EU C št. 155/2008 z dne 20. 6. 2008, str.
10). Za majhna in srednje velika podjetja, ki
nimajo zgodovine kreditne sposobnosti ali
bonitetne ocene, se premijo varnega pristana določi na 3,8%.
Višina pomoči se v primeru kredita izračuna kot razlika med dejansko in tržno
obrestno mero, upoštevajoč tudi morebitne
ugodnejše kreditne pogoje. Tržno obrestno
mero predstavlja veljavna referenčna obrestna mera, objavljena na spletni stani Ministrstva za finance, povečana za ustrezno
stopnjo v skladu s tabelo na strani 8 iz Sporočila Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih
stopenj (UL EU C št. 14/2008 z dne 19. 1.
2008, str. 6).
Za posojilojemalce, ki nimajo zgodovine
kreditne sposobnosti ali ocene, ki bi temeljila na metodi izračuna iz računovodskih
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izkazov, je potrebno izhodiščno referenčno
obrestno mero povečati za najmanj 400 bazičnih točk.
Podjetje mora predložiti zahtevek za pomoč pred začetkom izvajanja projekta, v nasprotnem primeru ni upravičen do pomoči.
Prejemnik pomoči pred dodelitvijo sredstev poda RC GSD2 pisno izjavo o morebitnih že prejetih (ali zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene stroške, vključno
z de minimis pomočjo.
RC pisno obvesti prejemnika po kateri
shemi je bila dodeljena pomoč ter o višini
pomoči.
5. Prednost pri dodelitvi posojil in garancij
Prednost pri dodelitvi posojil in garancij
bodo imeli prosilci, ki:
– imajo perspektivne in donosne programe,
– katerih projekti so razvojno (uvajanje
novih tehnologij, inovacije) in ekološko naravnani,
– povečujejo število novih delovnih
mest,
– se ukvarjajo z dejavnostjo, ki je:
– povezana s prestrukturiranjem velikih gospodarskih sistemov,
– na razvojno ogroženih območjih,
– povezana z razvojem turizma,
– pomeni strateško prednost za regijo
Jugovzhodna Slovenija,
– pomeni strateško prednost tudi za
lokalno skupnost.
Prednost pri dodelitvi posojila in garancije RC GSD2 bodo imela podjetja z boljšo
boniteto poslovanja.
6. Vloga in odobritev posojila in garancije
Vlogo za posojilo in garancijo lahko prosilec prejme v Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo
mesto, kontaktna oseba je Polona KovačBrulc, tel. 07/33-72-987 in v Razvojnem centru Kočevje Ribnica d.o.o., Trg zbora odposlancev 72, 1330 Kočevje, kontaktna oseba
Mašenjka Hvala, tel. 01/89-50-610.
Vloga je na razpolago tudi na spletni
strani: www.rc-nm.si.
Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se oddajo na zgoraj navedenih
mestih. Obravnavane bodo le vloge na izvirnih obrazcih. Nepopolne vloge in vloge,
ki ne bodo ustrezale pogojem iz razpisa,
bodo zavrnjene.
7. Rok za oddajo vlog
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma objave o zaprtju razpisa.
Prosilci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge bosta obravnavala Odbor za odobritev posojil in garancij
ter banka enkrat mesečno. RC GSD2 bo
prosilce pisno obvestil z odločitvijo pristojnih
organov v 15 dneh po sprejemu odločitve
na odboru.
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Ob-7670/10
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04, 47/06,
45/08 in 57/08), Pravilnika o dodeljevanju
neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list
RS, št. 14/04, 34/04 62/06 in 11/09), Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 119/05,
126/07, 65/08, 47/09 in 8/10) in Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kuzma (Uradni list RS,
št. 35/08) objavlja Občina Kuzma
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javni razpis
za dodelitev neprofitnega stanovanja
v najem v Občini Kuzma
I. Predmet razpisa
Občina Kuzma razpisuje oddajo v najem 1 stanovanje v poslovno-stanovanjskem
objektu v Kuzmi 60/c, v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada,
in sicer:
– trisobno stanovanje št. 2, v velikosti
93,68 m2 uporabne neto tlorisne površine
stanovanja.
Stanovanje bo oddano v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04,
34/04, 62/06 in 11/09, v nadaljevanju: pravilnik) niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine.
Stanovanje bo oddano v najem predvidoma v mesecu februarju 2011.
II. Razpisni pogoji
Upravičenci za pridobitev neprofitnega
stanovanja v najem morajo biti državljani
Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Občini Kuzma oziroma je upravičenec zaposlen na območju Občine Kuzma.
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če neto dohodki njihovih gospodinjstev v letu pred razpisom ne
presegajo spodaj določenih odstotkov od
povprečne neto plače v državi, ki je znašala
960,50 €.

Velikost gospodinjstva
1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

%
90%
135%
165%
195%
225%
255%

Meja dohodka €
do 864,45
do 1.296,68
do 1.584,83
do 1.872,98
do 2.161,13
do 2.460,75

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prištevanjem po
20 odstotnih točk.
Upravičenci za dodelitev neprofitnega
stanovanja v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik
drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska
stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino;
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja,
ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja.
Glede na število članov gospodinjstva
vrednost drugega premoženja ne sme presegati naslednjih zneskov:
Število članov gospodinjstva
1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

Vrednost drugega premoženja, ki ne sme presegati 40% vrednosti primernega stanovanja v €
15.512,37
18.515,20
22.763,60
26.224,26
30.381,76
33.579,84

Opomba:
Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva stanovanje točkovano s 321 točkami po vrednosti točke 2,63 €
in površino stanovanja v povezavi s številom uporabnikov stanovanja.
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Do dodelitve neprofitnega stanovanja
v najem so upravičeni tudi:
– ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja, ki imajo začasno bivališče
v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na območju Občine
Kuzma;
– najemniki v stanovanjih, odvzetih
po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo
splošne pogoje za upravičenost do dodelitve
neprofitnega stanovanja po pravilniku.
III. Na razpisu ne morejo sodelovati:
– tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve
stanovanjskega zakona v letu 1991 že dodeljeno družbeno stanovanje in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili;
– tisti, ki jim je bila najemna pogodba,
sklenjena po letu 1991, po sklepu sodišča
odpovedana iz krivdnih razlogov.
IV. Višina najemnine
Najemnina za dodeljeno neprofitno stanovanje bo določena na podlagi Uredbe
o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
(Uradni list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08)
oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal
v času oddaje stanovanja v najem.
Za trisobno stanovanje, v izmeri
93,68 m2, točkovano s 321 točkami, znaša najemnina v mesecu decembru 2010,
izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, 293,31 €.
Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko
uveljavljajo pravico do subvencionirane najemnine v skladu z zgoraj navedeno uredbo
oziroma predpisih, ki veljajo v času najema
stanovanja.
Najemodajalec neprofitnega stanovanja
ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju
pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba
lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno
stanovanje po merilih in postopku določenim
s pravilnikom.
V. Površinski normativi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem
Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja
bodo upoštevani naslednji površinski normativi:
Število članov gospodinjstva

Površina stanovanja

1-člansko

od 20 m2 do 30 m2

2-člansko

nad 30 m2 do 45 m2

3-člansko

nad 45 m2 do 55 m2

4-člansko

nad 55 m2 do 65 m2

5-člansko

nad 65 m2 do 75 m2

6-člansko

nad 75 m2 do 85 m2
Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine povečajo za 6 m2.
VI. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev
Prednostna lista upravičencev za oddajo
neprofitnega stanovanja v najem bo sestavljena na podlagi kriterijev, ki jih določa Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj
v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04,
62/06 in 11/09), ter dodatnih pogojev, določenih s tem razpisom.
Prednost pri razreševanju vlog za pridobitev neprofitnega stanovanja imajo prosilci
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z daljšo dobo bivanja na območju Občine
Kuzma, mlade družine in mladi, družine
z manjšim številom zaposlenih, državljani
z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja
ali pa so podnajemniki, ženske in ženske
z otroki, žrtve družinskega nasilja, osebe
s statusom žrtve vojnega nasilja.
Poleg prednostnih kategorij prosilcev,
opredeljenih v prejšnji točki, se v skladu
s 6. členom pravilnika upoštevajo še naslednje prednostne kategorije prosilcev:
– prosilci, ki so sodelovali na prejšnjih
razpisih in se uvrstili na prednostno listo,
vendar niso pridobili pravice do dodelitve
stanovanja v najem glede na število razpisanih stanovanj.
VII. Dodatni pogoji
Občina Kuzma določa v skladu s 4. členom pravilnika še dodatne prednostne kategorije prosilcev, točkovane z naslednjim
številom točk:

1. Stalno bivanje prosilca na območju Občine Kuzma, in sicer:
– za bivanje nad 5 do 10 let 20 točk,
– za bivanje nad 10 do 15 let 40 točk,
– za bivanje nad 15 do 20 let 60 točk,
– za bivanje nad 20 let 80 točk.
Upošteva se število let dopolnjenih v letu razpisa. V primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo.
2. mlade družine; mladi

60 točk

3. družina z manjšim številom zaposlenih (družina 3-članska in samo 1 zaposlen)

30 točk

4. državljani z daljšo delovno dobo (moški 13 let, ženske 12 let)

80 točk

5. ženske in ženske z otroki žrtve družinskega nasilja

100 točk

6. osebe s statusom žrtve vojnega nasilja

50 točk

7. udeležba na prejšnjih razpisih (za eno sodelovanje)

50 točk

VIII. Razpisni postopek
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis
za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, dvignejo obrazec vloge, s katerim se
prijavijo na razpis, do vključno 24. januarja
2011, na sedežu Občine Kuzma, Kuzma
60c ali na spletni strani občine, www.obcina-kuzma.si.
Prosilci oddajo vloge praviloma osebno,
v prostorih Občine Kuzma, Kuzma 60c, izjemoma jih pošljejo pisno po pošti.
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo,
bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene in vloge,
oddane po zaključku razpisnega roka, bodo
s sklepom zavržene.
K vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem morajo prosilci priložiti naslednje listine, navedene pod tč. 1., 2., 3.
in 5, druge listine pa, če na njihovi podlagi
uveljavljajo dodatne točke:
1. izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih
in socialno-zdravstvenih razmer;
2. izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov (s podpisi vseh
družinskih članov oziroma njihovih zakonitih
zastopnikov) ter izjavo, s katero prosilec in
drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri
drugih upravljavcih zbirk podatkov;
3. odločbo o odmeri dohodnine za leto
2010 in potrdilo o skupnem neto dohodku
gospodinjstva v letu 2009 (osebni dohodek,
pokojnina, preživnina, dohodek iz dela prek
Študentskega servisa, invalidnina itd.) z navedbo dobe zaposlitve. Kot dohodek se ne
šteje dodatek za pomoč in postrežbo in drugi
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prejemki za nego in pomoč, otroški dodatek,
dodatek za nego otroka, štipendije, dohodki
od občasnega dela invalidov, ki so vključeni
v institucionalno varstvo, sredstva za odpravo posledic elementarne nesreče itd;
4. potrdilo o nezaposlenosti prosilca,
njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega
člana (izda Zavod RS za zaposlovanje);
5. veljavno dokazilo o stanovanjskem
statusu: najemna ali podnajemna pogodba
oziroma izjava prosilca, zakaj pogodba ni
sklenjena; dokazilo o zadnji plačani najemnini oziroma podnajemnini;
6. dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 110 točkami (točkovalni zapisnik ali opis kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane
instalacije ipd.) in eventualna utesnjenost
z opisom posameznih prostorov in navedbo
površin;
7. kopijo poročnega lista oziroma notarsko overjene izjave o obstoju izvenzakonske
skupnosti;
8. kopijo izpiska iz rojstne matične knjige
za vsakega otroka;
9. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so
starejši od 15 let;
10. zdravniško potrdilo o nosečnosti;
11. odločbo socialne službe o ločenem
življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so
razlog oddaje neprimerne stanovanjske
razmere);
12. dokazilo o statusu roditelja, ki sam
preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo,
da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo
o prejemanju preživnine iz preživninskega
sklada;
13. izvid zdravniške komisije I. stopnje
pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, s katerim se dokazuje trajna obolenja prosilca ali družinskih članov, pogojena
s slabimi stanovanjskimi razmerami;
14. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede na
zmerno, težjo ali težko duševno ali težko
telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe;
15. strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih organizacij
(materinski domovi, zatočišča – varne hiše,
zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo ženskam in ženskam
z otroki psihosocialno pomoč ob nasilju;
16. potrdilo o statusu žrtve vojnega nasilja;
17. izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih.
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od
objave razpisa.
Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobila Občina Kuzma neposredno
od pristojnega državnega organa.
IX. Splošne določbe
Občina Kuzma bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter
sedanje stanovanjske razmere prosilcev.
Komisija, ki jo imenuje župan Občine
Kuzma, bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih
listin, potrebnih za oblikovanje prednostne
liste za oddajo neprofitnega stanovanja in
dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri
pristojnih organih in organizacijah ter posameznikih.

Po proučitvi in točkovanju vlog bodo
udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno
listo in sicer po številu zbranih točk. Če se
na prednostni vrstni red uvrstijo udeleženci
razpisa z enakim številom točk glede na
oceno stanovanjskih in socialnih razmer, ki
so določene v obrazcu, imajo prednost pri
dodelitvi neprofitnega stanovanja tisti, pri
katerih predstavlja višina najemnine za primerno stanovanje večji delež v družinskem
dohodku.
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi
na prednostno listo upravičencev. Če se
posamezni udeleženec razpisa ne strinja
z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po
prejemu odločitve pritoži. Pritožbo naslovi
na Občino Kuzma. O pritožbi odloči v roku
2 mesecev od prejema popolne pritožbe
župan Občine Kuzma. Odločitev župana
o pritožbi je dokončna.
Po rešitvi pritožb se objavi seznam upravičencem, ki jim bodo zagotovljena stanovanja.
Občina Kuzma bo pri dodeljevanju razpisanega neprofitnega stanovanja uporabljala
površinske normative iz 14. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj
v najem.
Po rešitvi pritožb bo javno objavljen seznam upravičencev, ki jim bo zagotovljeno stanovanje. Z uspelim upravičencem bo
sklenjena najemna razmerja za nedoločen
čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno
primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove,
se črta iz seznama upravičencev.
Vse informacije lahko dobite osebno na
sedežu Občine Kuzma, Kuzma 60c, ali po
tel. 02/555-80-16.
Občina Kuzma
Št. 030-3/2010
Ob-7675/10
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in 13. člena Pravilnika za vrednotenje programov športa v javnem interesu in uporabo objektov in površin
v Mestni občini Slovenj Gradec, Mestna občina Slovenj Gradec objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
na področju športa v javnem interesu
v Mestni občini Slovenj Gradec,
v letu 2011
1. Predmet razpisa:
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športa v javnem interesu, in
sicer po področjih do naslednjih višin:
1.1. Šport otrok in mladine:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok – 1.650 EUR,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok – 23.000 EUR,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami – 800 EUR,
– interesna športna vzgoja mladine –
7.000 EUR,
– programi športa nadarjenih otrok
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– 63.163 EUR,
– programi športa nadarjene mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport –
41.000 EUR.
1.2. Športno rekreativna dejavnost odraslih – 30.000 EUR.
1.3. Programi kakovostnega in vrhunskega športa – 40.450 EUR.
1.4. Šport invalidov – 4.500 EUR.
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1.5. Strokovno
usposabljanje
–
3.180 EUR.
1.6. Športne prireditve klubov in društev
– 10.799 EUR.
1.7. Šolska športna tekmovanja –
6.800 EUR.
1.8. Športno aktivne počitnice – počitniški programi za otroke in mladino
– društva – 2.000 EUR,
– šolska – 6.502 EUR.
1.9. Plavalno
opismenjevanje
–
3.048 EUR.
1.10. Potepanja
s
kolesom
–
3.213 EUR.
1.11. Tek miru ob dnevu OZN –
3.580 EUR.
1.12. Strokovno delo društev in zvez –
36.528 EUR.
2. Pogoji sofinanciranja:
2.1. Usposobljenost kandidata
Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne
osebe javnega in zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za
izvajanje dejavnosti na področju športa.
2.2. Ostali pogoji
Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost
in znanje, ki vključujejo večje število udeležencev v posamezne programe, in ki imajo
sedež v MO Slovenj Gradec.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov športa v javnem interesu.
V skladu s Pravilnikom imajo pravico
do sredstev za strokovno usposabljanje vsi
izvajalci, s katerimi bo sklenjena pogodba o sofinanciranju v letu 2011. Sredstva
pridobijo tako, da po opravljenem usposabljanju predložijo ustrezno dokumentacijo
o opravljenem usposabljanju.
2. Vsebina vloge:
Vloge morajo vsebovati
– izpolnjen obrazec MO Slovenj Gradec
za področje na katerem kandidira prosilec,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v tem razpisu,
– druge zahtevane priloge, razvidne na
prijavnem obrazcu.
4. Rok in način prijave:
Vloge izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih in s priloženo predpisano
dokumentacijo, morajo kandidati poslati
s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na
naslov:
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska
ul. 5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje
do četrtka, 10. 2. 2011, ali tega dne priporočeno na pošti.
Na zaprti ovojnici mora biti napisano sledeče:
– polni naslov pošiljatelja,
– polni naslov prejemnika,
– pripis »Ne odpiraj – Javni razpis Šport
2011«.
5. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ni javno. Pravočasno poslane prijave bodo pregledane ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo prispele
po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene. Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo na to opozorjeni, za dopolnitev vloge pa bodo imeli na voljo dodatni petdnevni
rok. Kolikor kandidat v določenem roku ne
dopolni vloge, bo le-ta zavržena.
Programi kandidatov bodo obravnavni in
vrednoteni na podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih v Pravilniku za vrednotenje programov športa v javnem interesu in
uporabo objektov in površin v Mestni občini
Slovenj Gradec.
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Postopek obravnave in sprejem sklepa
o dodelitvi sredstev opravi komisija, ki jo
imenuje župan.
Izbrani kandidati bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najkasneje do 31. 3. 2011,
rezultati javnega razpisa bodo objavljeni na
internetni strani MO Slovenj Gradec (www.
slovenjgradec.si).
Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe.
6. Razpisna dokumentacija: interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v vložišču Mestne občine Slovenj
Gradec, ali jo poiščejo na spletni strani,
http://www.slovenjgradec.si/, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na
tel. 02/884-62-82, 031/878-559, borut.marosek@slovenjgradec.si
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 354-1/2011-1
Ob-7676/10
Na podlagi 28. in 31. člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Mirna
Peč (Uradni list RS, št. 87/05, 11/06, 33/06,
48/07) objavlja Občina Mirna Peč
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe pokopališke
in pogrebne dejavnosti ter urejanja
pokopališč
1. Koncedent je Občina Mirna Peč, Trg 2,
8216 Mirna Peč.
2. Predmet koncesije
Koncesija se podeljuje za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč na naslednjih pokopališčih:
Mirna Peč, Globodol.
Pokopališke dejavnosti se izvajajo na
pokopališču in so naslednje: izvajanje pogrebnih svečanosti, izkop in zasip jame ter
zaščita sosednjih grobov, zagotovitev uporabe mrliške vežice, prva ureditev groba,
izvajanje dežurne pokopališke službe.
Pogrebna dejavnost zajema urejanje dokumentacije, ureditev in prevoz pokojnika,
oddajanje grobnih prostorov, sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evidence o grobovih in sklenjenih najemnih pogodbah ter
izvajanje pogrebne dežurne službe.
Urejanje pokopališč obsega: vzdrževanje
pokopališč, razdelitev na posamezne zvrsti
grobov, prekop grobov in opustitev grobov
ter vodenje katastra pokopališč.
Vzdrževanje pokopališč zajema naslednja dela: čiščenje in odstranjevanje odpadkov ter snega, odvoz odpadkov, košnja zelenic, urejanje ter vzdrževanje okrasnih rastlin
in žive meje, vzdrževanje poti ter opravljanje
manjših vzdrževalnih del na objektih in napravah.
3. Za izvajanje dejavnosti, navedenih
v 2. točki se na območju občine podeli le
ena koncesija. Za izvajanje dejavnosti, navedenih v 2. točki, razen za izvajanje pogrebnih svečanosti in za storitve ureditve
in prevoza pokojnika, se podeljuje monopol
v obliki koncesije.
4. Koncesija se podeljuje za dobo 5 let.
Koncesionar za vsako leto trajanja koncesije do konca marca tekočega leta plača
koncedentu plačilo za koncesijo v višini 3
odstotkov od prometa, ustvarjenega z opravljanjem dejavnosti po koncesijski pogodbi
v preteklem letu.
5. Ponudniki za pridobitev koncesije morajo izpolnjevati naslednje minimalne tehnične, kadrovske in druge pogoje:
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– da so registrirani za opravljanje razpisanih dejavnosti in da imajo za to potrebna
soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da predložijo dokazila, ki dokazujejo,
da imajo potrebna znanja, izkušnje, kadre in
sredstva za izvajanje razpisane dejavnosti,
– da imajo v lasti ustrezna tehnična sredstva, potrebna za izvajanje razpisane dejavnosti,
– da predložijo program izvajanja javne
službe in poslovni načrt,
– da predložijo izjavo banke ali zavarovalnice o izdaji garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 4.200 EUR.
6. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti (ustrezna dovoljenja),
– predlog cen za storitve za katere se
dodeljuje koncesija,
– dokazila o razpolaganju z ustreznim
kadrom in tehničnimi sredstvi za izvajanje
razpisane dejavnosti,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje iz
razpisne dokumentacije,
– potrdilo davčnega organa o poravnavi
davčnih obveznosti in prispevkov določenih
z zakonom,
– podpisano razpisno dokumentacijo,
ki jo ponudniki lahko dvignejo na občinski
upravi Občine Mirna Peč, po objavi razpisa
vsak delavnik med 8. in 12. uro.
7. Merila za izbiro ponudnika so:
– cena storitev:
60%
– izkušnje in reference:
40%.
8. Po končanem postopku razpisa pripravi komisija, imenovana s strani župana
Občine Mirna Peč, predlog za izbor koncesionarja, ki ga posreduje Občinskemu svetu
Občine Mirna Peč, ki pred odločbo občinske
uprave, s sklepom potrdi izbiro koncesionarja. Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo župan.
9. Kontaktna oseba za morebitna pojasnila in dodatne informacije je Vladimira Fabjan Barbo, tel. 07/39-36-104, vsak delovni
dan, od 8. do 10. ure.
10. Prijave je potrebno poslati v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Mirna Peč, Trg 2,
8216 Mirna Peč, s pripisom: »Ne odpiraj –
Javni razpis za izvajanje gospodarske javne
službe pokopališke in pogrebne dejavnosti
ter urejanja pokopališč«.
11. Rok za oddajo ponudbe je 14. 2.
2011, do 10. ure. Javno odpiranje bo v prostorih sejne sobe Občine Mirna Peč, dne
16. 2. 2011, ob 11. uri.
12. Nepopolne in prepozno prispele vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
13. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 10 dni, po sklepu o potrditvi
izbire koncesionarja Občinskega sveta Občine Mirna Peč.
14. Občina Mirna Peč si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od ponudnikov.
Občina Mirna Peč
Št. 671-1/2011
Ob-7697/10
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in sklepa župana,
št. 671-1/2011, z dne 5. 1. 2011, Mestna
občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje športnih programov v
Mestni občini Koper v letu 2011
Predmet razpisa je sofinanciranje programov in investicijskih nalog na področju
športa v Mestni občini Koper za leto 2011.

1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi;
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva za posamezna območja oziroma športne panoge s sedežem v Mestni
občini Koper;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu;
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne;
– vrtci, osnovne šole, srednje šole ter
višje in visoke strokovne šole;
– univerza;
– študentske organizacije.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Koper;
– da je od njihove registracije preteklo
vsaj eno leto, v katerem so izvajali ustrezno
dejavnost v športu;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;
– da imajo za določene športne panoge
zagotovljeno redno in programsko urejeno
vadbo najmanj 36 tednov v letu, kar pa ne
velja za programe interesnega športa otrok
in mladine: naučimo se plavati, Zlati sonček,
Krpan in šolska tekmovanja;
– da imajo društva urejeno evidenco
članstva ostali izvajalci pa urejeno evidenco
o udeležencih v posameznem programu.
2. V letu 2011 bomo sofinancirali naslednje vsebine športnih programov:
1. Športna vzgoja otrok in mladine;
2. Športna vzgoja otrok in mladine
s posebnimi potrebami;
3. Športna dejavnost študentov;
4. Športna vzgoja otrok in mladine
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport;
5. Športna rekreacija;
6. Kakovostni šport;
7. Vrhunski šport;
8. Šport invalidov;
9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov;
10. Informatika, založništvo, promocijska dejavnost ter znanstveno raziskovalna
dejavnost.
3. Sofinanciranje investicijskih nalog:
– sofinancirali bomo investicijsko vzdrževalna dela na javnih športnih objektih,
ki so v lasti Mestne občine Koper, stroške
funkcionalnega obratovanja ter nabava in
obnova opreme, kjer se izvaja nacionalni
program športa;
– izdelana mora biti natančna finančna
konstrukcija, iz katere je razviden lasten vložek finančnih sredstev;
– predložena mora biti ustrezna dokumentacija;
– pridobljeno mora biti upravno dovoljenje za poseg v prostor.
4. Pogoji sofinanciranja
Izbrani programi bodo sofinancirani na
podlagi Pogojev, meril in normativov za vrednotenje športnih programov v Mestni občini
Koper, upoštevaje razpoložljiva proračunska
sredstva.
Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji
bodo imela športna društva in njihova združenja.
5. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje športnih programov (točka 2.) in
programov investicijskih nalog na področju
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športa (točka 3.) za leto 2011 bo opredeljena v sprejetem proračunu, oziroma Sklepih
o začasnem financiranju.
6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Kolikor prijavitelj prijavlja več programov,
mora za vsak posamični program izpolniti
ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v razpisnem obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
8. Rok predložitve prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati po
pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje
do ponedeljka, 7. februarja 2011 na naslov:
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper v času
uradnih ur.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava«, »Javni
razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2011,
št. 671-1/2011«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo
vrnjene pošiljatelju.
9. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje
v 45. dneh po zaključku razpisa.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Mestne občine Koper, www.koper.si
ali pa si jo v tem roku zainteresirani lahko
dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
Koper, ter od ponedeljka do petka, med 8. in
12. uro, v sprejemni pisarni Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper (dvorana Bonifika), Cesta Zore Perello Godina
3, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v Javnem zavodu za šport Mestne občine Koper pri Alešu
Šepec (tel. 05/61-46-019, e-mail: ales.sepec@zavodzasport-kp.si), ter na Uradu za
družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper (tel. 05/66-46-239).
Mestna občina Koper
Št. 410-2/2011
Ob-7698/10
Na podlagi sklepa župana, št. 410-2/2011
z dne 5. 1. 2011, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in
projektov za otroke in mladino v Mestni
občini Koper za leto 2011
1. Predmet razpisa je sofinanciranje neprofitnih programov in projektov:
A. za otroke do 14 let in
B. za mladino od 15 do 29 let,
ki se bodo izvajali na območju Mestne
občine Koper v letu 2011.
Pod A. bodo sofinancirani programi, ki
so namenjeni:

– dvigu kakovosti življenja in kakovostnemu preživljanju prostega časa otrok;
– zadovoljevanju interesov otrok;
– vzpodbujanju in razvijanju raziskovalnega in ustvarjalnega dela;
– vzpodbujanju in razvijanju neformalnih
oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
– dejavnostim med šolskimi počitnicami;
– posamičnim dejavnostim, ki se vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte;
– razvijanju sodelovanja z zavodi, ustanovami in društvi, ki delajo na področju dela
z otroki v Mestni občini Koper;
– prireditve, namenjene otrokom, izvedene v okviru širšega programa prijavitelja.
Pod B. bodo sofinancirani programi z naslednjimi vsebinami:
– izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo;
– spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje interesov mladih;
– aktivno preživljanje prostega časa;
– vzpodbujanje in razvijanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela;
– spodbujanje prostovoljnega dela;
– dejavnosti med šolskimi oziroma študijskimi počitnicami;
– zmanjševanje diskriminacije in socialne izključenosti mladih;
– preprečevanje nasilja med mladimi in
nad mladimi;
– vzpodbujanje in razvijanje neformalnih
oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
– osveščanje in sprejemanje drugačnosti;
– informiranost mladih in zmanjšanje
odliva intelektualnega potenciala iz Mestne
občine Koper;
– mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija mladih v družbi;
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih;
– izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so pomembne za razvoj vzgoje in
izobraževanja;
– razvoj interesnih oblik združevanja
mladih;
– posamične dejavnosti, ki se vključujejo
v nacionalne in mednarodne projekte;
– prireditve, namenjene mladim, izvedene v okviru širšega programa prijavitelja.
Predmet sofinanciranja ne bodo programi oziroma projekti izvajalcev s področja
kulture, športa, turizma, socialnega varstva, zdravstva in preventivni programi, ki
so predmet drugih razpisov v Mestni občini
Koper, kot tudi ne aktivnosti komercialnega
značaja ter organizacija izletov in letovanj.
Predmet sofinanciranja po tem razpisu
tudi niso posamične prireditve, ki so kot enodnevni ali večdnevni javni dogodek namenjene širši javnosti in so kot take predmet
javnega razpisa za sofinanciranje prireditev
v Mestni občini Koper za leto 2011.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo društva in
njihove zveze, mladinski sveti, ustanove,
zavodi in ostale nevladne organizacije, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti
s področja dela z otroki oziroma mladino;
– imajo sedež v Mestni občini Koper;
– niso redno financirani iz sredstev proračuna Mestne občina Koper;
– prijavljeni program se izvaja izven rednih šolskih oziroma študijskih programov;
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– vsebina prijavljenega programa je skladna s predmetom javnega razpisa;
– program se izvaja za otroke oziroma
mladino iz Mestne občine Koper;
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
– prijavitelji lahko prijavijo samo programe ali dele programov, ki bodo izvedeni
v letu 2011;
– prijavitelji lahko kandidirajo s tistimi
programi, za katere nimajo v zadostni meri
zagotovljenih drugih finančnih sredstev;
– program mora imeti pregledno in jasno
konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja.
Kot dodatni pogoj za programe pod A. se
zahtevajo večletne (vsaj dvoletne) izkušnje
oziroma reference prijavitelja na področju
dela z otroki.
Pogoji so izločitveni.
3. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov
in projektov bodo uporabljena naslednja
merila:
– kvaliteta, realnost in dostopnost predloženega programa;
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije;
– dosedanje delo oziroma reference.
Prednostno bodo sofinancirani:
pod A.:
– programi, namenjeni otrokom od 6. do
14. leta starosti;
– programi, ki omogočajo množično
vključevanje članov oziroma uporabnikov iz
Mestne občine Koper ne glede na socialni
položaj in oddaljenost od mesta;
– programi, ki pomenijo popestritev ponudbe ter nove vsebine in oblike dela.
pod B.:
– programi oziroma projekti, ki omogočajo množično vključevanje članov oziroma
uporabnikov z območja Mestne občine Koper, ne glede na socialni položaj in
– programi, ki pomenijo popestritev ponudbe ter nove vsebine in oblike dela.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za leto 2011 je višina proračunskih sredstev
v letu 2010.
Dokončna višina sredstev za sofinanciranje programov bo opredeljena s proračunom
za leto 2011 oziroma s ustreznimi Sklepi
o začasnem financiranju.
5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Vsebina prijave
Prijavitelji morajo programe pod A oziroma pod B prijaviti ločeno.
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak
posamični program izpolniti ločen obrazec.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom
izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih
sredstev, odobrenih na podlagi tega javnega
razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb
sofinancerja.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
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7. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 7. 2. 2011, na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper,
ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10,
6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času
uradnih ur.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici ločeno za programe pod A oziroma B z
oznako:
pod A: »Ne odpiraj – prijava«, »Javni
razpis za sofinanciranje programov in projektov za otroke v Mestni občini Koper za
leto 2011, št. 410-1/201«;
pod B: »Ne odpiraj – prijava«, »Javni
razpis za sofinanciranje programov in projektov za mladino v Mestni občini Koper za
leto 2011, št. 410-1/2011«;
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo
vrnjene prijavitelju.
8. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 45 dni po
sprejetju proračuna oziroma s Sklepi o začasnem financiranju za leto 2011.
Z izbranimi izvajalci programov bodo
sklenjene pogodbe, s katerimi bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Koper, www.
koper.si, lahko pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo v času uradnih ur tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva
10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, tel. 664-62-39.
Mestna občina Koper
Št. 410-1/2011
Ob-7699/10
Na podlagi sklepa župana, št. 410-1/11
z dne 5. 1. 2011, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
veteranskih organizacij in drugih
društev in združenj, ki niso predmet
drugih razpisov v Mestni občini Koper
za leto 2011
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje:
A. Programov veteranskih organizacij,
B. Drugih društev in organizacij, ki
niso predmet drugih razpisov Mestne občine Koper.
Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov:
– društev in zveze društev,
– zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti),
– gospodarskih družb ter
– drugih subjektov.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– imajo sedež v Mestni občini Koper;
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– da program omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine
Koper;
– program mora imeti jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja;
– prijavitelji lahko prijavijo samo projekte,
ki bodo izvedeni v letu 2011;
– da imajo nosilci programa večletne
(vsaj dvoletne) izkušnje in reference na področju, ki je predmet razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in
prostorske pogoje za izvajanje programa.
3. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za leto 2011 je višine proračunskih sredstev
v letu 2010 oziroma z ustreznimi sklepi o začasnem finansiranju. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje programov bo opredeljena s proračunom za leto 2011 oziroma
s sklepom o začasnem financiranju.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični
program izpolniti ločen obrazec. Prijava
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
6. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Rok za oddajo prijav je do ponedeljka,
14. februar 2011. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dobijo
v času uradnih ur, v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper. Dokumentacija je dostopna tudi na internetni
strani Mestne občine Koper www.koper.si.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna
občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper,
z oznako: Ne odpiraj – Prijava na razpis –
drugo 2011, št.: 410-1/2011. Na hrbtni strani
ovitka mora biti naveden vlagatelj.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane.
7. Izid razpisa
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno
obveščeni v 45. dneh od roka za oddajo
razpisa.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Koper, www.
koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo v času uradnih ur, v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva
10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, tel. 05/664-62-38.
Mestna občina Koper
Št. 610-1/2011
Ob-7700/10
Na podlagi 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ura-

dno prečiščeno besedilo (ZUJIK – UPB 1,
Uradni list RS, št. 77/07) in sklepa župana,
št. 610-1/2011 z dne 5. 1. 2011, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov
in projektov v Mestni občini Koper za
leto 2011
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja kulture v Mestni občini Koper za leto 2011.
Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov/projektov
– društev in
– samostojnih ustvarjalcev na področju
kulture,
ki opravljajo dejavnost s področja kulture
in niso redno financirani iz sredstev proračuna Mestne občine Koper.
Posamezniki in neformalne avtorske skupine lahko svoje programe/projekte prijavijo
preko kulturnih društev.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in za spomeniško
varstvene akcije.
Prireditve v Mestni občini Koper
niso predmet tega razpisa.
2. Razpisna področja: Mestna občina
Koper sofinancira programe/projekte z naslednjih področij kulturne dejavnosti:
– ljubiteljska kulturna dejavnost s področja glasbe, gledališča in lutk, folklore,
filma in videa, plesa, literature, multimedialnih projektov;
– reproduktivna kinematografija;
– programi in projekti samostojnih ustvarjalcev na področju kulture;
– programi in projekti alternativne kulture;
– založništvo;
– likovna in galerijska dejavnost;
– sofinanciranje drugih akcij in projektov
s področja kulture.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da program/projekt omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne
občine Koper;
– da ima program/projekt pregledno in
jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in
zagotovljene druge vire financiranja;
– da imajo nosilci programa/projekta večletne (vsaj dvoletne) izkušnje in reference
na področju, ki je predmet razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in
prostorske pogoje za izvajanje programa/projekta;
– da bo program ali del programa oziroma projekta izveden v letu 2011.
4. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov/projektov bodo uporabljena naslednja
merila:
– kakovost, realnost in dostopnost predloženega programa/projekta;
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije;
– dosedanje delo in reference.
Prednostno bodo sofinancirani:
– programi/projekti, ki omogočajo uspešno, množično vključevanje članov oziroma
uporabnikov iz Mestne občine Koper;
– programi/projekti z večletnim delovanjem;
– programi/projekti, ki v programskem
in izvajalskem pogledu znatno presegajo
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splošno kakovostno raven svojega okolja in
kažejo aktualne, inovativne pristope;
– programi/projekti, ki bodo predstavljeni
širši javnosti v občini;
– izvajalci kulturnih programov/projektov,
ki bodo predvideli sodelovanje na prireditvah v Mestni občini Koper.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje kulturnih programov/projektov v letu 2011 je višina proračunskih
sredstev v letu 2010 oziroma sredstva določena s sklepi o začasnem financiranju.
Dokončna višina sredstev za sofinanciranje
programov oziroma projektov bo opredeljena s proračunom za leto 2011 oziroma
z ustreznimi sklepi o začasnem financiranju.
6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011 v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični
program izpolniti ločen obrazec. Prijava
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave
na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in
sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
ponedeljka, 14. februarja 2011, na naslov:
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10,
6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času
uradnih ur.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna
občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper
z oznako: Ne odpiraj – Prijava na javni razpis kultura 2011 št. 610-1/2011. Na hrbtni
strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.
9. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v 45 dneh od roka
za predložitev prijav.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih
bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja
proračunskih sredstev.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Koper www.
koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo v času uradnih ur, v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva
10, Koper.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, tel. 05/66-46-238.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Mestna občina Koper
Št. 365-362/2010
Ob-7701/10
Na
podlagi
sklepa
župana,
št. 354-362/2010, z dne 5. 1. 2011, Mestna
občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje okoljskih in
naravovarstvenih ozaveščevalnih
aktivnosti v Mestni občini Koper
za leto 2011
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet, namen in cilji razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih aktivnosti v Mestni občini Koper za leto 2011,
s katerimi se dosega večjo obveščenost,
boljše razumevanje vsebin in krepitev ozaveščenosti na področju varstva okolja in
narave z namenom prispevati k doseganju
ciljev varstva okolja, skladnih z Resolucijo
o Nacionalnem programu varstva okolja.
– Izbrane bodo samo aktivnosti, ki se
bodo izvajale ob razglašenih okoljskih dnevih (npr. dan zemlje, dan vode itd.) ali v okviru Tedna mobilnosti od 16. do 22. septembra ali ob posebnih priložnostih (npr. dan
šole, ekošola, krajevni praznik …).
– Sofinancirane bodo izključno aktivnosti, ne pa letni programi oziroma delovanje
prijavitelja.
– Aktivnosti se morajo izvajati izključno
na lokalnem nivoju (v Mestni občini Koper).
– Predmet sofinanciranja ne bodo aktivnosti, ki sodijo v redno dejavnost zavodov,
organizacija počitnic, izletov in letovanj, prireditve ter dejavnosti, ki so predmet drugih
razpisov Mestne občine Koper.
– Predmet tega razpisa ne bodo sredstva
za vzdrževanje in investicije v prostor in
opremo za dejavnost.
– Samo dejansko nastali in plačani stroški (izdatki) v času trajanja aktivnosti se štejejo za upravičene za financiranje. Neupravičeni stroški aktivnosti vedno predstavljajo
breme, ki ga nosi prejemnik. Stroški, ki so
upravičeni za financiranje po tej pogodbi, so
sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov,
navedenih v odobreni prijavi na razpis. Da
so stroški te aktivnosti upravičeni, morajo:
– biti nujno potrebni za uspešno izvajanje aktivnosti;
– biti določeni v prijavi;
– biti v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti cenovne primernosti in
stroškovne učinkovitosti;
– dejansko nastati;
– biti prepoznavni in preverljivi;
– biti podprti z izvirnimi dokazili.
– Aktivnost mora biti brezplačna za udeležence (brez kotizacije).
– Posamezno društvo lahko prijavi največ 1 aktivnost.
– Prijavitelji morajo zagotoviti za izvedbo aktivnosti vsaj 50% lastnih sredstev (ali
sredstev drugih sofinancerjev).
Vsebina javnega razpisa
Sofinanciranje aktivnosti promocije varstva okolja v letu 2011
Občina bo predvsem sofinancirala naslednje vrste aktivnosti:
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– organiziranje in izvedbo izobraževalnoozaveščevalnih aktivnosti, in sicer posvetov, delavnic, okroglih miz, razstav (rezultat
mora biti konkreten, uporaben izdelek, ki bo
na razpolago širši javnosti);
– pripravo, prevod, priredbo in izdajo poljudnih ozaveščevalno-izobraževalnih publikacij ter drugega promocijskega materiala
(zgibanke, plakati, priročniki, CD-ji, DVD-ji
...);
– samo vzpostavitev interaktivnih spletnih strani;
– pripravo in izvedbo vzgojno-izobraževalnih aktivnosti v vzgojno-izobraževalnih
programih …;
– akcije ohranjanja naravne dediščine ter
urejenost in olepšanje okolja.
Vsebina je podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
2. Merila
– pomen aktivnosti za promocijo varstva
okolja oziroma kraja,
– kakovost aktivnosti,
– jasna finančna konstrukcija,
– jasna opredeljenost prihodkov ostalih
sofinancerjev (dokazila),
– stroški dela na aktivnosti po posameznih aktivnostih so jasno opredeljeni: število
opravljenih ur/izvajalca, urna postavka/izvajalca itd.,
– materialni stroški (specifikacija količin
in cen),
– interdisciplinarnost (partnersko sodelovanje),
– doseganje ciljnih skupin razpisa,
– reference vlagatelja (izvajalca).
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
3. Ocenjevanje vlog
Komisija sofinancerja bo, po zaporedju najvišje ocenjenih vlog, izvedla presojo
primernega zneska sofinanciranja aktivnosti
z vidika višine zaprošenih sredstev, ostalih
virov sofinanciranja, izvedljivosti projekta
in možnosti optimiziranja izvedbe aktivnosti glede na predvideno strukturo stroškov.
Poleg skupnega zbira točk, bo ta presoja
osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za posamezno vlogo.
Izločitveno merilo:
– kolikor je aktivnost neskladna s predmetom in nameni javnega razpisa, strokovna komisija vlogo izloči in je ne ocenjuje.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe,
ustanovljene na podlagi Zakona o društvih,
Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih
ali drugih organizacij, katerih namen in cilj
delovanja je nepridobiten in imajo uradni
sedež na ozemlju Republike Slovenije.
5. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
razpisanih sredstev za leto 2011 je višina
proračunskih sredstev v letu 2010 oziroma
sredstva določena s sklepi o začasnem financiranju. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje programov oziroma projektov
bo opredeljena s proračunom za leto 2011,
oziroma s sklepom o začasnem financiranju.
Dokončna višina sredstev za sofinanciranje
programov bo opredeljena s proračunom
za leto 2011, oziroma z ustreznimi sklepi
o začasnem financiranju.
6. Rok izvedbe
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Za zaključek se šteje, ko sofinancer potrdi končno poročilo o izvedbi aktivnosti.
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7. Vsebina prijave: prijava na razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom
izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih
sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb
sofinancerja.
8. Rok za predložitev prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
ponedeljka, 7. februarja 2011, na naslov:
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10,
6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času
uradnih ur.
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Koper: www.
koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo v času uradnih ur, v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva
10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za
okolje in prostor, Mestne občine Koper,
tel. 05/66-46-386.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti navedeno:
– vidna označba: »Ne odpiraj – vloga
»Javni razpis za sofinanciranje okoljskih in
naravovarstvenih ozaveščevalnih aktivnosti v Mestni občini Koper za leto 2011«,
št. 354-362/2010,
– točen naslov vlagatelja,
– naslov MOK.
Če kuverta, ki vsebuje vlogo, ne bo pravilno označena (z vsemi elementi, ki so navedeni zgoraj), je sofinancer ne bo odprl.
Nepravočasno predložene vloge, nepravilno izpolnjene in označene, kot tudi pravilno predložene vloge, ki bodo obravnavane
in ne bodo izbrane za sofinanciranje, bodo
arhivirane pri sofinancerju in bodo čez dve
leti dane v uničenje. Vlagatelj lahko s pisno
zahtevo zahteva vrnitev njegove (nesofinancirane) vloge.
9. Izid razpisa
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku 45-ih dni od roka
za predložitev prijav.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Mestna občina Koper
Št. 122-2/2011
Ob-7702/10
Na podlagi sklepa župana, št. 122-2/2011
z dne 5. 1. 2011, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov socialnega
varstva v Mestni občini Koper
za leto 2011
I. Predmet razpisa je sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2011.
a) Programi humanitarnih društev, in sicer:
– programi, ki omogočajo vključitev
v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami
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v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči
invalidom;
– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim
posameznikom in družinam;
– programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti.
b) Programi za delo z zasvojenimi, in
sicer:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode,
terensko delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija);
– preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov
tveganja ter preprečevanju zasvojenosti.
c) Preventivni programi, in sicer:
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje
socialne izključenosti starostnikov;
– preventivni programi za preprečevanje
nasilja v družinah;
– programi usposabljanja prostovoljcev
za pomoč ogroženim posameznikom in družinam.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo za sofinanciranje programov socialnega varstva:
– pod točko a – humanitarna društva in
ustanove,
– pod točko b in c – humanitarna društva,
ustanove in zavodi,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
2. program izvajajo za uporabnike iz Mestne občine Koper;
3. so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva, humanitarno dejavnost ali
dejavnost, ki je predmet razpisa, opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
5. imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja
programa;
6. imajo večletne (vsaj dvoletne) izkušnje
oziroma reference na področju, za katero
se prijavljajo;
7. imajo predvideno sofinanciranje programa s strani drugih sofinancerjev.
III. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov
bodo uporabljena naslednja merila:
1. kvaliteta in realnost predloženega programa;
2. sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu;
3. finančna konstrukcija programa;
4. dosedanje delo oziroma reference.
Prednostno bodo sofinancirani:
– programi z večletnim delovanjem;
– programi, ki so usmerjeni v samopomoč, zmanjševanje socialnih stisk in socialne izključenosti;
– programi, v katerih so izvajalci tudi
prostovoljci.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
IV. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za leto 2011 je višina proračunskih sredstev v letu 2010 oziroma sredstva določena
s sklepi o začasnem financiranju. Dokončna

višina sredstev za sofinanciranje programov
socialnega varstva bo opredeljena s proračunom za leto 2011 oziroma z ustreznimi
sklepi o začasnem financiranju.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
VI. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcu prijave za leto 2011, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora
vsak posamezni program prijaviti na svojem
obrazcu. Prijava mora vsebovati izpolnjen
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki
in prilogami.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Prijavitelji, katerih prijave bodo
nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav.
Kolikor prijav v določenem roku ne bodo dopolnili, le – te ne bodo obravnavane.
VII. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
7. februarja 2011 na naslov: Mestna občina
Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do
tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer v času uradnih ur.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva za
leto 2011, št. 122-2/2011«. Na hrbtni strani
mora biti napisan naslov prijavitelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo
vrnjene prijaviteljem.
VIII. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni v roku 45 dni od roka za
oddajo prijav.
Z izbranimi izvajalci programov bodo
sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2011, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih
sredstev.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od dneva objave javnega razpisa
do izteka roka za oddajo prijav v sprejemni
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
Koper (pritličje desno), vsak dan, v času
uradnih ur, ali na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, tel. 05/66-46-256.
Mestna občina Koper
Št. 181-36/2010
Ob-7703/10
Na
podlagi
sklepa
župana,
št. 181-36/2010 z dne 5. 1. 2011, Mestna
občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti promocije
zdravja v Mestni občini Koper
za leto 2011
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet, namen in cilji razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje aktivnosti promocije zdravja v Mestni občini Koper za leto 2011, s katerimi se dosega večjo
obveščenost, boljše razumevanje in dvigo-
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vanje ozaveščenosti na področju promocije
zdravja. Izbrane bodo samo aktivnosti, ki se
bodo izvajali ob razglašenih dnevih zdravja
ali v okviru dneva Koper zdravo mesto-dan
zdravja, Tedna mobilnosti od 16. do 22. septembra ali ob posebnih priložnostih (dan
šole ...).
Aktivnosti naj bi se izvajale na področju:
A. Izboljšanja samopodobe in krepitev
duševnega zdravja.
B. Promocije gibanja.
C. Promocije zdrave prehrane.
D. Informiranja in ozaveščanja o preprečevanju bolezni.
E. Osveščanja o odgovornem spolnem
vedenju in o spolno prenosnih okužbah.
– Sofinancirane bodo izključno aktivnosti, dogodki (npr. delavnice, zloženke, predstavitev izdelkov …), ne pa letni programi
oziroma delovanje prijavitelja.
– Aktivnosti se morajo izvajati izključno
na lokalnem nivoju - v Mestni občini Koper.
– Predmet sofinanciranja ne bodo aktivnosti, ki sodijo v redno dejavnost zavodov,
organizacija počitnic, izletov in letovanj, prireditev ter dejavnosti, ki so predmet drugih
razpisov Mestne občine Koper.
– Predmet tega razpisa ne bodo sredstva
za vzdrževanje in investicije v prostor in
opremo za dejavnost.
– Samo dejansko nastali in plačani stroški (izdatki) v času trajanja aktivnosti se štejejo za upravičene za financiranje. Neupravičeni stroški aktivnosti vedno predstavljajo
breme, ki ga nosi prejemnik. Stroški, ki so
upravičeni za financiranje po tej pogodbi, so
sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov,
navedenih v odobreni prijavi na razpis. Da
so stroški te aktivnosti upravičeni, morajo:
– biti nujno potrebni za uspešno izvajanje aktivnosti;
– biti določeni v prijavi;
– biti v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti cenovne primernosti
in stroškovne učinkovitosti;
– dejansko nastati;
– biti prepoznavni in preverljivi;
– biti podprti z izvirnimi dokazili.
– Aktivnost mora biti brezplačna za udeležence (brez kotizacije).
– Posamezno društvo lahko prijavi največ 1 aktivnost.
– Prijavitelji morajo zagotoviti za izvedbo aktivnosti vsaj 50% lastnih sredstev (ali
sredstev drugih sofinancerjev).
– Osnovni cilj razpisa sredstev je dvigovanje ozaveščenosti na področju promocije
zdravja. Zato so izbrani predlagatelji dolžni
pripraviti javno predstavitev (v elektronski
obliki) sofinancirane aktivnosti.
Izbirali bomo le aktivnosti izvajalcev, ki
so vključeni v katalog projekta Koper-zdravo mesto in so pridobili pravico do uporabe
logotipa projekta.
2. Merila
– pomen aktivnosti za promocijo zdravja,
– stopnja medijskega doseganja populacije,
– način vključevanja ciljne populacije,
– kakovost aktivnosti,
– jasna finančna konstrukcija, jasna opredeljenost prihodkov ostalih sofinancerjev:
– stroški dela na projektu po posameznih aktivnostih so jasno opredeljeni: število
opravljenih ur/izvajalca, urna postavka/izvajalca, itd.,
– materialni stroški (specifikacija količin in cen),

– interdisciplinarnost (partnersko sodelovanje),
– reference vlagatelja.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
3. Ocenjevanje vlog
Komisija sofinancerja bo, po zaporedju najvišje ocenjenih vlog, izvedla presojo
primernega zneska sofinanciranja aktivnosti
z vidika višine zaprošenih sredstev, ostalih
virov sofinanciranja, izvedljivosti projekta
in možnosti optimiziranja izvedbe aktivnosti glede na predvideno strukturo stroškov.
Poleg skupnega zbira točk, bo ta presoja
osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za posamezno vlogo.
Izločitveno merilo:
– kolikor je aktivnost neskladna s predmetom in nameni javnega razpisa, strokovna komisija vlogo izloči in je ne ocenjuje.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe,
ustanovljene na podlagi Zakona o društvih,
Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih
ali drugih organizacij, katerih namen in cilj
delovanja je nepridobiten in imajo uradni
sedež na ozemlju Republike Slovenije.
5. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
razpisanih sredstev za leto 2011 je višina
proračunskih sredstev v letu 2010 oziroma
sredstva določena s sklepi o začasnem financiranju. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje programov oziroma projektov
bo opredeljena s proračunom za leto 2011,
oziroma s sklepom o začasnem financiranju.
Dokončna višina sredstev za sofinanciranje
programov bo opredeljena s proračunom
za leto 2011, oziroma s sklepi o začasnem
financiranju.
6. Rok izvedbe
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Za zaključek se šteje, ko sofinancer potrdi končno poročilo o izvedbi aktivnosti.
7. Vsebina prijave: prijava na razpis mora
biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave
na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.
8. Rok za predložitev prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
ponedeljka, 7. februarja 2011, na naslov:
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10,
6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času
uradnih ur.
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Koper, www.
koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo v času uradnih ur, v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva
10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za
okolje in prostor, Mestne občine Koper,
tel. 05/66-46-386.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti navedeno: vidna
označba: Ne odpiraj – vloga »Razpis za
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sofinanciranje aktivnosti promocije zdravja
v Mestni občini Koper za leto 2011«, številka:181-36/2010
– točen naslov vlagatelja,
– naslov MOK.
Če kuverta, ki vsebuje vlogo, ne bo pravilno označena (z vsemi elementi, ki so navedeni zgoraj), je sofinancer ne bo odprl.
Nepravočasno predložene vloge, nepravilno izpolnjene in označene, kot tudi pravilno predložene vloge, ki bodo obravnavane
in ne bodo izbrane za sofinanciranje, bodo
arhivirane pri sofinancerju in bodo čez dve
leti dane v uničenje. Vlagatelj lahko s pisno
zahtevo zahteva vrnitev njegove (nesofinancirane) vloge.
9. Izid razpisa
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku 45 dni od roka
za predložitev prijav.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Mestna občina Koper
Št. 410-1/2011-5
Ob-7705/10
Občina Postojna objavlja na podlagi
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 in
spremembe), Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07), Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, 30/07), Odloka
o proračunu Občine Postojna za leto 2011
(Uradni list RS, 103/10) in Sklepa župana
št. 410-1/2011-1 z dne 3. 1. 2011
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
delovanja društev v Občini Postojna
za leto 2011
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
2. Predmet javnega razpisa: zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe
programov/projektov na področju:
– ljubiteljske kulturne dejavnosti (pevska
zborovska dejavnost, godbeniška dejavnost, uprizoritvena umetnost, recitatorska,
literarna, likovna, fotografska umetnost, druge vsebine s področja kulture);
– društvene turistične dejavnosti;
– dejavnosti mladih; dejavnosti s področja humanitarnosti, sociale in zdravstva;
drugih programov društev.
3. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti; dejavnosti turističnih
društev; dejavnosti dela z mladimi; dejavnosti na področju humanitarnosti, sociale,
zdravstva; dejavnosti na področjih družbenih dejavnosti, vendar njihove prijavljene
vsebine niso predmet drugih razpisnih področij v Občini Postojna;
– imajo sedež v Občini Postojna oziroma
delujejo na območju Občine Postojna;
– dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi;
– imajo potrjen program dela in delujejo
najmanj 1 leto;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
– da ima program/projekt pregledno in
jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in
zagotovljene druge vire financiranja.
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Na razpisu ne morejo kandidirati:
– zavodi, katerih ustanovitelj je lokalna
skupnost ali država;
– društva, zveze društev, združenja, ki se
financirajo neposredno iz proračuna Občine
Postojna (razen za programe/projekte, ki so
v interesu Občine Postojna).
Društva, v okviru katerih deluje več sekcij
oziroma podskupin, na razpisu sodelujejo
z eno prijavo.
4. Posebni pogoji:
Prijavitelj mora za izvedbo letnega programa oziroma projekta zagotoviti vsaj 30%
sredstev vrednosti prijavljenega programa
oziroma projekta iz lastnih in/ali drugih virov.
Kolikor prijavitelj teh sredstev ne zagotavlja,
se prijava izloči iz nadaljnjega postopka.
5. Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje dejavnosti po posameznih področjih dejavnosti društev v Občini
Postojna za leto 2011 znaša za:
– programe redne ljubiteljske kulturne
dejavnosti v letu 2011 in turističnih društev
v letu 2011 – 48.200,67 €;
– programe dejavnosti dela z mladimi,
dejavnosti na področju humanitarnosti, sociale, zdravstva; drugih programov v letu
2011 – 40.896,04 €.
V primeru, da na posameznem področju sredstva ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na druga področja javnih
razpisov.
Prijava na razpis mora biti dostavljena na
razpisnih obrazcih naročnika in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
6. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo v sprejemni pisarni Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna. Razpisna dokumentacija je objavljena in dostopna tudi na spletni strani
Občine Postojna – www.postojna.si.
7. Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite ali dostavite v zaprti kuverti na naslov:
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, z oznako »Ne odpiraj – Razpis
delovanje društev – 2011«.
8. Rok za prijavo je do vključno 14. 2.
2011. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog, priporočeno po pošti. Komisija ne bo
obravnavala vlog, ki bodo oddane po določenem roku za oddajo predlogov, neustrezno naslovljene in nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi
po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo
določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
9. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev
bodo prijavljeni izvajalci prejeli najkasneje
v roku 60 dni po poteku razpisnega roka.
Z vlagatelji, katerim bodo dodeljena sredstva za sofinanciranje dejavnosti, bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, v katerih
bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja
sredstev.
11. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Postojna v času uradnih
ur: Bernarda Lenarčič, tel. 05/728-07-00, ali
e-pošta: bernarda.lenarcic@postojna.si.
Občina Postojna
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Javne dražbe
Št. 478-75/2009 (1525-03)
Ob-7660/10
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v
nadaljevanju: naročnik) v skladu s tretjim
odstavkom 41. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
20. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07) in 38. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl.
US, 100/09 in 49/10) objavlja
ponovno javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje
Nepremičnina parc. št. 406/34 – stanovanjska stavba, v izmeri 30 m2 in dvorišče,
v izmeri 495 m2, zk. vl. št. 95, k.o. Hočko
Pohorje.
Lastnik nepremičnine je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje
zadeve.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine po metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek viša
nja
Izklicna cena za nepremičnino, ki je premet javne prodaje, znaša 51.850,00 €. V ta
znesek ni vštet davek na promet nepremičnin.
Najnižji znesek višanja 200,00 €.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku
15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba bo dne 2. 2. 2011 ob 11. uri
na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve,
Kersnikova 2, Ljubljana – sejna soba, v 1.
nadstropju.
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javni dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni
organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer
vračila kavcije, davčno oziroma ID št. za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
7. Višina varščine
Dražitelji morajo najkasneje do 1. 2. 2011
do 12. ure plačati varščino v višini 10% od
izklicne cene.
Varščina se plača na račun Ministrstva
za notranje zadeve, št. 01100-6370171132,
ter sklic 28 17116-2990008-39911210.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne dražbe.

Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo
najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmeta javne dražbe
Ogled
nepremičnine
je
mogoč
po predhodnem dogovoru z Bojanom Urglom, tel. 02/222-13-05 ali mob. 031/534-533,
pri katerem dobite tudi vse dodatne informacije v zvezi z nepremičnino, ki je predmet
prodaje.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb dobite pri Mojci
Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov
mojca.plesko-grah@gov.si.
9. Ustavitev postopka: vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko
postopek ustavi do sklenitve pravnega posla,
pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
10. Drugi pogoji
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni
po končani dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana
varščina je zadržana;
– kupec mora nepremičnino prevzeti
v roku 15 dni od plačila celotne kupnine;
– vse morebitne stroške, ki bi nastali
v zvezi s prodajo, plača kupec;
– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin,
vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo,
stroške zemljiškoknjižnega dovolila ipd.) ter
morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi
s prodajo, poravna kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 4/11
Ob-7696/10
Občina Ilirska Bistrica v skladu s tretjim
odstavkom 41. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
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, 55/09 – Odl. US, 100/09 in 49/10)
in sklepov Občinskega sveta Občine Ilirska
Bistrica št. 3528-34/2010 z dne 16. 9. 2010
in št. 3528-34/2010 z dne 16. 9. 2010, razpisuje
javno dražbo
Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica.
I. Predmet javne dražbe in vrsta pravnega posla:
1. Najem poslovnega prostora, v izmeri
39,63 m2, v pritličju stavbe, na naslovu Cankarjeva 27, Ilirska Bistrica.
2. Najem poslovnega prostora, v izmeri
34,90 m2, v levem delu pritličja stavbe, na
naslovu Bazoviška 3, Ilirska Bistrica.

Javna dražba se izvede za vsak poslovni
prostor posebej. Poslovna prostora se oddata z najemno pogodbo v najem za določen
čas 5 let. Najemnik je dolžan kriti obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in
druga bremena.
Poslovna prostora se oddata v najem
v stanju kakršnem sta. Vsak najemnik je
dolžan sam usposobiti poslovni prostor
za opravljanje dejavnosti. Najemnik lahko
opravi le tista dela za katera si predhodno pridobi pisno soglasje najemodajalca.
Z vlaganji najemnik ne pridobi lastninske
ali druge stvarne pravice na nepremičnini.
Najemnik odgovarja za pridobitev vseh soglasij dovoljenj in podobnih dokumentov, ki
so potrebni za izvajanje svoje dejavnosti
v prostoru.
II. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Izklicna mesečna najemnina in najnižji
znesek višanja:
Izklicna mesečna najemnina poslovnega
prostora na naslovu Cankarjeva 27, Ilirska
Bistrica, znaša 198,78 €.
Izklicna mesečna najemnina poslovnega
prostora na naslovu, Bazoviška 3, Ilirska
Bistrica, znaša 171,50 €.
Najemnina se usklajuje enkrat letno
z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin
v RS v preteklem letu. Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno za 5 €.
2. Rok sklenitve pogodbe
Za vsak poslovni prostor se z najugodnejšim dražiteljem sklene pogodba v 15 dneh
po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše
pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
ponudnik zadrži njegovo varščino.
3. Način in rok plačila: najemodajalec
oziroma njegov pooblaščenec bo za vsak
poslovni prostor izstavljal mesečne račune
za najemnino, ki jih mora najemnik plačati
v 8 dneh od izdaje računa. Najemnina se
začne obračunavati z dnem podpisa najemne pogodbe. Najemnik bo poleg najemnine plačeval tudi obratovalne stroške in
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter morebitne druge stroške, davke in
dajatve.
4. Višina varščine
Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti
varščino v višini 1-mesečne najemnine na
transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica,
št. 01238-0100016470, pri Upravi za javne
prihodke, Urad Postojna, za poslovni prostor
na naslovu Cankarjeva 27, Ilirska Bistrica,
sklic na številko 3528-35/2010, za poslovni
prostor na naslovu Bazoviška 3, Ilirska Bistrica, sklic na številko 3528-34/2010.
Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem,
ki na javni dražbi ne uspejo, varščina vrne
v roku 15 dni brez obresti. Plačana varščina
se uspelemu dražitelju (najemniku) poračuna z najemnino. Dražiteljem, ki plačajo
varščino, a ne pristopijo k javni dražbi se
varščina ne vrne.
5. Ogled nepremičnine: ogled je
možen po predhodnem dogovoru, na
tel. 05/71-12-326.
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6. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Na dražbi, lahko za najem poslovnih prostorov sodelujejo fizične in pravne osebe
z območja RS oziroma z območja države
članice EU.
Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro pred
pričetkom javne dražbe osebno zglasiti na
kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled
ob prijavi:
– kratka predstavitev dejavnosti,
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko TR računa za primer vračila
varščine,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(DURS) (pravne osebe ostalih članic EU
morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v državi članici enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdilo za pravne
osebe, kolikor takega potrdila ne morejo
pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavljajo, da imajo plačane
davke in prispevke), ki ne sme biti starejše
od 30 dni,
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne
osebe) oziroma priglasitveni list iz DURS, ki
ne sme biti starejše od 30 dni,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR, (pravne osebe ostalih članic EU morajo priložiti potrdila,
ki jih izdajo institucije v državi članici enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne morejo pridobiti, pa
lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavljajo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imel blokade TRR),
– pooblastilo, če pravno osebo za udeležbo na dražbi zastopa pooblaščenec, ki
mora biti notarsko overjeno,
– osebno izkaznico ali potrdilo o državljanstvu (fizične osebe),
– davčno, matično in telefonsko številko.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi. Vse listine in dokazila oziroma
potrdila, razen osebnega dokumenta morajo
biti predložena v slovenskem jeziku.
7. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,
55/09, 49/10). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. Dražitelji, ki ne bodo
izpolnjevali pogojev javne dražbe, bodo po

sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni
iz postopka. Javna dražba se bo opravila
ustno v slovenskem jeziku. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo mesečno
najemnino, ki ne more biti nižja od izklicne
najemnine. Javna dražba za posamezni poslovni prostor je končana, ko voditelj dražbe
trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo in jo nobeden od udeležencev ne zviša pred tretjo
ponovitvijo. Po končani dražbi voditelj dražbe razglasi doseženo najemnino in najugodnejšega ponudnika, ki ga pozove k podpisu
najemne pogodbe. Župan ali pooblaščena
oseba s soglasjem župana lahko postopek
ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan
zapisnik o poteku dražbe.
III. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala v ponedeljek, 31. 1.
2011, ob 13. uri, v sejni sobi Občine Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica,
I. nadstropje, desno.
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine lahko pokličete na Občino Ilirska Bistrica, tel. 05/71-12-326.
Občina Ilirska Bistrica
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Razpisi delovnih mest
Št. 110-1/2011/1
Ob-1010/11
Na podlagi 19. in 21. člena Zakona
o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02,
51/04 – EZ-A), 13. člena Sklepa o ustanovitvi javne agencije za javno naročanje
(Uradni list RS, št. 86/10) in 6. člena Zakona o javni agenciji za javno naročanje Svet
javne agencije za javno naročanje RS (v
nadaljevanju Svet agencije) objavlja javni
natečaj za položaj
direktorja Javne agencije za javno naročanje RS.
I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni
javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije;
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po
študijskih programih druge bolonjske stopnje ali njej enakovredno raven;
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let vodstvenih
delovnih izkušenj;
– je strokovnjak z najmanj petimi leti izkušenj s področja dela agencije;
– ima višjo raven znanja vsaj enega svetovnega jezika;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– ni bil pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja iz prvega odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list
RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10; v nadaljnjem
besedilu: ZJN-2);
– ni član poslovodstva ali ni neposredno
ali preko drugih pravnih oseb več kot 5%
udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu družb, ki se v Republiki
Sloveniji pojavljajo kot ponudniki.
II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ima višjo raven znanja vsaj enega svetovnega jezika, z navedbo katerega;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– ni bil pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja iz prvega odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list
RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10; v nadaljnjem
besedilu: ZJN-2);
– ni član poslovodstva ali ni neposredno
ali preko drugih pravnih oseb več kot 5%
udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu družb, ki se v Republiki
Sloveniji pojavljajo kot ponudniki.
2. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
3. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
4. Izjavo, da za namen tega postopka
dovoljuje Svetu agencije pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogo-

jev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne
soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna
dokazila.
5. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop
do tajnih podatkov stopnje TAJNO v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – UPB 2 in 9/10).
6. Program dela in razvoja agencije za
mandatno obdobje.
7. Življenjepis kandidata in Europass
življenjepis (dostopen na spletni strani
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/
Europass+CV.csp?loc=sl_SI).
III. Direktorja agencije imenuje vlada,
na predlog sveta agencije. Izbrani kandidat
bo imenovan na položaj za dobo petih let
z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo
bo opravljal na sedežu organa v Javni agenciji za javno naročanje RS.
IV. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici, z označbo: »za javni natečaj«, in navedbo delovnega mesta,
na naslov: Svet javne agencije za javno
naročanje, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer
v roku 15 dni od dne objave, na spletni strani Javne agencije za javno naročanje RS in
Uradnem listu RS, oziroma v roku 15 dni od
dne objave na Zavodu RS za zaposlovanje.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.ajn@ajn.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom. Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Sabina Kuzman,
tel. 01/478-83-12.
Javna agencija
za javno naročanje RS
Št. 15/2011
Ob-7671/10
Na podlagi 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut (Uradni list RS, 26/95 in 11/06) in
33. člena Statuta Javnega raziskovalnega
zavoda Pedagoški inštitut, Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis za delovno mesto
direktorja javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o javnih uslužbencih,
izpolnjuje naslednje pogoje:
– doktorat družboslovnih ali humanističnih znanosti;
– izkazovanje mednarodno primerljivih
raziskovalno-razvojnih rezultatov v zadnjih
petih letih;
– 8 let delovnih izkušenj, od tega vsaj
3 leta izkušenj pri vodenju raziskovalnih
projektov;
– izpolnjevanje pogojev za nosilca temeljnih ali aplikativnih projektov po merilih
ministrstva pristojnega za znanost;
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega
jezika;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– izkazovanje sposobnosti vodenja, organiziranja in koordiniranja;

– poznavanje področja dela Zavoda;
– državljanstvo Republike Slovenije.
Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti tudi pisno zamisel razvoja in
delovanja zavoda.
Pisni vlogi mora kandidat priložiti:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. pisno izjavo o doseženi delovni dobi;
3. dokazila o mednarodno primerljivih
raziskovalno-razvojnih rezultatov v zadnjih
petih letih;
4. dokazila o izpolnjevanju pogojev za
nosilca temeljnih ali aplikativnih projektov po
merilih ministrstva pristojnega za znanost;
5. pisno izjavo da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Direktorja zavoda na podlagi javnega
razpisa imenuje Upravni odbor Pedagoškega inštituta, po predhodnem soglasju ustanovitelja. Mandat direktorja traja 5 let, po izteku te dobe pa je lahko ponovno imenovan.
Z direktorjem sklene pogodbo o zaposlitvi
v imenu Upravnega odbora Pedagoškega
inštituta njegov predsednik.
Pisno vlogo z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj
kandidati pošljejo najkasneje do 22. 1. 2011,
na naslov: Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62,
1000 Ljubljana, s pripisom »Javni natečaj za
direktorja JRZ Pedagoški inštitut«.
Vloge kandidatov, ki ne bodo popolne,
ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Razpis se objavi na spletni strani zavoda, v Uradnem listu Republike Slovenije ter
na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Pedagoški inštitut
Ob-7684/10
Svet Zavoda za šport Kranj, na podlagi 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda ''Zavod za šport Kranj'' (Uradni list
RS, št. 67/99, 56/05 in 13/08) in 35. člena
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
45I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 – Odl. US,
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) razpisuje
prosto delovno mesto
direktorja javnega zavoda (m/ž) ''Zavod za šport Kranj''.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj pet let izkušenj pri delu na
vodstvenih položajih,
– organizacijske sposobnosti, kar dokazuje s svojimi preteklimi delovnimi izkušnjami,
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– znanje enega od svetovnih jezikov na
višji ravni,
– izpolnjevanje ostalih zakonskih pogojev.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati
priložiti program dela Zavoda za šport Kranj,
za nadaljnja 4 leta ter naslednje izjave in
potrdilo:
– izjava o izpolnjevanju zahtevane izobrazbe (stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena),
– izjava o izpolnjevanju zahtevanih delovnih izkušenj in izkazovanju vodstvenih in
organizacijskih sposobnostih,
– izjava, da kandidat v namen preverjanja izpolnjevanja pogojev dovoljuje Svetu
Zavoda za šport Kranj vpogled v podatke iz
uradnih evidenc,
– potrdilo Državnega izpitnega centra
o znanju svetovnega tujega jezika na višji
ravni (potrdilo je potrebno priložiti najkasneje v enem letu po imenovanju).
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
4 let. Nastop dela bo predvidoma 1. april
2011. Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 15 dneh od objave na
naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, 4000 Kranj, z oznako: ''Prijava na razpis –
Zavod za šport Kranj – Ne odpiraj!''.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh po opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite na
tel. 04/23-73-181 pri Marku Trebcu.
Rok za oddajo vlog iz tega razpisa je
15 dni od objave tega razpisa v Uradnem
listu RS.
Svet Zavoda za šport Kranj
Ob-7716/10
V skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), Svet
Osnovne šole Preska, Preška c. 22, 1215
Medvode, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
in posebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07,
36/08, 58/09, 64/09 in 65/09).
Od kandidata/-ke se pričakuje, da ima
pedagoške, vodstvene, organizacijske in
druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela je 1. 5. 2011
oziroma skladno s sklepom o imenovanju.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za
mandatno obdobje 5-ih let.
Pisne vloge z overjenimi kopijami dokazil
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila
o izobrazbi, nazivu, potrdilo o strokovnem
izpitu, potrdilo o opravljenem ravnateljskem
izpitu, program vodenja zavoda za mandatno obdobje, potrdilo o nekaznovanosti
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mese-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
cev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj) naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici v roku 8 dni po objavi razpisa na
naslov Svet zavoda Osnovne šole Preska,
Preška c. 22, 1215 Medvode, s oznako »Prijava za razpis za ravnatelja/-ice«.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet OŠ Preska
Ob-7717/10
Občina Litija, Jerebova ulica 14, Litija na
podlagi 14. člena Sklepa o ustanovitvi družbe Socialno varstveni center Litija, d.o.o.
(Uradni list RS, št. 34/09) objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja Socialno varstvenega centra Litija, d.o.o.
Za direktorja družbe je lahko imenovan
kandidat, ki poleg zakonskih izpolnjuje še
naslednje pogoje:
– da zoper kandidata ni podana omejitev iz drugega odstavka 255. člena Zakona
o gospodarskih družbah,
– da ima univerzitetno izobrazbo,
– da ima najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 5 let ustreznih vodstvenih
izkušenj,
– da pozna delo in področja delovanja
družbe.
Izbrani kandidat bo imenovan za pet let.
Mandat direktorja prične teči predvidoma
s 1. 4. 2011.
Pisne prijave morajo kandidati oddati
v roku 15 dni po objavi razpisa v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebova
ulica 14, Litija z oznako »Ne odpiraj javni
razpis za direktorja Socialno varstvenega
centra Litija d.o.o.«
Prijava mora vsebovati:
– izjavo, da zoper kandidata ni podana
omejitev iz drugega odstavka 255. člena
Zakona o gospodarskih družbah,
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj in vodstvenih sposobnosti,
– vizijo delovanja družbe za prihodnje
obdobje,
– izjavo, da za namen tega javnega razpisa kandidat dovoljuje Občini Litija, pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (v primeru,
da kandidat ne bi soglašal s podajo predmetne izjave, bo moral sam priložiti ustrezna
dokazila).
Kandidati lahko k prijavi priložijo še življenjepis.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 60 dni od objave razpisa.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom kandidati dobijo pri Jasni Tušar, na
tel. 01/896-34-34.
Občina Litija
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Druge objave
Št. 542-28/2008/25-1
Ob-1019/11
Na podlagi Sklepa Evropske komisije št.
C(2010) 7499 z dne 3. 11. 2010 o merilih in
ukrepih za financiranje komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko
varno zajemanje in geološko shranjevanje
CO2, ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami
do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES
Evropskega parlamenta in Sveta, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljub
ljana, izdaja
javni poziv
za izbiro komercialnih
demonstracijskih projektov, katerih cilj
je okoljsko varno zajemanje
in geološko shranjevanje CO2,
ter demonstracijskih projektov
inovativnih tehnologij obnovljive
energije v skladu s sistemom
za trgovanje s pravicami do emisije
toplogrednih plinov v Skupnosti,
vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES
Evropskega parlamenta
in Sveta (»NER 300«)
1. Izvajalec javnega poziva
Evropska komisija je dne 9. 11. 2010
objavila javni poziv za financiranje komercialnih demonstracijskih projektov, katerih
cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2 (CCS), ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij
obnovljive energije (iOVE) v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije
toplogrednih plinov v Skupnosti, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta, objavljen na
spletni strani http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/docs/call_en.pdf1 (v nadaljnjem
besedilu: javni poziv EK).
Del nalog javnega poziva EK na nacionalni ravni je dolžna opraviti vsaka država
članica. S tem namenom Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja in izvaja ta javni poziv.
2. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je zbiranje vlog
prijaviteljev in pred izbor komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2, ter demonstracijskih projektov
inovativnih tehnologij obnovljive energije
v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES
Evropskega parlamenta in Sveta, na osnovi
česar bodo izbrani oziroma pripravljeni in dopolnjeni največ trije projekti, ki bodo predla1
CALL FOR PROPOSALS concerning the
financing of commercial demonstration projects that aim at the environmentally safecapture and geological storage of CO2, as well as
demonstration projects of innovative renewable energy technologies under the scheme for
greenhouse gas emission allowance trading
within the Community, established by Directive
2003/87/EC.

gani v izbirni postopek za sofinanciranje
Evropski investicijski banki.
3. Pogoji sodelovanja
Na javni poziv se lahko prijavijo organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega poziva niso bila v stanju insolventnosti,
kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni
list RS, št. 126/07; v nadaljnjem besedilu:
ZFPPIPP),
– nimajo neporavnanih obveznosti do
države,
– ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje,
– pravne osebe, ki se prijavljajo na razpis, morajo biti registrirane oziroma vpisane
v sodni register,
– prijavljen projekt mora biti realiziran do
31. 12. 2015.
4. Prijava
Vodilni projektni partner mora do
7. 2. 2011 oddati prijavo, ki je priloga javnemu pozivu, in ki jo bo ocenila strokovna
komisija na Ministrstvu za gospodarstvo.
Ustrezna ocena prijave je podlaga za nadaljnji izbirni postopek.
Prijavi morajo biti priloženi izpolnjeni prijavni obrazci v angleškem jeziku
iz poziva Evropske unije, ki so objavljeni
na spletni strani http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm (application forms).
Vsi podatki iz prijav, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja
razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi
kot poslovno skrivnost. Prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno skrivnost,
v svoji prijavi tako tudi označiti. Kot poslovna
skrivnost se lahko označi posamezni podatek ali del prijave, ne more pa se nanašati na
celotno prijavo in na podatke, potrebne za
oceno vloge po merilih javnega poziva.
5. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– plače in drugi izdatki zaposlenim,
– stroški storitev zunanjih izvajalcev,
– stroški izdelave študij, vrednotenj, raziskav, ocen, strokovnih mnenj in poročil,
– študentsko delo,
– stroški informiranja in obveščanja,
– stroški izobraževanja in usposabljanja.
Ministrstvo upravičenih stroškov ne bo
sofinanciralo.
6. Merila za izbor projektov
Prijave, ki so popolne (bodisi že v osnovni vlogi, bodisi, da so ustrezno pravočasno
dopolnjene po pozivu), in ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v skladu z določbami
javnega poziva, se uvrstijo v ocenjevanje
za pred izbor projekta na nacionalni ravni.
Prijave, ki ne bodo izpolnjevale pogojev
ter prijave, ki ne bodo skladne s predmetom
razpisa, se ne bodo ocenjevale v nadaljnjem postopku. Takšne vloge se kasneje ne
morejo dopolniti ali ponovno vložiti in v pred
izboru ne bodo ocenjene na podlagi meril.

6.1 Ocenjevanje prijav
Ocenjene bodo vse prispele popolne prijave, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z določbami poziva.
6.2.1 Ocenjevanje na nacionalni ravni
1. Faza – Ocenjevanje po merilih
Prijave, ki so se uvrstile v ocenjevanje,
najprej oceni strokovna komisija ministrstva.
Strokovna komisija bo projekte ocenjevala
po vnaprej določenih merilih:
1. skladnost s sklepom Evropske komisije št. C(2010) 7499 z dne 3. 11. 20102
in javnim pozivom EK,
2. doseganje robnih pogojev, ki jih določata sklep in poziv EK,
3. zaprtost finančne konstrukcije,
4. čezmejnost projekta,
5. status dovoljenj na področju okoljskega in prostorskega umeščanja,
6. dodatni (inkrementalni) stroški predlaganih projektov glede na referenčne objekte po posameznih tehnologijah
(samo za iOVE),
7. dodatni (inkrementalni) prihodki predlaganih projektov iOVE glede na referenčne objekte po posameznih tehnologijah
(samo za iOVE),
8. neto cena sedanje vrednosti (Net
Present Value)
9. reference predlagatelja in/ali njegovih partnerjev o sodelovanju na podobnih
projektih.
Posamezni projekt mora biti ocenjen
s strani najmanj treh ocenjevalcev, končna ocena pa predstavlja povprečje njihovih
ocen. V primeru, da ocena enega ocenjevalca odstopa za več kot 20% od ostalih
dveh, se je ne upošteva, in končna ocena predstavlja povprečje ocen ostalih dveh
ocenjevalcev.
Kolikor bo projekt s strani nacionalnih
ocenjevalcev prejel pozitivno oceno, bo strokovna komisija podala mnenje za pred izbor
na nacionalni ravni. Pozitivna ocena na pred
izboru še ne pomeni oddaje predloga projekta za sofinanciranje Evropski investicijski
banki. Merila za ocenjevanje prijav so določena v tabeli.
Informacije o referenčnih objektih,
ki jih prijavitelji potrebujejo za kriterije,
ki so podani v 6. in 7. točki, so zbrane
v dokumentu »Metodologija določanja referenčnih stroškov električne energije pro
izvedene iz obnovljivih virov energije.«
Dokument je objavljen na spletnih straneh
Ministrstva za gospodarstvo: http://www.
mg.gov.si/si/delovna_podrocja/energetika/sektor_za_razvoj_energetike_in_rudarstvo/nova_podporna_shema_proizvodnji_
elektricne_enrgije_iz_ove_in_spte/.
2
Sklep Komisije C(2010) 7499 o merilih in
ukrepih za financiranje komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko
varno zajemanje in geološko shranjevanje CO
2 , ter demonstracijskih projektov inovativnih
tehnologij obnovljive energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije
toplogrednih plinov v Uniji, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in
Sveta, ki je dostopen na spletni stran EURLEX:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32010D0670:SL:NOT.
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Tabela 1: Merila za ocenjevanje prijav.
Maks. št. točk
MERILA
iOVE

CCS

1. Skladnost projekta s sklepom in pozivom EK (za NER 300)
– popolna skladnost: 40 točk
– pretežna skladnost: 32 točk
– delna skladnost: 24 točk
– ni skladnosti: 0 točk

40

40

2. Doseganje robnih pogojev, ki jih določata sklep in poziv EK
– v celoti: 40 točk
– pretežno (od 60% do 99%): 32 točk
– delno (od 20% do 59%): 24 točk
– ne dosega (manj kot 20%): 0 točk.

40

40

3. Zaprtost finančne konstrukcije
– v celoti: 40 točk
– pretežno: 32 točk
– delno: 24 točk
– ni podatkov: 0 točk

40

40

4. Čezmejnost projekta
– partnerji še iz več kot dveh držav članic: 40 točk
– partnerji še iz dveh držav članic: 32 točk
– partnerji še iz ene države članice 24 točk
– ni partnerjev iz drugih držav članic: 0 točk

40

40

5. Status dovoljenj na področju okoljskega in prostorskega umeščanja
– pridobljeno je gradbeno dovoljenje ali ni potrebno: 40 točk
– pridobljeno je okoljevarstveno soglasje: 32 točk
– sprejet je program priprave DPN (OPN/OPPN); izdelane so IZ, DIIP: 24 točk
– še ni bilo dejavnosti: 0 točk

40

40

6. Dodatni stroški projektov glede na referenčne objekte (samo za iOVE)
– zelo nizki: 40 točk
– nizki: 32 točk
– srednji: 24 točk
– visoki: 0 točk

40

/

7. Dodatni prihodki projektov glede na referenčne objekte (samo za iOVE)
– zelo visoki: 40 točk
– visoki: 32 točk
– srednji: 24 točk
– nizki: 0 točk

40

/

8. Neto cena sedanje vrednosti (Net Present Value)
– visoka: 40 točk
– nižja: 32 točk
– enaka 0: 24 točk
– negativna: 0 točk

40

40

9. Reference predlagatelja in/ali njegovih partnerjev o sodelovanju na sorodnih projektih
– 5 in več referenc: 40 točk
– 3 ali 4 reference: 32 točk
– 1 ali 2 referenci: 24 točk
– 0 referenc: 0 točk

40

40

Skupaj

360

280

2. Faza –Izdelava predlogov za sofinan‑
ciranje
Zaradi zagotavljanja geografskega ravnovesja med državami članicami se bo v državi
članici sofinanciralo največ tri projekte in najmanj enega. Zato je za Republiko Slovenijo
pomembno, da tri projekte prijavi, saj bo vsaj
eden izmed njih zagotovo prejel sredstva.
Projekti, ki jih bo Republika Slovenija predla-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
gala, morajo izpolnjevati izbirne kriterije iz
točke 5.1 javnega poziva EK. Na podlagi
pozitivnih ocen in mnenj o pred izboru strokovne komisije bo mogoče določene projekte
vsebinsko še dopolniti in izboljšati ali tiste, ki
se prijavljajo v isto podkategorijo projektov,
na osnovi prejetih prijav tudi združiti3 z namenom priprave predlogov za sofinanciranje
s kvalitetnimi projekti, ki izpolnjujejo robne
pogoje in ostale izbirne kriterije, ki so določeni v javnem pozivu EK in katere je dolžna
preveriti država članica. Na osnovi pred izbora izbranih oziroma pripravljenih in dopolnjenih projektov bodo izdelani predlogi za
sofinanciranje, ki bodo na podlagi končnega
mnenja na nacionalni ravni strokovne komisije predlagani v izbirni postopek za sofinanciranje Evropski investicijski banki in o njih
obveščena Evropska komisija.
Merila, ki so podana v okviru javnega
poziva na nacionalni ravni v 1. Fazi – Ocenjevanje po merilih, so v nadaljnjem postopku lahko pogoj za uvrstitev projekta
med predloge za financiranje ali dodelitve
sredstev. To pomeni, da bodo projekti ovrednoteni na osnovi, ali projekt pogoj izpolnjuje (DA), ali ga ne izpolnjuje (NE). Prijavitelji
morajo natančno prebrati tudi javni poziv
EK. Le tako bodo lahko pripravili projekte,
ki bodo izpolnjevali vse zahteve na vseh
ravneh izbirnega postopka.
6.2.2 Mednarodno ocenjevanje
Predlog projekta v izbirni postopek za
financiranje Evropski investicijski banki še
ne pomeni njegovega sofinanciranja. Vsak
pozitivno ocenjen projekt na nacionalnem
ocenjevanju mora dobiti tudi ustrezno podporo na mednarodnem usklajevanju ocen.
Mednarodno ocenjevanje bo potekalo skladno s pravili Sklepa Evropske komisije št.
C(2010) 7499 z dne 3. 11. 2010 o merilih in
ukrepih za financiranje komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko
varno zajemanje in geološko shranjevanje
CO2, ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu
s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta in poziva EK.
Natančen opis meril in način ocenjevanja
je objavljen v razpisni dokumentaciji EK na
spletni strani http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm.
7. Višina sredstev
Evropska investicijska banka bo izbrane projekte sofinancirala do 50% njihove
3
Združevanje bo mogoče na projektih, ki
po vsebini spadajo v Prilogo I Sklepa Evropske
komisije št. C(2010) 7499 z dne 3. 11. 2010 o
merilih in ukrepih za financiranje komercialnih
demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje
CO2, ter demonstracijskih projektov inovativnih
tehnologij obnovljive energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, vzpostavljenim z
Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta
in Sveta.

vrednosti, pri tem pa ni pogoj, da jih država
članica že sofinancira iz drugih virov javnih
sredstev, ali pa da so sofinancirani z drugimi instrumenti (strukturni skladi, kohezijski
sklad, Evropski energetski program za oživitev – EEPO, Sklad za financiranje na osnovi
delitve tveganja). V primeru, da so projekti
že financirani iz EEPO, se financiranje projekta zmanjša za znesek financiranja, ki se
financira iz EEPO.
Republika Slovenija je v okviru komitološkega postopka, v katerem je bil omenjeni sklep sprejet, ob podpori še nekaterih
manjših držav članic dosegla bistveno in
za Republiko Slovenijo izjemno pomembno vsebinsko določbo v četrtem odstavku
8. člena in drugem odstavku 6. člena Sklepa komisije z dne 3. 11. 2010 o merilih in
ukrepih za financiranje komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko
varno zajemanje in geološko shranjevanje
CO2, ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami
do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES
Evropskega parlamenta in Sveta. Na podlagi omenjene določbe je Republika Slovenija upravičena do brezplačnih emisijskih
kuponov iz rezerve za nove naprave in za
financiranje vsaj enega komercialnega demonstracijskega projekta za zajemanje in
shranjevanje CO2 ali demonstracijskega
projekta inovativnih tehnologij obnovljive
energije. Glede na to, da skladno z določbami Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 13. 10. 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do
emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in
o spremembi Direktive Sveta 1996/61/ES
ter določbami direktive 2009/29/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 23. 4. 2009
o spremembi Direktive 2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije
toplogrednih plinov, Republika Slovenija
posredno v rezervo emisijskih kuponov za
nove naprave prispeva 1,17 MtCO2, kar je
pri ceni 20 EUR/tCO2 nekaj več kot 20 milijonov EUR, bi bilo smotrno, da Republika
Slovenija pripravi vsaj en projekt, katerega
vrednost bi bila enaka vsaj dvakratniku vrednosti, ki jo v rezervo prispeva Republika
Slovenija.
Ministrstvo za sofinanciranje projektov
nima predvidenih sredstev. Višina sredstev,
ki bodo odobrena za projekt bo določena
s pogodbo med prijaviteljem in Evropsko
investicijsko banko.
8. Sestava prijav
Prijavitelj sestavi popolno prijavo, ki je
priloga javnega poziva, v dveh izvodih. Prijava naj bo ustrezno oštevilčena. Spreminjanje vrstnega reda poglavij ni zaželeno.
Prijava naj bo popolna in jasno napisana
v interesu vsakega predlagatelja. Celotno
prijavo in ostalo zahtevano dokumentacijo
spnite v mapo. Prijavo pošljite v enem izvodu. Arhivski izvod hranite pri sebi.
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Dokumenti, ki jih mora predlagatelj predložiti:
Prijava je formalno popolna, če je predlagatelj do predpisanega roka za oddajo predložil sledeče dokumente v naslednjem vrstnem redu:
– izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogojev;
– bonitetni obrazec BON – 1;
– izpolnjeni
prijavni
obrazci
v angleškem jeziku, ki so objavljeni na
spletni strani, http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/docs/call_en.pdf.
Poleg zgoraj navedenih prilog lahko predlagatelj priloži tudi druge priloge, ki
dopolnjujejo navedbe v prijavi oziroma dodatno dokazujejo usposobljenost predlagatelja
ali pojasnjujejo izvedbo del na projektu.
Strokovna komisija bo predlagatelje, ki
bodo podali formalno nepopolne prijave, pozvala, da prijave dopolnijo v roku 8 dni od
prejema poziva k dopolnitvi. Prijave, ki ne
bodo dopolnjene v določenem roku ne bodo
obravnavne v nadaljnjem postopku.
9. Rok za oddajo prijav
Rok za oddajo prijave je 7. 2. 2011.
Prijava mora prispeti do 7. 2. 2011, do
15. ure na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, v zaprti
ovojnici na kateri mora biti na sprednji strani obvezno zapisano »Ne odpiraj – prijava
za javni poziv NER 300«. Na zadnjo stran
kuverte zapišite popolni naslov pošiljatelja.
Kot pravočasne se štejejo prijave, ki prispejo na ministrstvo do izteka roka (7. 2. 2011,
do 15. ure) ali so tega dne priporočeno oddane na pošti do konca dneva. Prijav, ki ne
bodo prispele pravočasno ali, ki ne bodo
pravilno označene, strokovna komisija ne
bo obravnavala.
10. Odpiranje prijav
Odpiranje prispelih prijav pri nacionalnem delu poziva ni javno in bo potekalo
v prostorih Ministrstva za gospodarstvo,
v sredo, 9. 2. 2010 ob 13. uri.
11. Obveščanje o izboru
Prijavitelji projektov bodo o ocenah in
mnenjih o pred izboru strokovne komisije
iz 1. Faze - Ocenjevanje po merilih javnega
poziva obveščeni v roku 90 dni od odpiranja prispelih prijav. Prijavitelji projektov bodo
o končnih mnenjih in predlogih strokovne komisije iz 2. Faze - Predlogi za sofinanciranje
javnega poziva obveščeni po njihovi izdelavi
in predložitvi na mednarodno raven.
Rezultati javnega poziva EK so informativnega javnega značaja in bodo objavljeni.
12. Dokumentacija k javnemu pozivu in
dodatne informacije
Dokumentacija k javnemu pozivu je objavljena na spletni strani, www.mg.gov.si. Vse
informacije o pozivu Evropske komisije in posebej o mednarodnem delu razpisa so dostopne na spletni strani, http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm. Dodatne
informacije so na voljo po tel. 01/400-33-30
ali po elektronski pošti, koordinatorica: Milena Černilogar Radež, milena.cernilogarradez@gov.si.
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PRIJAVA

Vloga za projekt:
PODATKI O VLOGI, PREDLAGATELJU IN PARTNERJIH
GLAVNA TEMA (kategorija in
podkategorija projekta)4
NASLOV PROJEKTA (maksimalno
dve vrstici)5
AKRONIM PROJEKTA
Ključne besede

Skupni stroški projekta
Ocena skupnih upravičenih stroškov
NER300
Zahtevana finančna pomoč v okviru
NER300
Finančna sredstva druge državne
pomoči
Trajanje projekta

Vodilni projektni partner (naziv)
Vodja vodilnega projektnega partnerja
(ime in priimek)
Kontaktne informacije (naslov,
telefonska številka, e-pošta)

Povzetek projekta (maksimalno 30 vrstic):

4

Glavna tema vključuje kategorije in podkategorije, ki so del priloge 1 sklepa Komisije o merilih in ukrepih za financiranje komercialnih
demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2, ter demonstracijskih projektov
inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti,
vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta.
5
Naslov projekta mora biti opisen, praktičen in kratek. Naslov se lahko nanaša na zemljepis, namen (ključne besede), časovni okvir itd.

7
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Identifikacija vodilnega projektnega partnerja
(Projektni partner 1)
Pravne in administrativne zadeve
Polno ime projektnega partnerja 1
Skrajšana oblika imena projektnega partnerja 1
Vrstna podjetja (pravni položaj)
Naslov sedeža

ID.ŠT. za DDV
Kraj registracije
Datum registracije
Matična številka

Naslov :
Poštna številka :
Kraj :
Telefonska številka :

Poštni predal :
Država:
Faks :

Finančna identifikacija
Podatki o banki (račun, na katerem se bo izplačala
subvencija, če bo podjetje izbrano na izboru
kandidatov)
Ime banke :
Številka računa :
Naslov banke :
Poštna številka :
Država :
Imetnik bančnega računa (ime in priimek)7:
Naslov imetnika bančnega računa (naslov, kraj, poštna
številka, država):

IBAN6:
Kraj :

Podatki oseb, ki so odgovorne za spremljanje projekta
Zakoniti zastopnik (pooblaščen za podpis sporazuma z Ministrstvom za gospodarstvo)
Ime in priimek :
Službeni naziv:
Naslov :
Poštna številka :
Kraj :
Telefon :
E-pošta :
Oseba, ki je odgovorna za tehnično spremljanje projekta
Ime in priimek :
Službeni naziv :
Naslov :
Poštna številka :
Kraj :
Telefon :
E-pošta :
Oseba, ki je odgovorna za upravno in finančno spremljanje projekta
Ime in priimek :
Službeni naziv :
Naslov :
Poštna številka :
Kraj :
Telefon :
E-pošta :
6
7

Če se IBAN (international bank account number) uporablja v državi, kjer je vaša banka.
Ime ali naziv, pod katerim je bil račun odprt, in ne ime zakonitega zastopnika.

8
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Identifikacija ostalih projektnih partnerjev (Projektni partner 2)8
Pravne in administrativne zadeve
Polno ime projektnega partnerja 2
Skrajšana oblika imena projektnega partnerja 2
Vrstna podjetja (pravni položaj)
Naslov sedeža
Naslov :
Poštna številka :
Kraj :
Telefonska številka :
ID.ŠT. za DDV
Kraj registracije
Datum registracije
Matična številka

Poštni predal :
Država:
Faks :

Finančna identifikacija
Podatki o banki (račun, na katerem se bo
izplačala subvencija, če bo podjetje izbrano na
izboru kandidatov)
Ime banke :
Številka računa :
Naslov banke :
Poštna številka :
Država :
Imetnik bančnega računa (ime in priimek) :
Naslov imetnika bančnega računa (naslov, kraj,
poštna številka, država):

IBAN :
Kraj :

Kontaktne informacije oseb, ki so odgovorne za spremljanje projekta
Zakoniti zastopnik (pooblaščen za podpis sporazuma z Ministrstvom za gospodarstvo)
Ime in priimek :
Službeni naziv:
Naslov :
Poštna številka:
Kraj :
Telefon :
E-pošta :
Oseba, ki je odgovorna za tehnično spremljanje projekta
Ime in priimek :
Službeni naziv:
Naslov :
Poštna številka :
Kraj :
Telefon :
E-pošta :
Oseba, ki je odgovorna za upravno in finančno spremljanje projekta
Ime in priimek:
Službeni naziv:
Naslov :
Poštna številka :
Kraj :
Telefon :
E-pošta :
8

Kopirajte toliko podlog kot je število partnerjev. Vodilni projektni partner je opredeljen kot projektni partner 1. Ostali projektni partnerji
so opredeljeni kot projektni partner 2, projektni partner 3, itd. Navedeno mora biti enako število partnerjev kot je navedeno v finančni
shemi projekta.

9
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Podroben tehnični opis projekta9
1. Povzetek projekta (maksimalno 10 vrstic)10

2. Namen projekta11
3. Cilji projekta12
4. Energetska vrednost ali količina CO213
5. Prvotni problem, zadnje stanje tehničnega razvoja, inovativna komponenta14
6. Okoljski, socialni in gospodarski vplivi projekta15
- Okoljski vidik
- Ekonomski vidik
- Socialna vprašanja, zlasti kar zadeva delovna mesta

7. Organizacija dela in začasni terminski načrt dela16
8. Reference prijavitelja ter partnerjev in ostala znanja delovne skupine17
9. Komunikacija in diseminacija rezultatov18

9

Navedite natančen tehnični opis projekta, ki je skladen s tehničnimi elementi ponudbe dobavitelja. Posamezne komponente je
potrebno podrobneje obdelati. Če je primerno, podrobno opišite razlog za izbiro predlagane tehnološke rešitve. Vključiti je treba prikaz
uporabe »najboljše razpoložljive tehnologije«, kadar je to primerno. Ta opis je lahko del študije izvedljivosti.
10
Povzetek projekta naj vsebuje opis različnih stopenj projekta, skupaj z glavnimi in vmesnimi cilji.
11
Pojasnite namen projekta ter skušajte čim bolj jasno razložiti osnovni opredeljeni problem. Ali je projekt neodvisen del večjega
projekta ali splošne strategije? Če je, razložite povezave. Opredelite razmere in pogoje (industrijske in komercialne), v katerih bo
potekala raziskava ter razložite vplive te raziskave na sektor in prenosljivost na druge proizvode.
12
Navedite rezultat projekta načrtov znanosti in tehnologije. Kaj vam dokazujejo? Pojasnite, kako bodo doseženi rezultati podpirali
predlagane raziskave in razvoj.
13
Navedite količino energije proizvedeno v prvih 5 letih delovanja nove tehnologije na obnovljive vire energije in količino CO2 shranjeno
v prvih 10 let delovanja tehnologije projekta za zajemanje in shranjevanje CO2.
14
Opis glavnih obravnavanih problemov ter opis metodologij in tehnik, ki bodo izvedeni v projektu z namenom reševanja teh problemov.
Navedite razloge za uvedbo raziskovalnega programa. Kadar je to primerno, predstavite rezultate že predhodno opravljenih študij. Ta
odstavek vsebuje informacije, ki so potrebne za presojo inovativnosti projekta.
15
Razložite okoljsko, socialno in ekonomsko vprašanje projekta. Opišite, kako bo projekt prispeval k trajnosti varstva okolja in način
odpravljanja morebitnega negativnega vpliva na okolje. Po potrebi se priloži ocena vpliva na okolje.
Opišite, kako bo zagotovljena dolgoročna gospodarska upravičenost. Kako in kdaj bodo rezultati uporabljeni in kdo jih bo uporabljal?
Kako se bo ohranjal namen projekta? Razložite način pokrivanja stroškov vzdrževanja po zaključenem izvajanju projekta. Kako se bo
uresničevalo načelo »onesnaževalec plača«, če je potrebno? Kako projekt prispeva k družbenemu dialogu?
16
Navedite delitev dela v posameznih tehničnih fazah glede na terminski načrt dela. Vsaka faza mora biti opisana z relevantnimi cilji,
sredstvi in ustreznimi pričakovanimi rezultati.
17
Navedite reference in ostala znanja delovne skupine
18
Ponudniki morajo dokazati svojo sposobnost diseminacije rezultatov s pomočjo:
- predstavitve rezultatov širši javnosti ali majhni skupini
- organizacije informativnih dni
- različnih objav (brošure, navodila, ...)
- izdelave računalniških medijev, ipd.
- izmenjave znanja (člen 12. sklepa o NER300)
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Podroben regulativni opis projekta
10. Opredelitev potrebnih dovoljenj, potrebnih za realizacijo projekta
11. Predstavitev strategije za pridobitev dovoljenj in njen časovni okvir

Struktura vodenja med izvajanjem projekta
12. Opišite strukturo koordiniranja in vodenja projekta19

Podroben finančni opis projekta
13. Določitev višine stroškov za izvedbo projekta20

14. Viri financiranja projekta21

15. Ocena ustreznih stroškov z upoštevanjem člena 3 - zadevni stroški (sklep Komisije NER300)22

16. Vrsta in višina javne podpore23
- NER300:
- Drugo:

17. Finančni načrt projekta24

18. Neto sedanja vrednost projekta
19. Ocena dodatnih (inkrementalnih) prihodkov glede na referenčni objekt

20. Ocena dodatnih (inkrementalnih) stroškov glede na referenčni objekt

19

Jasno opišite strukturo, odgovornosti in postopke za vodenje in koordinacijo projekta. Po potrebi lahko nazorno prikažete vodstvene
strukture v organigramu ali shematskem prikazu delovnega procesa in ju priložite prijavnici (glej tabelo »Seznam sodelujočih
strokovnjakov)
20
Kategorično in vrednostno opredelite projektne stroške (R & R, obratovalni stroški, stroški dela, itd) ter opredelite skupne stroške za
izvedbo projekta v celoti.
21
Vsebinsko in vrednostno je potrebno opredeliti vse vire financiranja projekta, skupaj s podporo NER300.
22
V prvi fazi se zahteva le ocena ustreznih stroškov, medtem ko se bo postopek za izračun ustreznih stroškov projekta določil v razpisu
za evropski projekt.
23
Višino zaprošene pomoči v okviru programa NER300 za upravičene stroške je treba podati v evrih.
24
Finančni načrt se bo izvajal v času trajanja projekta (glej tabelo: »Predračun stroškov za izvajanje projekta v letu 2011«).
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NALEPKA ZA NA OVOJNICO (Manjkajoče izpolni predlagatelj, in nalepi na ovojnico!)
POŠILJATELJ:

UVRSTITEV:

O

Vloga

O

Sprememba

O

Umik

PREJEMNIK:
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO
DIREKTORAT ZA ENERGIJO
Kotnikova 5
1000 LJUBLJANA

Oznaka javnega poziva:
NE ODPIRAJ - JAVNI POZIV »NER 300«
(Izpolni prejemnik!)
Datum in ura prispelosti:
___________________________________

Zaporedna številka prispelosti:
____________________
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IZJAVA PREDLAGATELJA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
Predlagatelj……………………………………………………………………...
Zastopnik ……………………………………………………………………….
Izjavljam, da se strinjamo in sprejemamo vse pogoje, ki so navedeni v javnem pozivu.
Prav tako izjavljam, da:
- vse kopije, ki so priložene prijavi, ustrezajo originalom;
- vse navedbe, ki so podane v tej prijavi, so resnične in ustrezajo dejanskemu stanju;
- imam sedež v Republiki Sloveniji;
- nisem v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
- ne prejemam, niti nisem v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in
prestrukturiranje podjetij;
- nisem na seznamu podjetij, na podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi, na
podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije, ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in
tretjega odstavka 28. člena ZPKor ali seznamu podjetij na podlagi 35. členu ZIntPK;
- nisem podjetje v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1.10.2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07);
- nimam neporavnanih obveznosti do države;

Kraj in datum:

Žig in podpis pooblaščene osebe:

PRIJAVNI OBRAZCI V ANGLEŠKEM JEZIKU
Predlagatelj za prijavljen projekt izpolni ustrezne prijavne obrazce v angleškem jeziku, ki so za vsak
posamezen projekt objavljeni na spletni strani:
http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm (application forms).

Ministrstvo za gospodarstvo
13
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Ob-7661/10
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana, na podlagi Statuta družbe
Telekom Slovenije, d.d. z dne 6. 7. 2010 in
Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu
in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev
z dne 10. 7. 2008, objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo nepremičnin – počitniških
enot
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine
1. Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 3,
apartma št. 1, površine 41,49 m2, v pritličju
poslovno-počitniškega objekta, v središču
Dolenjskih Toplic; v objektu so poleg treh
počitniških apartmajev tudi tehnološki prostori Telekoma v kletni etaži, del prostorov
v pritličju se oddaja Pošti Slovenije, v podzemnem delu objekta je zaklonišče, ob objektu
je zunanja garaža.
Objekt kot celota ima ident. številke stavbe 3 in 4, obe s številkami dela stavbe 1.
Stavba leži na parc. št. 452/17 (poslovna
stavba-stavbišče), s pripadajočim dvoriščem, s parc. št. 452/16 (dvorišče), obe k.o.
Dolenjske Toplice.
Apartmaju, ki se prodaja, pripada tudi
sorazmerni del zemljišča, s parc. št. 452/17
(stavbišče) in 452/16 (dvorišča), skupaj
34,16 m2. Počitniški apartma št. 1 predstavlja delež 693/1000 celotne nepremičnine.
Apartma je prenovljen leta 2005. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem.
Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru, na tel. 07/373-71-41,
g. Marjan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 66.384,00 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 5.000,00 EUR + DDV.
2. Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 3,
apartma št. 2, površine 59,52 m2, v nadstropju poslovno-počitniškega objekta, v središču Dolenjskih Toplic; v objektu so poleg
treh počitniških apartmajev tudi tehnološki
prostori Telekoma v kletni etaži, del prostorov v pritličju se oddaja Pošti Slovenije,
v podzemnem delu objekta je zaklonišče, ob
objektu je zunanja garaža.
Objekt kot celota ima ident. številke stavbe 3 in 4, obe s številkami dela stavbe 1.
Stavba leži na parc. št. 452/17 (poslovna
stavba-stavbišče), s pripadajočim dvoriščem, s parc. št. 452/16 (dvorišče), obe k.o.
Dolenjske Toplice.
Apartmaju, ki se prodaja, pripada tudi
sorazmerni del zemljišča, s parc. št. 452/17
(stavbišče) in 452/16 (dvorišča), skupaj
49,00 m2. Počitniški apartma št. 2 predstavlja delež 994/1000 celotne nepremičnine.
Apartma je prenovljen leta 2005. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem.
Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru, na tel. 07/373-71-41,
g. Marjan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 85.708,80 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 5.100,00 EUR + DDV.
3. Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 3,
apartma št. 3, površine 54,69 m2, v nadstropju poslovno-počitniškega objekta, v središču Dolenjskih Toplic; v objektu so poleg
treh počitniških apartmajev tudi tehnološki
prostori Telekoma v kletni etaži, del prostorov v pritličju se oddaja Pošti Slovenije,
v delu objekta je zunanja garaža, v podze-

mnem delu objekta pa je zaklonišče. Objekt
kot celota ima ident. številke stavbe 3 in 4,
obe s številkami dela stavbe 1. Stavba leži
na parc. št. 452/17 (poslovna stavba-stavbišče), s pripadajočim dvoriščem, s parc.
št. 452/16 (dvorišče), obe k.o. Dolenjske
Toplice.
Apartmaju, ki se prodaja pripada tudi sorazmerni del zemljišča s parc. št. 452/17
(stavbišče) in 452/16 (dvorišča), skupaj
45,01 m2. Počitniški apartma št. 3 predstavlja delež 913/1000 celotne nepremičnine.
Apartma je prenovljen leta 2005. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem.
Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru, na tel. 07/373-71-41,
g. Marjan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 78.753,60 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 4.400,00 EUR + DDV.
4. Červar – Istra, Pučki trg 2, apartma
št. 9 (ap. št. 1011), površine 43,60 m2, nahaja se v pritličju večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je zgrajen
leta 1980. Apartma je prenovljen leta 2005.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je vpisan na
ime prodajalca, v zemljiški knjigi Poreč, na
zemljišču s parc. št. 833/5, št. zk. vl. 415/4,
k.o. Poreč, v stavbi, na naslovu Červar Porat, Pučki trg 2, kot dvosobno stanovanje,
št. 1011, v pritličju stavbe, označen kot posebni etažni del »4«.
Ogled nepremičnine bo možen med
15. 1. 2011 in 12. 2. 2011, vsak petek, od
15. do 18. ure ter vsako soboto, od 9. do
12. ure ali po predhodnem dogovoru na
tel. 00 385 98-98-12-560, g. Ivan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 71.709,00 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 5.800,00 EUR + DDV.
5. Červar – Istra, Pučki trg 2, apartma
št. 10 (ap. št. 1012), površine 37,76 m2, nahaja se v pritličju večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je zgrajen
leta 1980. Apartma je prenovljen leta 2002.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je vpisan na
ime prodajalca, v zemljiški knjigi Poreč, na
zemljišču s parc. št. 833/4, št. zk. vl. 411/3,
k.o. Poreč, v stavbi, na naslovu Červar porat, Pučki trg 2, kot dvosobno stanovanje,
št. 1012, v pritličju stavbe, označen kot posebni etažni del »3«.
Ogled nepremičnine bo možen med
15. 1. 2011 in 12. 2. 2011, vsak petek, od
15. do 18. ure ter vsako soboto, od 9 do.
12. ure ali po predhodnem dogovoru na
tel. 00 385 98-98-12-560, g. Ivan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 62.518,50 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 6.400,00 EUR +DDV.
6. Červar – Istra, Pučki trg 2, apartma
št. 11 (ap. št. 1013), površine 37,76 m2, nahaja se v pritličju večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je zgrajen
leta 1980. Apartma je prenovljen leta 2005.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je vpisan na
ime prodajalca, v zemljiški knjigi Poreč, na
zemljišču s parc. št. 833/3, št. zk. vl. 409/3,
k.o. Poreč, v stavbi, na naslovu Červar Porat, Pučki trg 2, kot dvosobno stanovanje,
št. 1013, v pritiličju stavbe, označen kot posebni etažni del »3«.
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Ogled nepremičnine bo možen med
15. 1. 2011 in 12. 2. 2011, vsak petek, od
15. do 18. ure ter vsako soboto, od 9. do
12. ure ali po predhodnem dogovoru na
tel. 00 385 98-98-12-560, g. Ivan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 62.518,50 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 5.300,00 EUR + DDV.
7. Červar – Istra, Volta 1, apartma št. 7
(ap. št. 31140), površine 30,53 m2, nahaja
se v 1. nadstropju večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je zgrajen
leta 1980. Apartma je prenovljen leta 2001.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je evidentirana
v zemljiški knjigi Poreč, na zemljišču s parc.
št. 795, št. zk. vl. 441, k.o. Poreč, v stavbi,
na naslovu Červar Porat, Volta 1, kot dvosobno stanovanje št. 31140, v prvem nadstropju stavbe, označen kot posebni etažni
del »7«. Nepremičnina zemljiškoknjižno ni
urejena oziroma lastninska pravica v času
postopka prodaje še ni vpisana na ime
prodajalca; sprožen je postopek pridobitve
ustreznih listin.
Ogled nepremičnine bo možen med
15. 1. 2011 in 12. 2. 2011, vsak petek, od
15. do 18. ure ter vsako soboto, od 9. do
12. ure ali po predhodnem dogovoru na
tel. 00 385 98-98-12-560, g. Ivan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 48.229,00 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 3.300,00 EUR + DDV.
8. Červar – Istra, Volta 1, apartma št. 8
(ap. št. 31141), površine 30,53 m2, nahaja
se v 1. nadstropju večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je zgrajen
leta 1980. Apartma je prenovljen leta 2001.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je evidentirana
v zemljiški knjigi Poreč, na zemljišču s parc.
št. 795, št. zk. vl. 441, k.o. Poreč, v stavbi,
na naslovu Červar Porat, Volta 1, kot dvosobno stanovanje, št. 31141, v prvem nadstropju stavbe, označen kot posebni etažni
del »6«. Nepremičnina zemljiškoknjižno ni
urejena oziroma lastninska pravica v času
postopka prodaje še ni vpisana na ime
prodajalca; sprožen je postopek pridobitve
ustreznih listin.
Ogled nepremičnine bo možen med
15. 1. 2011 in 12. 2. 2011, vsak petek, od
15. do 18. ure ter vsako soboto, od 9. do
12. ure ali po predhodnem dogovoru na
tel. 00 385 98-98-12-560, g. Ivan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 48.229,00 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 2.900,00 EUR + DDV.
9. Červar – Istra, Volta 1, apartma št. C1
(ap.št. 31240), površine 30,53 m2, nahaja se
v 2. nadstropju večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je zgrajen
leta 1980. Apartma je prenovljen leta 2003.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je evidentirana
v zemljiški knjigi Poreč, na zemljišču s parc.
št. 795, št. zk. vl. 441, k.o. Poreč, v stavbi,
na naslovu Červar Porat, Volta 1, kot dvosobno stanovanje, št. 31240, v drugem nadstropju stavbe, označen kot posebni etažni
del »11«. Nepremičnina zemljiškoknjižno ni
urejena oziroma lastninska pravica v času
postopka prodaje še ni vpisana na ime
prodajalca; sprožen je postopek pridobitve
ustreznih listin.
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Ogled nepremičnine bo možen med
15. 1. 2011 in 12. 2. 2011, vsak petek, od
15. do 18. ure ter vsako soboto, od 9. do
12. ure ali po predhodnem dogovoru na
tel. 00 385 98-98-12-560, g. Ivan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 46.810,00 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 3.700,00 EUR + DDV.
10. Červar – Istra, Volta 1, apartma št.
C2 (ap. št. 31239), površine 36,96 m2, nahaja se v 2. nadstropju, večstanovanjskega
počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je
zgrajen leta 1980. Apartma je prenovljen
leta 2005. Apartma je opremljen s tipsko
opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je evidentirana
v zemljiški knjigi Poreč, na zemljišču, s parc.
št. 795, št. zk. vl. 441, k.o. Poreč, v stavbi,
na naslovu Červar Porat, Volta 1, kot dvosobno stanovanje, št. 31239, v drugem nadstropju stavbe, označen kot posebni etažni
del »12«. Nepremičnina zemljiškoknjižno ni
urejena oziroma lastninska pravica v času
postopka prodaje še ni vpisana na ime
prodajalca; sprožen je postopek pridobitve
ustreznih listin.
Ogled nepremičnine bo možen med
15. 1. 2011 in 12. 2. 2011, vsak petek, od
15. do 18. ure ter vsako soboto, od 9. do
12. ure ali po predhodnem dogovoru na
tel. 00 385 98-98-12-560, g. Ivan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 58.723,50 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 4.400,00 EUR + DDV.
11. Červar – Istra, Volta 1, apartma
št. 31238, površine 30,53 m2, nahaja se
v 2. nadstropju, večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je zgrajen
leta 1980. Apartma je prenovljen leta 2005.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je evidentirana
v zemljiški knjigi Poreč, na zemljišču, s parc.
št. 795, št. zk. vl. 441, k.o. Poreč, v stavbi,
na naslovu Červar Porat, Volta 1, kot dvosobno stanovanje, št. 31238, v drugem nadstropju stavbe, označen kot posebni etažni
del »9«. Nepremičnina zemljiškoknjižno ni
urejena oziroma lastninska pravica v času
postopka prodaje še ni vpisana na ime
prodajalca; sprožen je postopek pridobitve
ustreznih listin.
Ogled nepremičnine bo možen med
15. 1. 2011 in 12. 2. 2011, vsak petek, od
15. do 18. ure ter vsako soboto, od 9. do
12. ure ali po predhodnem dogovoru na
tel. 00 385 98-98-12-560, g. Ivan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 47.058,00 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 5.000,00 EUR + DDV.
12. Červar – Istra, Šterna 1 in Park
Učka št. 6, apartma št. 41 – 11, površine
35,06 m2, nahaja se v pritličju večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+3,
ki je zgrajen leta 1980 in pozneje prenovljen.
Apartmaju pripada terasa in vrt. Apartma je
opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja
skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je evidentirana
v zemljiški knjigi Poreč, na zemljišču, s parc.
št. 829, št. zk. vl. 384, k.o. Poreč, v stavbi,
na naslovu Červar Porat, Ul. Šterna 1 in
Park Učka št. 6, kot dvosobno stanovanje
v pritličju stavbe, označen kot posebni etažni del »5«. Nepremičnina zemljiškoknjižno
ni urejena oziroma lastninska pravica v času
postopka prodaje še ni vpisana na ime pro-
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dajalca; sprožen je postopek pridobitve
ustreznih listin.
Ogled nepremičnine bo možen med
15. 1. 2011 in 12. 2. 2011, vsaki petek, od
15. do 18. ure ter vsako soboto, od 9. do
12. ure ali po predhodnem dogovoru na
tel. 00 385 98-98-12-560, g. Ivan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 48.691,50 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 5.200,00 EUR + DDV.
13.Červar – Istra, Trg pod hrastom 2,
apartma št. 31120, površine 48,83 m2, nahaja se v 1. nadstropju večstanovanjskega
počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je
zgrajen leta 1980. Apartma je obnovljen leta
2006. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je evidentirana
v zemljiški knjigi Poreč, na zemljišču, s parc.
št. 793, št. zk. vl. 407, k.o. Poreč, v stavbi,
na naslovu Červar Porat, Trg pod hrastom
2, kot trisobno stanovanje, v prvem nadstropju stavbe, označen kot posebni etažni
del »10«. Nepremičnina zemljiškoknjižno ni
urejena oziroma lastninska pravica v času
postopka prodaje še ni vpisana na ime
prodajalca; sprožen je postopek pridobitve
ustreznih listin.
Ogled nepremičnine bo možen med
15. 1. 2011 in 12. 2. 2011, vsak petek, od
15. do 18. ure ter vsako soboto, od 9. do
12. ure ali po predhodnem dogovoru na
tel. 00 385 98-98-12-560, g. Ivan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 89.611,50 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 5.600,00 EUR + DDV.
14. Mareda – Istra, Mareda, apartma
št. 207208, povšrine izmeri 35,40 m2, nahaja se v 2. nadstropju, večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+2, ki
je zgrajen leta 1990 in pozneje prenovljen.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je vpisan na
ime prodajalca, v zemljiški knjigi Buje, kot
samostojni etažni del, evidentiran v zemljiški knjigi na zemljišču s parc. št. 1191/29,
št. zk. vl. 2900/31, k.o. Novigrad, kot enosobno stanovanje, z oznako C31 (številka
ap. 207208) in predstavlja delež 198/10000
od celote.
Ogled
nepremičnine
bo
možen
po predhodnem dogovoru na tel. 00 385
99-311-68-40, g. Robert.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 51.330,00 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 2.900,00 EUR + DDV.
15. Barbariga pri Puli – Istra, apartma
št. 098105, površine 31,55 m2, nahaja se
v 1. nadstropju, počitniškega objekta, etažnosti P+1, ki je zgrajen leta 1985. Apartma
je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja
skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je kot lastnina Telekom Slovenije evidentiran in vpisan
v zemljiški knjigi Pula, na parcelni številki
7788/3 (apartma, dvorišče), št. zk. vl. 6573,
k.o. Vodnjan, v solastnem deležu 2/8 od
celote.
Ogled nepremičnine bo možen med
15. 1. 2011 in 12. 2. 2011, vsako sredo,
od 9. do 14. ure ter vsako soboto, od 9. do
12. ure ali po predhodnem dogovoru na
tel. 00 385 98-42-58-77, g. Boris.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 43.696,00 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 3.000,00 EUR + DDV.
16. Barbariga pri Puli – Istra, apartma
št. 10024, površine 33,42 m2, nahaja se

v pritličju počitniškega objekta, etažnosti
P+1, ki je zgrajen leta 1985 in pozneje tudi
prenovljen. Apartmaju pripada tudi terasa.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina je evidentirana v zemljiški
knjigi Pula, na zemljišču, s parc. št. 7690
(zgradba, dvorišče), št. zk. vl. 7301, k.o. Vodnjan. Nepremičnina – apartma zemljiško
knjižno ni urejena oziroma lastninska pravica v času postopka prodaje še ni vpisana
na ime prodajalca; sprožen je postopek pridobitve ustreznih listin.
Ogled nepremičnine bo možen med
15. 1. 2011 in 12. 2. 2011, vsako sredo,
od 9. do 14. ure ter vsako soboto, od 9. do
12. ure ali po predhodnem dogovoru na
tel. 00 385 98-42-58-77, g. Boris.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 54.540,00 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 3.400,00 EUR + DDV.
17. Barbariga pri Puli – Istra, apartma
št. 06015, površine 34,00 m2, nahaja se
v pritličju počitniškega objekta, etažnosti
P+1, ki je zgrajen leta 1980 in pozneje tudi
prenovljen. Apartmaju pripada tudi terasa in
del vrta. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina je v celoti kot lastnina
Telekom Slovenije evidentirana in vpisana
v zemljiški knjigi Pula, s parcelno številko
7765/4 (celotna zgradba z dvema apartmajema in dvorišče), št. zk. vl. 6575, k.o. Vodnjan v deležu 1/1.
*Stavba ni etažirana – zato na prodajani
del nepremičnine (na apartma št. 06015)
odpade delež 1/2 od celotne nepremičnine.
Ogled nepremičnine bo možen med
15. 1. 2011 in 12. 2. 2011, vsako sredo,
od 9. do 14. ure ter vsako soboto, od 9. do
12. ure ali po predhodnem dogovoru na
tel. 00 385 98-42-58-77, g. Boris.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 60.750,00 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 3.000,00 EUR + DDV.
18. Barbariga pri Puli – Istra, apartma
št. 06108, površine 34,00 m2, nahaja se v 1.
nadstropju, počitniškega objekta, etažnosti P+1, ki je zgrajen leta 1980 in pozneje
tudi prenovljen. Apartmaju pripada del vrta.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina je v celoti kot lastnina
Telekom Slovenije evidentirana in vpisana
v zemljiški knjigi Pula, s parcelno številko
7765/4 (celotna zgradba z dvema apartmajema in dvorišče), št. zk. vl. 6575, k.o. Vodnjan v deležu 1/1.
*Stavba ni etažirana – zato na prodajani
del nepremičnine (na apartma št. 06015)
odpade delež 1/2 od celotne nepremičnine.
Ogled nepremičnine bo možen med
15. 1. 2011 in 12. 2. 2011, vsako sredo,
od 9. do 14. ure ter vsako soboto, od 9. do
12. ure ali po predhodnem dogovoru na
tel. 00 385 98-42-58-77, g. Boris.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 61.920,00 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 3.000,00 EUR + DDV.
19. Barbariga pri Puli – Istra, apartma
št. 339007, površine 34,00 m2, nahaja se
v pritličju, počitniškega objekta, etažnosti
P+1, ki je zgrajen leta 1980. Apartmaju pripadata tudi terasa in del vrta. Apartma je
opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja
skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je kot lastnina Telekom Slovenije evidentiran in vpisan
v zemljiški knjigi Pula, na parcelni številki
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7753/2 (apartma, dvorišče), št. zk. vl. 6606,
k.o. Vodnjan, v deležu 1/4 od celote.
Ogled nepremičnine bo možen med
15. 1. 2011 in 12. 2. 2011, vsako sredo,
od 9. do 14. ure ter vsako soboto, od 9. do
12. ure ali po predhodnem dogovoru na
tel. 00 385 98-42-58-77, g. Boris.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 48.366,00 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 2.700,00 EUR + DDV.
20. Barbariga pri Puli – Istra, apartma
št. 135004, površine 27,30 m2, nahaja se
v pritličju počitniškega objekta, etažnosti
P+1, ki je zgrajen leta 1985 in pozneje prenovljen. Apartmaju pripada tudi terasa in del
vrta. Apartma je opremljen s tipsko opremo,
ki se prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina je evidentirana v zemljiški
knjigi Pula, na zemljišču s parc. št. 7748/3
(zgradba, dvorišče), št. zk. vl. 7359, k.o. Vodnjan, Nepremičnina – apartma zemljiško
knjižno ni urejena oziroma lastninska pravica v času postopka prodaje še ni vpisana
na ime prodajalca; sprožen je postopek pridobitve ustreznih listin.
Ogled nepremičnine bo možen med
15. 1. 2011 in 12. 2. 2011, vsako sredo,
od 9. do 14. ure ter vsako soboto, od 9. do
12. ure ali po predhodnem dogovoru na
tel. 00 385 98-42-58-77, g. Boris.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 46.548,00 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 2.600,00 EUR + DDV.
21. Barbariga pri Puli – Istra, apartma št. 121110, površine 32,10 m2, nahaja se v 1. nadstropju počitniškega objekta,
etažnosti P+1, ki je zgrajen leta 1985 in
pozneje tudi prenovljen. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj
z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je kot lastnina
Telekom Slovenije evidentirana in vpisana
v zemljiški knjigi Pula, s parcelno številko
7798/4 (apartma, dvorišče), št. zk. vl. 6574,
k.o. Vodnjan, v deležu 1/6 od celote.
Ogled nepremičnine bo možen med
15. 1. 2011. in 12. 2. 2011, vsako sredo,
od 9. do 14. ure ter vsako soboto, od 9. do
12. ure ali po predhodnem dogovoru na
tel. 00 385 98-42-58-77, g. Boris.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 64.372,00 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 3.000,00 EUR + DDV.
22. Pag – naselje Gajac – apartma številka 35 (bungalov 43), prostori v objektu površine 44,00 m2, objekt je pritlične etažnosti,
zgrajen leta 1990 in obnovljen leta 2005; je
sestavljen iz predsobe, shrambe, spalnice,
kuhinje z jedilnico in dnevnega prostora.
Objekt je samostojen in mu pripada terasa
ter vrt. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina je evidentirana v zemljiški
knjigi Pag, na zemljišču, s parc. št. 2906/286
(zgradba – apartma B2 in dvorišče B2), št.
zk. vl. 3105, k.o. Kolan. Nepremičnina v zemljiški knjigi še ni vpisana na ime prodajalca, v maju 2010 je sprožen postopek (vložen zk. predlog) za vpis lastninske pravice
na ime Telekom Slovenije, d.d.
Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru na tel. 00 385 98-98-12-562,
g. Jaroslav.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 77.035,00 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 5.800,00 EUR + DDV.
II. Pogoji za sodelovanje
Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja pisnih ponudb. Pisno ponudbo

za nakup posamezne nepremičnine je potrebno poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno, v zaprtih ovojnicah, na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000
Ljubljana, soba št. 106, z oznako »Ponudba
za nakup nepremičnin – Ne odpiraj«.
Rok za predložitev ponudb je 15. 2. 2011.
Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki
bodo prispele po pošti ali bodo dostavljene
na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba 106, najkasneje
do vključno 15. 2. 2011, do 12. ure.
Vsebina ponudbe:
Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, domače in tuje, ki morajo v posamični
pisni ponudbi (posebej za vsako posamično
nepremičnino – počitniško enoto) navesti
in posredovati naslednje podatke oziroma
dokumente:
– navesti svoje identifikacijske podatke
(ime in priimek oziroma firmo, naslov, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko)
ter tudi hrvaško OIB (osobni identifikacijski
broj) številko, kolikor jo že ima,
– navesti zaporedno številko nepremičnine iz objave in druge natančne podatke nepremičnine za katero kandidirajo in predlagajo ponudbo,
– navesti posebej ponujeno ceno v EUR,
v absolutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne more biti nižja od navedene
objavljene izhodiščne prodajne cene,
– navesti popolne podatke o številki tekočega – transakcijskega računa ponudnika
(naziv banke in številka računa),
– fizične osebe morajo obvezno priložiti
fotokopijo dokumenta za identifikacijo (kopijo osebnega dokumenta), pravne osebe
morajo obvezno priložiti overjen izpis iz sodnega registra (ne starejši od 3 mesecev) in
samostojni podjetniki posamezniki priložiti
priglasitveni list,
– posebej dodatno pisno izjaviti, da soglaša z nakupom opreme po dodatno navedeni fiksni prodajni ceni za opremo, ki se
prodaja skupaj s počitniško enoto,
– posebej dodatno pisno izjaviti, da je seznanjen s trenutnim lastniškim in zemljiško
knjižnim stanjem nepremičnine in da bo
v primeru nakupa predmetne nepremičnine
vse postopke v zvezi s potrebno dodatno
ureditvijo lastniških listin in v zvezi z vpisom
nepremičnine v zemljiško knjigo uredil sam
na svoje stroške.
Drugi pogoji:
Predmetne nepremičnine se prodajajo
po načelu “videno – kupljeno”. Kupec s sodelovanjem pri zbiranju pisnih ponudb potrjuje, da je seznanjen s stanjem premoženja
in se odreka zahtevkom iz naslova stvarnih
napak.
V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami oziroma davek na
dodano vrednost in nosi vse stroške prenosa lastništva.
Kupnino mora kupec poravnati v celoti
v roku 30 dni od datuma izstavitve računa,
po sklenitvi pogodbe.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni pisno, najpozneje do 31. 3. 2011.
Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 60 dni po prejemu
obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik. V tem roku mora uspeli ponudnik
priskrbeti OIB (osobni identifikacijski broj),
kar je pogoj za vknjižbo novega lastnika
v zemljiški knjigi v RH).

Št.

3 / 14. 1. 2011 /

Stran

85

V primeru, da najugodnejši ponudnik oziroma izbrani kupec po svoji krivdi ne izpolni
vseh pogojev iz objave in ne izpolni pogodbenih obveznosti, se šteje, da je odstopil od
nakupa – v takšnem primeru je izbrani kupec dolžan plačati Telekomu Slovenije, d.d.,
odškodnino v višini 3.000,00 EUR + DDV.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za
posamezno nepremičnino bo odločala predvsem višina ponujene cene.
Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec
pridržuje pravico, da na podlagi te objave
kljub prejetim ponudbam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Dodatne informacije o vsebini objave
lahko ponudniki pridobijo:
– splošno: na tel. 02/530-27-70 –
g. Marjan in 01/234-16-50 – g. Mladen in
01/234-15-92 – ga. Jana,
– o trenutnem lastniškem in zemljiško
knjižnem
statusu
nepremičnin:
na
tel. 01/234-13-68 – ga. Jana (za vse počitniške enote) ali na tel. 00 385 51/27-29-35
– ga. Suzana (za počitniške enote na Hrvaškem),
– glede ogledov nepremičnin, na
tel. 01/234-16-75 – ga. Ana.
Telekom Slovenije, d.d.
Ob-7706/10
Na podlagi 2., 20. in 22. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) ter 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 RS in 100/09) Javno podjetje Ljub
ljanski potniški promet, d.o.o. objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Javno podjetje Ljubljanski
potniški promet, d.o.o., Celovška 160, 1000
Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje:
Predmet prodaje je enosobno stanovanje
v skupni izmeri 31,70 m2, v nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica Franca Mlakarja 22, Ljubljana (parc. št. 1546/27,
vl. št. 2017, k.o. Dravlje, št. stavbe 831,
številka stanovanja 003).
Stanovanje,
v
skupni
izmeri
31,70 m2 predstavlja:
– soba: 15,82 m2
– kuhinja: 8,85 m2
– shramba: 2,89 m2
– kopalnica: 3,07 m2
– kletna shramba, v izmeri 1,07 m2.
Nepremičnina, ki je predmet ponudbe
je last Javnega podjetja Ljubljanski potniški
promet, d.o.o. Nepremičnina je zasedena –
v njej bivajo najemniki, imetniki stanovanjske pravice.
Etažna lastnina za navedeno nepremičnino še ni vzpostavljena in jo ureja kupec
sam. Prav tako je v zemljiški knjigi vpisana
plomba za vpis lastninske pravice Javnega
podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o.,
ki jo bo urejal kupec sam, po ureditvi predhodnih plomb.
Stanovanje je po oceni cenilca gradbene stroke, ki je stanovanje ocenil v avgustu
2010 v slabem stanju in je potrebno temeljite prenove.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb:
Prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – prodajna pogodba.
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4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene. Varščino so dolžni ponudniki
vplačati/nakazati na transakcijski račun Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet,
d.o.o., št. 03100-1005605502 pri SKB d.d.,
s pripisom »varščina za nakup nepremičnine – stanovanje Ulica Franca Mlakarja 22«.
Položena varščina se izbranemu ponudniku
oziroma kupcu všteje v kupnino, neizbranim
ponudnikom pa bo varščina vrnjena, brez
obresti, v roku 8 dni od dneva odpiranja
ponudb, na njihov osebni oziroma transakcijski račun.
5. Oblika in pogoji, pod katerimi mora
kupec predložiti ponudbo oziroma elementi,
ki naj jih ponudba vsebuje:
– V postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko pridobijo
lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.
– Nepremičnina se prodaja oziroma kupuje po načelu »videno – kupljeno«.
– Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe
v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine – stanovanje
Ulica Franca Mlakarja 22«. Na hrbtni strani
kuverte mora biti navedeno ime oziroma naziv ter točen naslov oziroma sedež pošiljatelja. Ponudniki ponudbe predložijo v tajništvu
družbe Javno podjetje Ljubljanski potniški
promet, d.o.o. ali pošljejo priporočeno po
pošti na naslov: Javno podjetje Ljubljanski
potniški promet, d.o.o., Celovška 160, 1000
Ljubljana.
– Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
– ime in priimek oziroma firmo ponudnika ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika,
– navedbo nepremičnine, ki jo želi ponudnik kupiti,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene,
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno številko osebnega oziroma
transakcijskega računa ter navedbo banke,
pri kateri je le-ta odprt za primer vračila
varščine,
– potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke
(fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetnik
posameznik) oziroma sklep o vpisu v poslovni register,
– izpis iz sodnega registra, ki ni starejši
od 3 mesecev (pravne osebe),
– pooblastilo, overjeno pri notarju,
v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
– izjavo ponudnika o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb,
– izjavo, da je ponudnik seznanjen, da
etažna lastnina za nepremičnino, ki je predmet prodaje še ni urejena, prav tako, da bo
sam urejal zemljiškoknjižno stanje,
– izjava ponudnika o vezanosti na ponudbo do sklenitve prodajne pogodbe.
– Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
po prejemu pisnega sklepa o izbiri in poziva
k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene prodajne
pogodbe v navedenem roku, se njegova
varščina zadrži in velja, da je odstopil od
pogodbe.
– Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Pri izbiri
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najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine
– najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno kupnino.
– V primeru, da je podanih več (pravočasnih in popolnih) ponudb z enako najvišjo
ponudbeno ceno si družba Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o. pridržuje pravico, da s ponudniki opravi dodatna
pogajanja.
– Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo, bo pozvan k dopolnitvi, če bo ponudba sicer vsebovala vse elemente ponudbe,
imela pa bo pomanjkljivo dokumentacijo.
Kolikor ponudba z dnem, določenim za dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec ne
bo upošteval ter jo bo kot nepopolno izločil
in o tem obvestil ponudnika.
– Če v postopku javnega zbiranja ponudb v za to določenem roku ne prispe nobena ponudba oziroma nobena ponudba ni
pravočasna ali popolna ali ne bo dosežena
vsaj izhodiščna cena za nepremičnino, ki
je predmet prodaje, se šteje, da je bilo javno
zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem
javnem zbiranju ponudb bodo morebitni ponudniki pisno obveščeni v 8 dneh od dneva
odpiranja prispelih ponudb.
6. Izhodiščna cena za nepremičnino, ki
je predmet prodaje je 49.700,00 EUR.
V izhodiščno ceno ni vključen davek na
promet nepremičnin, ki ga je dolžan plačati
izbrani ponudnik oziroma kupec. Kupec nosi
tudi vse preostale stroške pravnega posla.
7. Način in rok plačila kupnine:
Izbrani ponudnik oziroma kupec je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od izstavitve
računa s strani prodajalca – družbe Javno
podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.,
katerega bo prodajalec izstavil na podlagi
prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh
pogodbenih strank.
Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
8. Rok za oddajo ponudb:
Rok za oddajo ponudb je do petka, 21. 1.
2011, do 9. ure. Ponudbe, ki bodo prispele
po tem roku, bodo neodprte vrnjene ponudnikom kot nepravočasne.
Javno odpiranje ponudb bo potekalo
v petek, dne 21. 1. 2011 ob 10. uri, v prostorih družbe Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška 160, Ljub
ljana.
O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni
v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
9. Postopek javnega odpiranja ponudb
vodi komisija, imenovana s strani direktorja
Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
10. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo:
Iz ponudbe ponudnika mora biti razviden
čas veljavnosti ponudbe oziroma čas vezanosti na ponudbo, in sicer mora biti ponudba
veljavna najmanj do vključno dneva sklenitve prodajne pogodbe.
11. Javno podjetje Ljubljanski potniški
promet, d.o.o. si pridržuje pravico, da v postopku javnega zbiranja ponudb ne izbere
nobene izmed prispelih ponudb oziroma da
začeti postopek prodaje nepremičnine ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.
12. Vsa dodatna pojasnila v zvezi
s prodajo predmetne nepremičnine oziroma v zvezi z izvedbo javnega zbiranja
ponudb lahko interesenti dobijo pri Alenki

Kovič, tel. 01/474-08-21, e-pošta: alenka.kovic@jhl.si ter na spletni strani www.lpp.si.
Javno podjetje Ljubljanski potniški
promet, d.o.o.
Št. 5/2011
Ob-7721/10
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07, 55/09 – odločba ustavnega sodišča), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – odločba US,
100/09, 49/10), v povezavi s tretjim odstavkom 41. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja
za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči–uradno prečiščeno besedilo (MUV, št. 12/2009),
5. člena Statuta Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in točk 5
sklepa št. 15, 3. redne seje Mestnega sveta
Mestne občine Maribor z dne 20. 12. 2010,
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor, za Mestno občino Maribor, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor, razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje:
Zemljišče, parc. št. 702, v izmeri 715 m2,
k.o. Melje, v lasti Mestne občine Maribor.
Zemljišče se nahaja ob križišču med Oreškim nabrežjem in Plinarniško ulico in v naravi prestavlja pripadajoče zemljišče k tovarniškemu kompleksu Košaki tovarna mesnih
izdelkov d.d.. Zemljišče leži v območju, kjer
velja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, 01/07, 5/07,
14/08, 15/08 26/09, obvezna razlaga MUV
št. 01/08, 05/08, 16/10, popravek, 17/09 in
sklep 30/09), kjer so predvidene površine za
proizvodnjo in skladiščenje.
Pooblaščena ocenjevalka vrednosti
nepremičnin je zemljišče ovrednotila na
56.140,00 € in predstavlja izhodiščno ceno
javnega zbiranja ponudb. V ceni ni zajet
20% DDV.
V ceni zemljišča ni obračunan komunalni prispevek in bo obračunan pred izdajo
gradbenega dovoljenja, za kar bo izdana
posebna odločba.
Zemljišče, parc. št. 702, k.o. Melje, bo
prodano na podlagi javnega zbiranja ponudb, ponudniku, ki bo ponudil najvišjo
ceno, enako oziroma višjo od izhodiščne
cene.
Izhodiščna cena za javno zbiranje ponudb je 56.140,00 € brez vključenega 20%
DDV.
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,
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– 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 24. 1. 2011,
– 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 enako oziroma višjo ceno
od izhodiščne,
– posebna izjavo ponudnika, da ponudba
velja do 31. 3. 2011,
– posebna izjava ponudnika, da se strinja
s pogoji javnega zbiranja ponudb in merilom
za izbor najugodnejšega ponudnika.
3. Kraj in čas oddaje ponudb: ponudba
v zaprti ovojnici, s pripisom: »Ponudba na
nakup zemljišča k.o. Melje – Ne odpiraj«,
mora biti na sedežu JP GSZ d.o.o., Grajska
ulica 7/III, 2000 Maribor, najkasneje do torka, 25. 1. 2011, do 9. 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 Komisija 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 bo 25. 1. 2011, ob 13. uri,
v prostorih Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., Grajska
ulica 7/III nadstropje, Maribor.
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 Mestno občino
Maribor skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po prejemu sklepa o izbiri
ponudnika.
Uspeli ponudnik mora poravnati kupnino
v 30 dneh po obojestranskem podpisu pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina
pravnega posla. Kolikor uspeli ponudnik ne
poravna kupnine na način in 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 last in posest, izdano bo zemljiško
knjižno dovolilo za vpis lastninske pravice v korist kupca in podan bo zemljiško
knjižni predlog za vpis lastninske pravice
v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču
v Mariboru.
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 Javnega podjetja za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o. v zvezi s postopkom prodaje, in sicer v višini 1,5% od izhodiščne cene z vključenim 20% DDV.
9. Ustavitev postopka
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi.
Ogled nepremičnin je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. št. 02/220-14-22, 02/220-14-23 ali
info@jp-gsz-mb.si.
Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o.
Št. 007-6/2011
Ob-1016/11
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10) Ministrstvo
za pravosodje objavlja razrešitvi:
1. Gorazda Eržena, sodnega izvedenca,
imenovanega za strokovno področje strojev
in opreme, podpodročje energetrska oprema in naprave ter inštalacijska oprema in
naprave in sodnega cenilca, imenovanega
za strokovno področje strojev in opreme,
podpodročje kovinska in nekovinska predelovalna oprema, stroji in naprave, z dnem
31. 12. 2010,
2. Stipana Mudražije, sodnega cenilca,
imenovanega za strokovno področje gradbeništva, podpodročje gradbeni objekti,
z dnem 3. 1. 2011.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 007-6/2010/27
Ob-7680/10
Na podlagi četrte točke 17. člena Pravilnika o sodnih tolmačih (Uradni list RS,
št. 88/10) Ministrstvo za pravosodje objavlja
razrešitev:
1. Borisa Česna, sodnega tolmača za
angleški jezik, z dnem 2. 12. 2010.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 1/11
Ob-7662/10
Na podlagi sklepa upravnega odbora
Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7.
2004, v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu in 67. členom Statuta Odvetniške
zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov in imenika odvetniških pripravnikov ter
7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije, o merilih in postopkih za ugotavljanje
primernosti poslovnih prostorov in opreme,
potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, objavljamo obvestila:
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Maksimiljana Rangus Leskovar, z dnem
15. 12. 2010.
Pisarna: Resljeva cesta 25, 1000 Ljub
ljana (družbenica v Odvetniški pisarni Rangus Maksimiljana d.o.o.)
II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Mag. Jožef Šubic, z dnem 30. 12. 2010.
Prevzemnica njegove odvetniške pisarne je odvetnica Alenka Košorok Humar, Kotnikova ulica 15, Ljubljana.
Miran Moškotevc, z dnem 29. 12. 2010.
Prevzemnica njegove odvetniške pisarne
je odvetnica Anka Kenda Oražem, Trdinova
ulica 7, Ljubljana.
Nina Velkavrh, z dnem 5. 12. 2010.
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Prevzemnica njene odvetniške pisarne
je Breda Razdevšek, odvetnica iz Ljubljane,
Dalmatinova ulica 11.
Marko Zupančič, z dnem 30. 11. 2010.
Prevzemnik njegove odvetniške pisarne
je Marko Zupančič, odvetnik iz Odvetniške
družbe Brecelj in partnerji, d.o.o. – o.p.,
Ljubljane, Dvorakova ulica 11 a.
Emilija Gujt, z dnem 30. 12. 2010.
Prevzemnik njene odvetniške pisarne je
Velimir Cugmas, odvetnik iz Slovenskih Konjic, Liptovska 6a.
Mirjam Kranjac Tomažič, z dnem 31. 12.
2010.
Prevzemnica njene odvetniške pisarne
je Slobodanka Klinc, odvetnica iz Ljubljane,
Nazorjeva 8.
Janez Perš, z dnem 30. 12. 2010.
Prevzemnika njegove odvetniške pisarne sta Ignac Horvat, odvetnik iz Murske
Sobote, Staneta Rozmana 10, in Daniel Katalinič, odvetnik iz Gornje Radgone, Cesta
na stadion 1/a.
Dušan Mohorko, z dnem 30. 12. 2010.
Prevzemnici njegove odvetniške pisarne
sta Mateja Fridl in Špela Hlastec, odvetnici
iz Odvetniške pisarne Fridl & Hlastec, d.o.o.,
Titova cesta 2/a, 2000 Maribor.
Rosvita Toplak, z dnem 20. 10. 2010.
Prevzemnik njene odvetniške pisarne je
Iztok Dolinšek, odvetnik iz Ljubljane, Linhartova 13.
Stanislava Gerželj, z dnem 30. 12. 2010
(zaposlena pri odvetniku Gregorju Gerželju)
Majda Kac, z dnem 30. 12. 2010.
Prevzemnika njene odvetniške pisarne
sta Alojz Osojnik, odvetnik iz Velenja, Trg
mladosti 6, in Danica Pušnik Osojnik, odvetnica iz Velenja, Trg mladosti 6.
Slavoljub Krgović, z dnem 31. 12. 2010.
Prevzemnik njegove odvetniške pisarne
je Edmond Rebec, odvetnik iz Kopra, Puntarska 1.
III. Preselitve
Nataša Gibičar, odvetnica iz Ljubljane,
z dnem 26. 11. 2010 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Slovenska
cesta 5, 1000 Ljubljana, tel. 01/430-43-55,
faks 01/430-43-56.
Peter Železen, odvetnik s Škofljice,
z dnem 1. 12. 2010 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Posavskega ulica 22, 1000 Ljubljana, tel. 059/012-427,
faks 059/013-931.
Maša Potkonjak Korošec, odvetnica iz
Ljubljane, z dnem 1. 1. 2011 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Miklošičeva cesta 7 a, 1000 Ljubljana,
tel. 01/431-91-11, faks 01/433-86-45.
Andreja Dajčman, odvetnica iz Maribora, z dnem 1. 1. 2011 preseli sedež svoje
odvetniške pisarne na novi naslov: Barvarska ulica 7, 2000 Maribor, tel. 02/251-80-69,
faks 02/620-78-33.
Tjaša Vogrin, odvetnica iz Maribora,
z dnem 1. 1. 2011 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Barvarska
ulica 7, 2000 Maribor, tel. 02/251-80-69,
faks 02/620-78-33.
Dr. Gorazd Bunta Južina, odvetnik
z Ljubljane, z dnem 31. 12. 2010 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi
naslov: Trdinova 2, 1000 Ljubljana, tel./faks
01/432-10-74.
Ljiljana Besedić Leštan, odvetnica iz
Ljubljane, z dnem 1. 1. 2011 preseli sedež
svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Savlje 89, 1000 Ljubljana, tel. 059/959-009.
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Jelka Sajovic, odvetnica iz Kranja,
z dnem 1. 1. 2011 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Jezerska
cesta 41, 4000 Kranj, tel. 04/202-60-10, faks
04/238-24-69.
IV. Spremembe
Obveščamo vas, da je odvetnica Gozdana Petrič, roj. 4. 4. 1952 v Dobah, z dnem
30. 12. 2010 prenehala opravljati odvetništvo kot samostojna odvetnica in se z dnem
31. 12. 2010 zaposli v Odvetniški družbi
Petrič – Kotar, o.p., d.o.o., Glavni trg 28,
Novo mesto.
Obveščamo vas, da je odvetnica Jožica Krajnčič, roj. 17. 11. 1966 v Mariboru,
z dnem 14. 12. 2010 prenehala opravljati
odvetništvo kot samostojna odvetnica in se
z dnem 15. 12. 2010 zaposli pri odvetnici
Miri Potočnik Arsevski, Ulica heroja Bračiča
14, 2000 Maribor.
Obveščamo vas, da je odvetnica Anica
Flat, roj. 5. 7. 1953 v Ljubljani, z dnem 9. 12.
2010 prenehala opravljati odvetništvo kot
samostojna odvetnica in se z dnem 10. 12.
2010 zaposli pri odvetnici Jelki Sajovic, Šorlijeva 21, Kranj.
Obveščamo vas, da odvetnica Karla
Nahtigal, roj. 20. 11. 1980 v Novem mestu, z dnem 30. 11. 2010 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena
v odvetniški družbi Škerlj in odvetniki, odvetniška pisarna, d.o.o., glede na to, da je
pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba Nahtigal, o.p., d.o.o., Rimska
cesta 12, 1000 Ljubljana, tel. 05/901-58-99,
faks 05/901-58-97.
Odvetnico Karlo Nahtigal od 1. 12. 2010
dalje vodimo kot odvetnico družbenico odvetniške družbe Odvetniška družba Nahtigal, o.p., d.o.o., Rimska cesta 12, 1000
Ljubljana.
Obveščamo vas, da odvetnik Franc
Rojko posluje kot samostojni odvetnik na
naslovu: Kraška cesta 32, 6215 Divača,
(tel. 05/66-38-506, faks 05/66-38-510).
Obveščamo vas, da odvetnik Samo Ilc,
z dnem 30. 11. 2010 preneha opravljati odvetniški poklic v Odvetniški družbi Čeferin
o.p., d.o.o., Grosuplje, Taborska cesta 13.
Odvetnik Samo Ilc z dnem 1. 12. 2010
nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na naslovu: Glavni trg
20, 4000 Kranj, (tel. 05/902-090-06, faks
05/902-90-07).
Obveščamo vas, da odvetnik Miha Kunič, z dnem 30. 11. 2010 preneha opravljati
odvetništvo kot odvetnik, zaposlen pri odvetniku Zoranu Korenčanu.
Odvetnik Miha Kunič z dnem 1. 12. 2010
nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na naslovu: Salendrova 4,
1000 Ljubljana, (tel. 01/620-49-87, faks
01/620-49-86).
Obveščamo vas, da je odvetnica Tatjana
Kotar, roj. 12. 10. 1978 v Ljubljani, z dnem
30. 11. 2010 prenehala delovno razmerje pri
odvetnici Gozdani Petrič in z dnem 1. 12.
2010 nadaljuje delo kot odvetnica Odvetniške družbe Petrič – Kotar, o.p., d.o.o.,
Glavni trg 28, Novo mesto.
Obveščamo vas, da odvetnica Špela
Hlastec, roj. 30. 8. 1977 v Celju, z dnem
30. 11. 2010 preneha delovno razmerje pri
odvetniku Dušanu Mohorku in z dnem 1. 12.
2010 nadaljuje delo kot odvetnica Odvetniške pisarne Fridl & Hlastec, d.o.o., Titova
cesta 2a, 2000 Maribor.
Obveščamo vas, da odvetnica Mateja
Fridl, roj. 13. 2. 1979 v Mariboru, z dnem

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
30. 11. 2010 preneha delovno razmerje pri
odvetniku Dušanu Mohorku in z dnem 1. 12.
2010 nadaljuje delo kot odvetnica Odvetniške pisarne Fridl & Hlastec, d.o.o., Titova
cesta 2a, 2000 Maribor.
Obveščamo vas, da odvetnik Rok Petrič,
z dnem 31. 12. 2010 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnik, zaposlen v Odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki, d.o.o.,
Ljubljana.
Odvetnik Rok Petrič z dnem 1. 1. 2011
nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na naslovu: Miklošičeva 20,
1000 Ljubljana, tel./faks 01/231-55-63.
Obveščamo vas, da odvetnik Denis Zobarič, Pristaniška ulica 43 a, Koper, od dne
1. 12. 2010 posluje kot samostojni odvetnik
na naslovu: Ferrarska ulica 14, 6000 Koper,
GSM: 041/653-940.
Obveščamo vas, da odvetnik Ivo Kekec, Gregorčičeva 2, Kamnik, od dne 1. 1.
2011 posluje kot samostojni odvetnik na
naslovu: Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje,
tel. 03/583-26-58.
Obveščamo vas, da odvetniku Tanko
Petru, roj. 27. 4. 1981 v Ljubljani, z dnem
31. 12. 2010 preneha delovno razmerje pri
odvetnici Olgi Tanko iz Ribnice.
Odvetnik Peter Tanko z dnem 1. 1. 2011
nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na naslovu: Škrabčev trg 54,
1310 Ribnica.
Obveščamo vas, da odvetniku Alešu
Kaluži, roj. 9. 8. 1980 v Postojni, z dnem
31. 12. 2010 preneha delovno razmerje pri
odvetnici Marjani Šnuderl, iz Ljubljane.
Odvetnik Aleš Kaluža z dnem 1. 1.
2011 nadaljuje odvetniško dejavnost kot
samostojni odvetnik na naslovu: Novi trg
9, 6230 Postojna, tel. 05/620-52-18, faks
05/620-52-19.
V. Družbe
Odvetnica Nataša Platovšek z dnem
31. 12. 2010 preneha samostojno odvetništvo odvetnice Nataše Platovšek iz Ljub
ljane, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna
Platovšek, d.o.o., Letališka cesta 32, 1000
Ljubljana.
Odvetnico Natašo Platovšek od 1. 1.
2011 dalje vodimo kot odvetnico družbenico odvetniške družbe Odvetniške pisarne
Platovšek d.o.o., Letališka cesta 32, 1000
Ljubljana.
Odvetnik Klemen Radosavljević z dnem
29. 11. 2010 preneha samostojno odvetništvo odvetnika Klemena Radosavljevića iz
Ljubljane, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Klemen Radosavljević, d.o.o., Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana.
Odvetnika Klemena Radosavljevića od
30. 11. 2010 dalje vodimo kot odvetnika
družbenika Odvetniške pisarne Klemen Radosavljević, d.o.o., Tivolska cesta 30, 1000
Ljubljana.
Odvetniška zbornica Slovenije
Št. 3502-356/2010
Ob-7677/10
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10), Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 100/09 in 49/10) in sklepi
Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne
6. 4. 2010, 20. 9. 2010 in 21. 12. 2010,
objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnih zemljišč
v lasti Mestne občine Celje
1. Ime in sedež organizatorja (upravljavca) javnega zbiranja ponudb: Mestna občina
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
a) Lokacija v k.o. Sp. Hudinja
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 1448/1 – dvorišče, v izmeri 905 m2, vpisana v vl. št. 1771, k.o. Sp.
Hudinja. Zemljišče je obremenjeno s služnostjo komunalnih vodov.
Zemljišče se prodaja kot celota, opredeljena kot območje proizvodnih in servisnih
dejavnosti, v skladu z Zazidalnim načrtom
Gospodarska cona v Celju – Zazidalni načrt
Industrija-sever za območje LIK (Uradni list
RS, št. 20/94 – proj. št. 590/89 RC Planiranje Celje) so opredeljena kot funkcionalne
površine cestnih teles.
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
57,80 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno
kvadraturo 905 m2 52.309,00 EUR. V ceno
ni vštet 2% davek na promet nepremičnin,
ki ga plača kupec.
b) Lokacija v k.o. Teharje
Predmet prodaje sta stavbni zemljišči
označeni s parc. št. 416/3 – travnik, v izmeri
38 m2 in neplodno, v izmeri 164 m2, vpisana
v vl. št. 494, k.o. Teharje in parc. št. 423/3
– travnik, v izmeri 613 m2, vpisana v vl.
št. 636, k.o. Teharje.
Zemljišče s parcelno št. 416/3, k.o. Teharje je opredeljeno kot del območja Državnega lokacijskega načrta za avtocestni
priključek Celje vzhod in povezovalno cesto
(proj. št. 324/99-02 RC Planiranje; Uradni
list RS, št. 92/03).
Zemljišče s parc. št. 423/3, k.o. Teharje
je po Celjskem prostorskem planu opredeljeno kot stavbno zemljišče znotraj območja
Prostorskih ureditvenih pogojev za območje
naselja Teharje (proj. št. 676/90, Razvojni
center – Planiranje d.o.o. Celje, Uradni list
RS, št. 14/92 in 80/09).
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
75,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno
kvadraturo 815 m2 61.125,00 EUR. V ceno
ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
c) Lokacija v k.o. Teharje
Predmet prodaje sta stavbni zemljišči
označeni s parc. št. 619/2 – travnik, v izmeri
264 m2, vpisana v vl. št. 552, k.o. Teharje in
parc. št. 616/2 – park, v izmeri 99 m2, vpisana v vl. št. 1129, k.o. Teharje.
Zemljišče se prodaja kot celota, s Prostorsko ureditvenimi pogoji za območje
naselja Teharje (proj. št. 676/90, Razvojni
center – Planiranje d.o.o. Celje, Uradni list
RS, št. 14/92 in 80/09) je opredeljeno kot
stavbno zemljišče znotraj ureditvenega območja D, na katerem je možno urediti javne
prometne in parkirne površine.
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
60,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno
kvadraturo 363 m2 21.780,00 EUR. V ceno
ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
d) Lokacija v k.o. Trnovlje
Predmet prodaje sta stavbni zemljišči
označeni s parc. št. 438/1 – travnik, v izmeri 694 m2 in parc. št. 438/2 – dvorišče,
v izmeri 40 m2, obe vpisani v vl. št. 1227,
k.o. Trnovlje.
Zemljišče se prodaja kot celota, ZN »Gospodarska cona v Celju« – ZN Vzhodne Trnovlje I (št. proj. 2/84, RC Planiranje Celje,
Uradni list SRS št. 42/86 in Uradni list RS,
št. 14/99) ga opredeljuje kot koridor jav-
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ne gospodarske infrastrukture (magistralni
plinovod in industrijski tir) na zahodni meji
funkcionalnih zemljišč območja »A1« in
»A«, kjer je predvidena trgovsko-skladiščna
dejavnost mestnega in regijskega pomena.
Gradnja objektov znotraj območja obravnavanih zemljišč ni mogoča, saj je gabarit
objektov določen z obvezno gradbeno linijo
na zahodni stani območja A in A1.
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
64,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno
kvadraturo 734 m2 46.976,00 EUR. V ceno
ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
e) Lokacija v k.o. Sp. Hudinja
Predmet prodaje so stavbna zemljišča
označena s parc. št. 718/1 – dvorišče, v izmeri 446 m2, vpisana v vl. št. 52, k.o. Sp. Hudinja, parc. št. 716/3 – stanovanjska stavba,
v izmeri 187 m2, parc. št. 716/4 – dvorišče,
v izmeri 2 m2 in parc. št. 716/1 – dvorišče,
v izmeri 229 m2, vse vpisane v vl. št. 579,
k.o. Sp. Hudinja.
Zemljišče se prodaja kot celota, v skladu
z ZN »Gospodarska cona v Celju« – Ureditveni načrt Industrija sever – Celje (proj.
št. 308/99, RC Planiranje Celje d.o.o., Uradni list RS, št. 56/99) je na zemljišču mogoče gradnja nadomestnega poslovnega
objekta po rušitvi obstoječega gostinskega
objekta z oznako 1 in pripadajočih parkirišč
pod pogoji prostorske preveritve in pogoji
določil zgoraj navedenega odloka. Na del
zemljišča sega drugi predvideni poslovni
objekt. Dovoljena dejavnost je servisna, trgovska, poslovna.
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
240,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno
kvadraturo 864 m2 207.360,00 EUR. V ceno
ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki
ga plača kupec.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb
Vrsta pravnega posla je prodaja stvarnega nepremičnega premoženja. Z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila prodajna pogodba v 15 dneh po opravljeni izbiri
najugodnejšega ponudnika. Če ponudnik
ne podpiše pogodbe v navedenem roku se
šteje, da je odstopil od nakupa in Mestna
občina Celje zadrži njegovo varščino.
4. Potrdilo o plačani varščini
Ponudniki morajo plačati varščino v višini
10% od ponujene cene pod posamezno lokacijo na transakcijski račun Mestne občine
Celje, št. 01211-0100002855, z obveznim
sklicem na št. 28 75108-7221002-70000010
z navedbo »plačilo varščine za javni razpis«.
5. Pogoji prodaje
a) Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno.
b) Plačana varščina se bo uspelemu
ponudniku odštela od zneska kupnine, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 15 dni po končanem javnem
zbiranju ponudb.
c) 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.
6. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo
V ponudbi morajo ponudniki navesti:
– naziv ponudnika, in sicer fizične osebe:
ime in priimek, naslov stalnega bivališča,

telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega
dokumenta, pravne osebe: naziv in sedež,
telefonsko številko, davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika;
– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja
od izklicne cene;
– pravne osebe predložijo izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, iz
katerega mora biti razvidno, da imajo sedež
v RS;
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS);
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS;
– dokazilo o plačilu varščine;
– ponudba mora biti veljavna najmanj
2 meseca od odpiranja ponudb. Ponudniki
morajo na ponudbi jasno označiti rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo.
7. Drugi pogoji: ponudniki sami nosijo
stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.
8. Način in rok plačila kupnine: celotno
kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati
v roku 8 dni po prejetju računa, ki ga bo
prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi
pogodbe oziroma za predmet prodaje pod
točko 2.b) v skladu z drugim odstavkom
37. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 100/09 in 49/10). Plačilo
kupnine v roku, ki je določen, je bistvena
sestavina pravnega posla.
9. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika
a) Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili in prilogami predložiti v tajništvo oddelka (II. nadstropje) v zaprti ovojnici najkasneje do 31. 1. 2011 do 10. ure na naslov:
Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in
prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9,
Celje, z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
polni naslov pošiljatelja.
b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno
ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale
vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev
(nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane
in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov,
o čemer bo upravljavec obvestil ponudnika.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 9.a) točke, bodo neodprte
vrnjene ponudniku.
c) Ne glede na prejšnjo točko lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse
elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
d) Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji poslovnih prostorov z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi.
e) Odpiranje ponudb bo javno in bo
opravljeno v sejni sobi MOC – Oddelek
za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje (II. nadstropje), 31. 1.
2011 ob 11. uri. Predstavniki ponudnikov se
morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju
ponudb izkazati z osebnim dokumentom
oziroma pooblastilom ponudnika, kadar gre
za pravne osebe. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje
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in nadzor postopka prodaje stvarnega in
finančnega premoženja MOC (v nadaljevanju: komisija).
f) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti prodajno pogodbo, ki jo pripravi
upravljavec, v nasprotnem primeru lahko
upravljavec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki
pogodbe noče podpisati.
g) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Če bo
med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija te najugodnejše
ponudnike pozvala k oddaji nove ponudbe.
Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo
ceno.
10. Kontaktne osebe: vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo stavbnih zemljišč in
osnutek prodajne pogodbe ter mapne kopije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na
Mestni občini Celje, Oddelek za okolje in
prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9,
Celje, tel. 03/426-56-40 (Aleksandra Rezar)
ali tel. 03/426-56-20 (Ingrid Mastnak).
Mestna občina Celje
Št. 3502-5/2011
Ob-7715/10
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, v skladu Zakonom o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 100/09, 49/10), in sklepom Komisije
za vodenje in nadzor postopka pridobivanja,
razpolaganja in upravljanja stvarnega in finančnega premoženja Mestne občine Celje
z dne 24. 12. 2010, objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem zemljišč
v lasti Mestne občine Celje
1. Ime in sedež organizatorja (upravljavca) javnega zbiranja ponudb: Mestna občina
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet oddaje zemljišč v najem in
izhodiščna cena:
Lokacija v k.o. Trnovlje in k.o. Teharje
Predmet oddaje v najem je stavbno zemljišče, v skupni izmeri cca 5000 m2: del
parc. št. 397/1 – cca 3600 m2, vpisana v vl.
št. 1433, k.o. Trnovlje, del parc. št. 396/1
– cca 400 m2, vpisana v vl. št. 1433, k.o.
Trnovlje, del parc. št. 138/14 – cca 900 m2,
vpisana v vl. št. 558, k.o. Teharje in del
parc. št. 134/18 – cca 100 m2, vpisana v vl.
št. 558, k.o. Teharje.
Območje ureja Lokacijski načrt za poslovno cono ob Bežigrajski cesti (proj. št. 213/06
Razvojni center Planiranje d.o.o.; Uradni list
RS, št. 102/06).
Izhodiščna cena najema zemljišča navedenega pod to točko za namene skladiščenja znaša 2.500,00 EUR/mesec brez DDV.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb
Najemna pogodba se sklepa za določen
čas dveh let.
Z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba v 15 dneh po opravljeni izbiri
najugodnejšega ponudnika. Če ponudnik
(najemnik) ne podpiše pogodbe v navedenem roku se šteje, da je odstopil od najema
in upravljavec zadrži njegovo varščino.
4. Potrdilo o plačani varščini
Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10% od ponujene mesečne najemnine

Stran

90 /

Št.

3 / 14. 1. 2011

na transakcijski račun Mestne občine Celje,
št. 01211-0100002855, z obveznim sklicem
na št. 28 75108-7103042-70000011, z navedbo »plačilo varščine za javno zbiranje
ponudb za oddajo zemljišč v najem«.
5. Pogoji najema
a) Nepremičnine se bodo oddale v najem
za najmanj izhodiščno ceno.
b) Plačana varščina se uspelemu ponudniku (najemniku) vračuna v prvo mesečno
najemnino, neuspelim ponudnikom pa bo
vrnjena brez obresti v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika.
6. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo
V ponudbi morajo ponudniki navesti:
– naziv ponudnika, in sicer fizične osebe:
ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega
dokumenta, pravne osebe: naziv in sedež,
telefonsko številko, davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika;
– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene;
– pravne osebe predložijo izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, iz
katerega mora biti razvidno, da imajo sedež
v RS;
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS);
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS;
– dokazilo o plačilu varščine;
– ponudba mora biti veljavna najmanj
2 meseca od odpiranja ponudb. Ponudniki
morajo na ponudbi jasno označiti rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo.
7. Drugi pogoji
Izbrani ponudnik je dolžan sam in na
svoje stroške pridobiti ustrezna dovoljenja
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za namene skladiščenja ter poskrbeti za
ureditev terena, skladno z veljavnim zazidalnim načrtom.
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi
s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem
javnem razpisu.
Najemnik je dolžan poleg najemnine plačevati DDV.
8. Način in rok plačila najemnine
Najemnina bo najemniku obračunana
vsak mesec, za kar bo najemniku posredovan račun, ki ga je slednji dolžan plačati v naslednjih osmih dneh na transakcijski račun
Mestne občine Celje, št. 01211-0100002855.
Plačilo najemnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
9. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika
a) Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili in prilogami poslati ali osebno predložiti v tajništvo oddelka (II. nadstropje) v zaprti ovojnici, najkasneje do 24. 1. 2011 do
10. ure, na naslov: Mestna občina Celje,
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo,
Trg celjskih knezov 9, Celje, z oznako: »Ne
odpiraj - Javno zbiranje ponudb - Najem zemljišča«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja.
b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno
ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale
vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev
(nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane
in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov,
o čemer bo upravljavec obvestil ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za
oddajo ponudb iz 9.a. točke, bodo neodprte
vrnjene ponudniku.
c) Ne glede na prejšnjo točko lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse
elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.

d) Vezanost ponudnikov na dano ponudbo je 2 meseca od odpiranja ponudb.
e) Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o oddaji v najem zemljišča z najugodnejšim
ponudnikom oziroma lahko začeti postopek
do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi.
f) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje in
prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9,
Celje (II. nadstropje) 24. 1. 2011, ob 11. uri.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati
z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika, kadar gre za pravne osebe.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopka
prodaje stvarnega in finančnega premoženja
MOC (v nadaljevanju komisija).
g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti pogodbo o najemu zemljišča za
namen skladiščenja, ki jo pripravi upravljavec, v nasprotnem primeru lahko upravljavec k podpisu pogodbe pozove naslednjega
najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.
h) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina. Če bo
med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija te najugodnejše
ponudnike pozvala k oddaji nove ponudbe.
Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo
najemnino.
10. Kontaktne osebe: vsa dodatna pojasnila v zvezi z oddajo v najem zemljišč
in osnutek najemne pogodbe lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Celje, Oddelek za okolje in prostor ter
komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje,
tel. 03/426-56-41 (Aleksandra Rezar).
Mestna občina Celje
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Št.

Objave po Zakonu o medijih
Ob-7663/10
ČZD Kmečki glas, d.o.o., Železna c. 14.
Ljubljana.
Edini družbenik: KD Kapital, d.o.o., Celovška c. 206, Ljubljana.
Direktor: Peter Zadel.
Ob-7664/10
Ime medija: REPORTER.
Izdajatelj: PRVA SMER d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana.
Lastnik z več kot 5% glasovalnih pravic:
Boštjan Kreft, Prelovčeva ul. 3, 5280 Idrija.
Člani uprave izdajatelja: Boštjan Kreft,
direktor.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: izdajatelj nima nadzornega sveta.
Ob-7665/10
Umami d.o.o., Pod jezom 40, 1000 Ljub
ljana.
Lastnici: Uršula Cvilak, Pod jezom
40, 1000 Ljubljana, ima v lasti 50% delež
v osnovnem kapitalu družbe, ter Veronika
Cvilak Križmančič, Pod jezom 40, 1000
Ljubljana, ima v lasti 50% delež v osnovnem kapitalu družbe.
Ob-7678/10
Na podlagi 64. člena Zakona o medijih,
Radio Gorenc d.o.o., Balos 4, Tržič, objavlja, da imajo družbeniki lastninske deleže oziroma glasovalne pravice razporejene
v naslednjem razmerju:
Več kot 5% deleža oziroma glasovalnih
pravic imajo:
1. Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič
– 21,11 %,
2. Janez Štimec, Mirke 15b, Vrhnika –
64,13%,
3. Miha Zdešar, Pševska 14, Kranj –
14,76%.
Direktor: Janez Štimec.
Ob-7679/10
Ime medija: Jana, Lady, Eva, Anja,
Stop, Moj mikro, Smrklja, Lady križanke,
Naša žena, Ljubezenske zgodbe Barbare
Cartland, Kih, Modna, Ambient, Rože in
vrt, Pri nas doma, Lepa in zdrava, Obrazi.
Izdajatelj: Delo Revije d.d., Dunajska 5,
1000 Ljubljana.
Lastnik z več kot 5% glasovalnih pravic:
MONERA trgovsko podjetje d.o.o., Mivka 25,
1000 Ljubljana.
Člani uprave izdajatelja: Matej Raščan.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Marjan Raščan, Slavica Raščan, jelka Sežun.
Ob-7723/10
Ime izdajatelja: Koroški radio d.o.o.
Slovenj Gradec, Meškova 21, 2380 Slovenj Gradec.
Pravne in fizične osebe z več kot 5%
lastniškim deležem: Infonet media d.d., Stegne 11B, 1000 Ljubljana – 100%.
Uprava: Danilo Vute, direktor.
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Objave gospodarskih družb
Št. 1/2011
Ob-1009/11
V skladu s 495. členom ZGD-1, družbeniki družbe Rutar International, d.o.o., matična št. 5343801000:
– Immorent International Holding GmbH,
Windmuhlgasse 22-24, Dunaj, Avstrija, ki
ga zastopa ___________, s 50% poslovnim
deležem,
– Karntner Sparkasse Aktiengesellschaft,
Neuer Platz 14, Klagenfurt – Celovec, Avstrija, ki ga zastopa ___________, s 25%
poslovnim deležem,
– Steiermarkische Bank und Sparkassen Aktiengesellsch, Sparkassenplatz
4, Graz – Gradec, Avstrija, ki ga zastopa
___________, s 25% poslovnim deležem,
ugotavljajo, da so dne 27. 7. 2006 vplačali
naknadna vplačila v višini 2.336.838,59 EUR,
vsak v sorazmerju s svojim poslovnim deležem, na podlagi sklepa o naknadnih vplačilih
kapitala in sprejmejo naslednji sklep o vrnitvi
naknadnih vplačil v obliki izplačila.
1. Sklep o izplačilu naknadnih vplačil
Družba Rutar International, d.o.o izplača
vsakemu družbeniku sorazmerni del vplačanih naknadnih vplačil, in sicer družbeniku:
– Immorent International Holding GmbH,
znesek 1.168.419,29 EUR;
– Karntner Sparkasse Aktiengesellschaft,
znesek 584.209,65 EUR;
– Steiermarkische Bank und Sparkassen
Aktiengesellsch, znesek 584.209,65 EUR.
Naknadna vplačila se izplačajo v obliki
denarnih sredstev.
Skladno s 495. členom ZGD-1 vplačana naknadna vplačila niso namenjena kritju
osnovnega kapitala ob izgubi.
Izplačilo se bo izvedlo po poteku
roka 3 mesece od dne, ko bo ta sklep o izplačilu objavljen v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Rutar International, d.o.o.
Ob-1032/11
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah, 4. člena statuta družbe HTG
d.d. Sežana, in sklepa Upravnega odbora
družbe z dne 10. 1. 2011, upravni odbor
družbe poziva delničarje družbe k vpisu novih delnic družbe HTG d.d. Sežana.
Predmet vpisa je 122.896 navadnih
prosto prenosljivih kosovnih delnic družbe
HTG d.d. Sežana. Pripadajoči del osnovnega kapitala za vsako kosovno delnico znaša
4,173 EUR, ozirom 512.845,00 EUR za vse
novo izdane delnice. Emisijska vrednost posamezne delnice znaša 5,50 EUR, oziroma
675.647,50 EUR za vse novo izdane delnice. Nova izdaja delnic predstavlja povečanje
števila vseh delnic za 50,00%, oziroma novo
izdane delnice predstavljajo 33,33% vseh
delnic družbe. Prag uspešnosti ni določen.
Skladno z drugim odstavkom 49. člena ZTFI
družba ob izdaji novih delnic ne objavlja
prospekta, saj je ponudba naslovljena na
manj kot 100 fizičnih ali pravnih oseb (na
dosedanje delničarje družbe).
Skladno s 4. členom statuta družbe ima
Upravni odbor pri povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic možnost v celoti
ali delno izključiti prednostno pravico delničarjev do novih delnic. Upravni odbor je na

seji dne 10. 1. 2011 odločil, da izključi prednostno pravico dosedanjih delničarjev, vendar pa kljub izključitvi prednostne pravice
vsem dosedanjim delničarjem v roku iz prvega odstavka 337. člena ZGD-1 omogoči
nakup novo izdanih delnic. Upravni odbor
družbe je sklenil, da ima vsak delničar, ki je
na dan objave tega poziva v Uradnem listu
RS vpisan v delniško knjigo družbe pri KDD,
pravico do nakupa ene novo izdane delnice
po emisijski ceni 5,50 EUR, in sicer za vsaki dve delnici družbe, ki jih že ima v lasti,
zaokroženo navzdol na polno število novo
izdanih delnic.
14-dnevni rok za uveljavitev pravice
do nakupa novo izdanih delnic začne teči
z dnem objave tega poziva v Uradnem listu
RS in se izteče ob 16. uri na štirinajsti dan
po dnevu objave tega poziva v Uradnem listu
RS. Šteje se, da je delničar izkoristil pravico
do nakupa novih delnic, če je do izteka roka
nakazal kupnino za novo izdane delnice na
TRR družbe IBAN, št. SI56 1010 0003 2487
235. Upravni odbor bo v petih dneh po izteku
roka za uveljavitev pravice do nakupa novo
izdanih delnic izdal sklep o številu novo izdanih delnic, ki pripadajo posameznemu delničarju, in odredil vračilo morebitnih preplačil,
zmanjšano za bančne stroške.
V primeru, da v roku za uveljavitev pravice do nakupa novo izdanih delnic ne bodo
vpisane vse delnice, bo Upravni odbor preostanek delnic ponudil tistim delničarjem, ki
so uveljavili pravico do nakupa novo izdanih
delnic, proporcionalno njihovemu deležu že
vpisanih delnic v novi emisiji, s sedemdnevnim rokom za odločitev.
V primeru, da želi posamezni delničar
skladno z določbo 4. člena statuta družbe
vplačilo izvršiti na drug način kot v denarju, mora v roku štirih dni od dneva objave
tega poziva v Uradnem listu RS nasloviti
prošnjo za tak način vplačila na Upravni
odbor družbe, ki je v roku treh dni delničarju
dolžan odgovoriti, ali sprejema predlagani
način vplačila.
Po zaključku vseh rokov za vplačila novo
izdanih delnic bo družba novim delničarjem
izdala ustrezna vpisna potrdila in poskrbela
za vpis novo izdanih delnic v KDD.
Uprava družbe
Ob-7682/10
Družba Radio Slovenske Gorice d.o.o.,
Lenart v Slov. Goricah, Jurovska c. 21, matična št. 5708001000, v skladu z določili
Zakona o gospodarskih družbah objavlja, da
je bil dne 6. 1. 2011 sodnemu registru Okrožnega sodišča v Mariboru, zaradi nameravane izvedbe postopka oddelitve z ustanovitvijo nove družbe predložen delitveni načrt
prenosne družbe Radio Slovenske Gorice
d.o.o.
Družba Radio Slovenske Gorice d.o.o.
bo družbeniku ali upniku, ki bo podal zahtevo, najkasneje naslednji delovni dan, brezplačno in v skladu z zakonom zagotovila
prepis delitvenega načrta in drugih listin, ki
so od dne 6. 1. 2011 dalje na vpogled na
sedežu družbe.
Radio Slovenske Gorice d.o.o.
direktor: Janez Kurbus

Ob-7719/10
Samostojni podjetnik Hrvoje Osivnik s.p.,
Gostinstvo in trgovina, s sedežem v Kopru,
na naslovu, Cesta na Markovec 18, matična številka: 3072118000, davčna številka:
49136925, je sprejel sklep o prenosu poslovanja samostojnega podjetnika v skladu
z določili 75. člena ZGD z ustanovitvijo nove
družbe Osivnik d.o.o., s sedežem v Kopru,
Cesta na Markovec 18.
Hrvoje Osivnik s.p.
Ob-7720/10
Skupščina je dne 27. 12. 2010 v skladu
z drugo alineo prvega odstavka 402. člena ZGD-A sprejela sklep o začetku likvidacijskega postopka družbe Kinematografi
Maribor d.o.o., Loška ulica 134, 2000 Maribor, matična št. 5053307000, davčna št.
SI91973317. Za likvidacijskega upravitelja
se imenuje Zoran Hrovatin. Rok za prijavo terjatev likvidacijskemu upravitelju je
30 dni od objave začetka postopka likvidacije v Uradnem listu Republike Slovenije.
Terjatve se prijavlja na sedež družbe Kinematografi Maribor d.o.o. – v likvidaciji, Loška
ulica 13, 2000 Maribor.
Kinematografi Maribor d.o.o.

Razširitve dnevnih redov
Ob-7691/10
Delničar Novoles d.d., Na žago 6, 8351
Straža, mat. št. 5038618, je imetnik več
kot 90% navadnih delnic družbe Pohištva
Brežice, proizvodnja in prodaja, d.d. (v nadaljevanju: družba), s čimer je izkazan njen
pravni interes in pravica za vložitev zahteve
za razširitev dnevnega reda.
Predlagatelj podaja, v 7-dnevnem
roku po sklicu skupščine, sledeči predlog
na dopolnitev dnevnega reda in predlaga, da se predlog uvrsti na dnevni red kot
točka 2 dnevnega reda skupščine družbe
Pohištvo Brežice d.d., ki je sklicana v ponedeljek, dne 31. 1. 2011, ob 9.uri, na naslovu
družbe Pohištvo Brežice, d.d., Aškerčeva
ulica 7, Brežice, ki se glasi:
2. Odločanje o prenehanju družbe in začetku postopka likvidacije.
Obstoječa točka 2 in 3 po sklicu pa postaneta točki 3 in 4 dnevnega reda, predlogi sklepov pod navedenimi točkami pa se
ustrezno preštevilčijo.
Predlog sklepa, o katerem se glasuje
kot celota:
2.1. Skupščina delničarjev družbe Pohištvo Brežice, proizvodnja in prodaja pohištva d.d., Aškerčeva ulica 7, Brežice, mat.
št.: 5000203, v skladu s 402. členom ZGD-1
sprejme sklep o prenehanju družbe in začetku postopka redne likvidacije družbe Pohištvo Brežice, proizvodnja in prodaja pohištva d.d., Aškerčeva ulica 7, Brežice, mat.
št. 5000203.
Začetek redne likvidacije se sprejme iz razloga po drugi alineji prvega odstavka 402. člena ZGD-1, to je zaradi finančno poslovnih razlogov, zmanjšanja obsega
poslovanja in dogajanja na svetovnem trgu,
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ki ne zagotavlja poslovanja s pozitivnim rezultatom.
Za likvidacijskega upravitelja (likvidacijsko podjetje) se imenuje družba Novoles d.d, Na žago 6, 8351 Straža, mat. št.:
5038618, ki jo zastopa predsednik uprave
Rok Barbič, samostojno in neomejeno.
Rok za prijavo terjatev upnikov in delničarjev, ki imajo delnica na prenosnika, je
30 dni od objave sklepa, prijavo izvedejo na
sedež družbe. Terjatve je potrebno prijaviti
s priporočeno pošto s pripisom: prijava terjatve. Upniki morajo prijavi predložiti ustrezna
dokazila.
Likvidacijsko podjetje opravlja vsa opravila likvidacijskega postopka v skladu s 412.
do 424. členom ZGD-1, začetna likvidacijska bilanca se sestavi po stanju na dan začetka likvidacijskega postopka.
Z dnem vpisa začetka likvidacije v sodni
register se firmi družbe doda pristavek »v
likvidaciji« in se v celoti glasi: Pohištvo Brežice, proizvodnja in prodaja pohištva d.d.
– v likvidaciji.
Z dnem vpisa začetka likvidacije v sodni
register se razreši predsednik upravnega
odbora Damjan Preskar, stanujoč Trebež 1,
8253 Artiče, član upravnega odbora Branko
Najger, Orešje na Bizeljskem 23, 8259 Bizeljsko, član upravnega odbora Aleksander
Banič, Dobrava pri Škocjanu 18, 8275 Škocjan, član upravnega odbora Slavko Bibič,
stanujoč Piršenbreg 65, 8254 Globoko in
prokurist Silvo Lah, stanujoč Dolenji Maharovec 31, 8310 Šentjernej. Istočasno prenehajo pooblastila za zastopanje družbe predsedniku in članom upravnega odbora.
Likvidacijski upravitelj je upravičen nadaljevati dejavnost s sklepanjem novih poslov
ali dokončanje še nedokončanih poslov, za
kar daje skupščina s tem sklepom že v naprej soglasje, v skladu z določbami 413. člena ZGD-1.
Skupščina družbe Pohištvo Brežice, pro
izvodnja in prodaja pohištva d.d., Aškerčeva
ulica 7, Brežice, mat. št.: 5000203, kot organ, ki je sprejel sklep, pooblašča Roka Barbiča, da priglasi sklep o prenehanju družbe
in začetku redne likvidacije pristojnemu registrskemu sodišču.
Obrazložitev:
Zaradi finančno poslovnih razlogov in dogajanj na trgu lesne industrije, zaradi zmanjšanja povpraševanja po izdelkih družbe,
kar ne omogoča pozitivnega poslovanja, se
družba likvidira, terjatve upnikov se poplačajo, premoženje se proda. Rok za prijavo terjatev upnikov in delničarjev, ki imajo delnica
na prenosnika, je 30 dni od objave sklepa.
Skupščina družbe mora pred sprejetjem
sklepa o likvidaciji družbe sprejeti sklep,
s katerim imenuje likvidacijskega upravitelja.
V ta namen delničarji na skupščini glasujejo
o predlaganem sklepu.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
družba Novoles d.d, Na žago 6, 8351 Straža, mat. št. 5038618, ki jo zastopa predsednik uprave Rok Barbič.
Novoles d.d.
predsednik uprave Rok Barbič
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Zavarovanja terjatev
SV 23/11
Ob-1020/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 23/11, z dne 11. 1. 2011,
je nepremičnina, stanovanje št. 1, z ident.
št. 660-347-1.E, v skupni izmeri 59,10 m2,
v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Valvasorjeva ulica 59, stoječe na parc. št.
2336, vpisani pri vl. št. 1282, k.o. Studenci,
katere lastnica do celote je Eljizabeta Halabak, stanujoča Dolnja Počehova 14C, 2211
Pesnica pri Mariboru, na podlagi prodajne
pogodbe št. PS00925, z dne 20. 12. 2010,
zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank
Eibiswald – st. Oswald eGen, Hauptstrasse
85, 8552 Eibiswald, Republika Avstrija, en.
št. ID 1870793, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Perparima in Eljizabete
Halabak, oba stanujoča Dolnja Počehova
14C, 2211 Pesnica pri Mariboru, v višini
13.700,00 EUR s pripadki.
SV 987/10
Ob-7666/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, opr. št. SV 987/10, z dne
26. 11. 2010, notarja Milana Dolgana iz
Ljubljane, je na delu stavbe ident. št. 1721195-11 (stanovanje v 6. etaži, na naslovu,
Igriška 14, Ljubljana, z uporabno površino
78 m2), v lasti zastavitelja Aleksandra Pavlina, Igriška ulica 14, Ljubljana, pridobljena
zastavna pravica v korist BKS Bank AG,
St. Veiter Ring 43, 9020 Celovec, Avstrija, za terjatev v višini glavnice 82.000,00
EUR s pp.
SV 1549/10
Ob-7667/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz
Kopra, opr. št. SV 1549/10 z dne 10. 12.

2010, je bilo trisobno stanovanje, v izmeri
66,34 m2, stavba stoječa na parc. št. 1814/5,
k.o. Bizeljsko, z naslovom Bizeljska c. 52,
Bizeljsko, stanovanje z oznako 1257-711006 zastavljeno v zavarovanje terjatev upnice Banke Sparkasse d.d., m. št. 2211254, ID
za DDV SI77752252 s sedežem Ljubljana,
C. v Kleče 15, v višini 130.000,00 EUR glavnice s pp, z obrestno mero 3 M Euribor in
pribitek v višini 1,311% letno, z zapadlostjo
zadnje anuitete 1. 1. 2041, ter vsemi stroški
izvršbe in ostalimi pogoji vračila, kot izhaja
iz pogodbe o potrošniškem hipotekarnem
kreditu številka 0167/0030400-00, z dne
7. 12. 2010 s klavzulo izvršljivosti.
SV 11/2011
Ob-7668/10
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Ksenije Košar
Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 11/2011
z dne 6. 1. 2011, je stanovanje številka 66,
v IV. nadstropju, v izmeri 59,12 m2, s kletnim prostorom, v izmeri 1,67 m2, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Gregorčičeva
ulica 21A, 2000 Maribor, ki stoji na parceli
številka 1281/4 katastrska občina Maribor–
Grad, in je last Marek Crnjac Leile, EMŠO
1012957505122, stanujoča Slivniška ulica 10, 2312 Orehova vas, do 1/2 od celote, Crnjac Petra, EMŠO 1802955500132,
stanujoč Slivniška ulica 10, 2312 Orehova
vas, do 1/4 od celote, in Crnjac Tadeja,
EMŠO 2812987500257, stanujoč Slivniška
ulica 10, 2312 Orehova vas, do 1/4 od celote, na podlagi prodajne pogodbe, z dne
17. 12. 2010, sklepa o dedovanju, opr. št.
D 89/2008, z dne 14. 5. 2008, prodajne
pogodbe z dne 15. 10. 2007, kupoprodajne
pogodbe, z dne 17. 9. 2001, ter kupoprodajne pogodbe, z dne 30. 9. 1993, in dodatka

z dne 10. 9. 2001, zastavljeno v korist Nove
KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor,
matična številka 5860580000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v znesku
83.600,00 EUR s pp.
SV 14/2011
Ob-7669/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa potrošniške hipotekarne
kreditne pogodbe in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 14/2011, z dne 6. 1.
2011, je bilo stanovanje št. 18, v 3. nadstropju, večstanovanjske stavbe na Jesenicah,
Cesta maršala Tita 76, stoječi na parc. št.
489/1, k.o. Jesenice, last zastavitelja Garija
Sabahudina Skenderovića, Cesta maršala
Tita 76, Jesenice, na podlagi kupoprodajne pogodbe, št. 565-509/93, z dne 28. 1.
1994, zastavljeno v korist upnice Posojilnice-Bank Št. Jakob v Rožu, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9184 Št. Jakob
v Rožu 14, v zavarovanje denarne terjatve
v višini 25.000,00 EUR s pripadki.
SV 2237/2010
Ob-7704/10
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opravilna številka SV 2237/2010
z dne 6. 12. 2010, je stanovanje, številka 1, v pritličju, v skupni izmeri 61,43 m²,
v večstanovanjski hiši v Račah, na naslovu,
Kolodvorska ulica 13, ki stoji na parceli številka 3519, k.o. 716 Rače, last zastavitelja
Mijić Denisa, stanujočega Stantetova ulica
16, 2000 Maribor, na temelju prodajne pogodbe, opr. št. SV 2050/2010 z dne 9. 11.
2010, zastavljeno v korist Banke Celje d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
30.000,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 110/2010
Os-7531/10
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Domžalah, opr. št. In 110/2010
z dne 28. 9. 2010, ki je postal pravnomočen dne 20. 10. 2010, in rubežnega zapisnika, izvršitelja Gorana Ivkoviča, opr. št.
IZV 2010/03616 z dne 12. 11. 2010, je bila
nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje, št. 59, na naslovu
Ulica Matije Tomca 4, v Domžalah, identifikacijska št. 5443, last dolžnika Branka
Arneža, zarubljena v korist upnika Grasto
d.o.o., Letališka 33, Ljubljana, zaradi izterjave 1.642,61 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 22. 12. 2010
VL 88611/2009
Os-7412/10
Na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št. VL
88611/2009 z dne 1. 7. 2009, zaradi izterjave denarne terjatve, v višini 757.400,00
EUR s pp, je izvršitelj Bojan Miletič iz Maribora opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanja, št.
3, v velikosti 31,77 m2, na naslovu Kočevarjeva 9, Maribor, last dolžnika Žige Schmidta,
Ulica Veljka Vlahoviča 67, Maribor, v korist
upnika Mitje Schmidta, Smetanova ulica 34,
Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 12. 2010
In 80/2010
Os-7273/10
V izvršilni zadevi upnika Infrastruktura
Bled d.o.o., Rečiška c. 2, Bled, ki ga zastopa odvetnica Mojca Košir, C. železarjev 8b, Jesenice, proti dolžniku (prej Marjan
Pipunič), Spodnje Gorje 3, Zgornje Gorje;
mld. Aleksander Pipunič, Spodnje Gorje 3,
Zgornje Gorje, Karin Režek, Spodnje Gorje
3, Zgornje Gorje, zaradi izterjave 460,50
EUR s pp, je izvršitelj Marko Tomazin iz
Kranja, dne 31. 8. 2010, na podlagi sklepa
tega sodišča št. In 80/2010 z dne 26. 8.
2010, na podlagi 91. člena Zakona o izvršbi
in zavarovanju sklepa o izvršbi zaznamoval
v nadaljevanju rubežnega zapisnika z dne
13. 10. 2003, s katerim je bilo v izvršilni
zadevi tega sodišča št. In 38/2003 oziroma
I 528/2002 zarubljeno stanovanje št. 3, v I.
etaži stanovanjske hiše, na naslovu Spodnje
Gorje 3, v izmeri 49,15 m2.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 8. 12. 2010

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 1060/2010
Os-7235/10
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajni sodnici mag. Mirjani Reberc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Stanislava Vičiča, Maistrova ulica 11, 6250

Ilirska Bistrica, ki ga zastopa pooblaščenka Sniježana Puljić, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine in vknjižbe pridobitve
lastninske pravice v korist predlagatelja pri
nepremičnini, z ident. št. 8.E, vpisani v vl. št.
2181/8, k.o. Trnovo, v naravi stanovanje št.
8, Maistrova ulica 11, 6250 Ilirska Bistrica,
dne 16. 11. 2010, pod opr. št. Dn 1060/2010,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe, z dne 16. 4. 1992, sklenjene med
prodajalcem Petrol Transport Ilirska Bistrica,
Šercerjeva 17, Ilirska Bistrica, ki ga je zastopal direktor Julijan Lavrenčič, in kupcem
Janezom Hrvatinom, Maistrova 11, Ilirska
Bistrica, s katero je prodajalec kupcu prodal
trisobno stanovanje št. 8, v II. nadstropju,
večstanovanjske hiše, na naslovu Maistrova
ulica 11, Ilirska Bistrica, stoječe na parc. št.
200/6 (prej 200/6, 200/7 in 200/8), k.o. Trnovo, in na tej nepremičnini dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupca, do celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih 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 Ilirski Bistrici
dne 3. 12. 2010
Dn 5322/2009
Os-7232/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Petra Bassina, Turnerjeva 25, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnik Vasja Jesenko, Kolodvorska 14a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, z ident. št. 901.E,
vpisani v podvložku št. 86/2, v k.o. Gradišče
I, dne 24. 6. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– darilne pogodbe z dne 27. 10. 1990,
sklenjene med Ano Jordan, Mihovica 25,
Šentjernej, kot darovalko, in Antonom Jordanom, Mihovica 26, Šentjernej, kot darovalko, in Antonom Jordanom, Mihovica 26,
Šentjernej, kot obdarjencem, in sicer za stanovanje, z ident. št. 901.E, v podvl. št. 86/2,
k.o. Gradišče I,
– kupoprodajne pogodbe z dne 6. 11.
1990, sklenjene med Antonom Jordanom,
Mihovica 26, Šentjernej, kot prodajalcem,
in Majdo Jordan, Erjavčeva 7, Ljubljana, kot
kupovalko, in sicer za stanovanje z ident. št.
901.E, v podvl. št. 86/2, k.o. Gradišče I,
– kupoprodajne pogodbe z dne 13. 2.
1998, sklenjene med Majdo Jordan, Erjavčeva 7, Ljubljana, in Jožico Čampa, Erjavčeva 7, Ljubljana, kot prodajalkama, in Petrom Bassinom, Turnerjeva 25, Ljubljana,
kot kupcem, in sicer za stanovanje z ident.
št. 901.E, v podvl. št. 86/2, k.o. Gradišče I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje

za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2010
Dn 29419/2007
Os-7333/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Miloša Krapeža, Pot na stan 2, Brezovica, in
Jožeta Krapeža, Pot na stan 4, Brezovica, ki
ju zastopa odvetnik Andrej Kozelj, Hrvatski
trg 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah, parc. št. 492/18
in 492/23, vpisani v vl. št. 3738, v k.o. Trnovsko predmestje, dne 10. 11. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe, z dne 2. 3. 1992, sklenjene med Hoja,
Stavbno pohištvo, d.o.o., Koprska 92, Ljub
ljana in Hoja, Oblazinjeno pohištvo, d.o.o.,
Koprska 92, Ljubljana (kot prodajalcema), in
Milošem Krapežem in Jožetom Krapežom,
oba Cesta v Mestni log 100 b, Ljubljana (kot
kupcema), in sicer za nepremičnine, parc.
št. 492/18 in 492/23, vpisani v vl. št. 3738,
v k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 12. 2010
Dn 18199/2005
Os-7334/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Alenčice Turk, Tesarska ulica 14, Ljubljana,
ki jo zastopa družba SPL, d.d. iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, garaža, na parc. št. 13/57 in 22/57,
vpisani v vl. št. 78, k.o. Prule, dne 29. 10.
2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, odločbe neznanega datuma, izdane Ljubomiru Kovačiču, s strani Občine Ljubljana Center, in
sicer za garažo, na parc. št. 13/57 in 22/57,
vpisani v vl. št. 78, k.o. Prule.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 12. 2010
Dn 6867/2010
Os-7530/10
Na predlog predlagateljice Romane Gajšek, Murska Sobota, Staneta Rozmana
11a, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine v skladu z 234. členom Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) in vknjižbo pridobitve
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lastninske pravice je Okrajno sodišče v Murski Soboti dne 14. 12. 2010 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
25. 11. 1999, kupoprodajne pogodbe z dne
29. 11. 1991 ter pogodbe o prodaji in nakupu poslovnega prostora – garaže z dne
28. 10. 1983, ki so bile sklenjene: prva med
Tanjo Horvat, Staneta Rozmana 2, Murska
Sobota in Marto Gerenčer, Staneta Rozmana 6, Murska Sobota, druga med Martinom
Horvatom, Kocljeva 2, Murska Sobota, in
Tanjo Horvat, Staneta Rozmana 2, Murska
Sobota, in tretja med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Murska Sobota,
ki jo zastopa predsednik skupščine Marjan
Tinev, po njegovem pooblastilu Aleksander
Mekicar, in Martinom Horvatom, Kocljeva 2,
Murska Sobota, v zvezi z nakupom nepremičnin, z ident. št. 6.E, vpisani v podvložek
številka 4163/1, k.o. Murska Sobota, parc.
št. 1055/1 in stavbi 3599, ES, oboje vpisano
v vl. št. 4163, k.o. Murska Sobota.
Pozivajo se imetniki pravic, da v skladu
s 4. točko 237. člena Zakona o zemljiški
knjigi (ZZK-1) v dveh mesecih od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
teh listin, katerih vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist Marte Grenčer, Sebeborci
4B, 9221 Martjanci.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 12. 2010
Dn 993/2010
Os-7567/10
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 903/2010 z dne 1. 7. 2010
uveden postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine – delilne pogodbe, sklenjene
med Težak Francem, rojenim 31. 7. 1923,
in Mohorko Amalijo, rojeno 3. 4. 1953, Mohorko Štefanom, rojenim 13. 10. 1951, s katero je Težak Franc kot zemljiškoknjižni lastnik 91/1680 deleža nepremičnin, parc. št.
174/1, 174/2, 174/3, 175/1, 175/2, 177/1,
188/1, 188/6 in 18.S vpisane pri vl. št 31,
k.o. Pestike, prepustil Mohorko Amaliji in
Mohorko Štefanu, in sicer vsakemu do polovice svojega deleža.
Na navedenih nepremičninah je predlagana vknjižba lastninske pravice
v korist predlagateljic: Mohorko Amalija,
EMŠO: 0304953506105, Pestike 6, Zavrč, do 91/3360, Levanič Vesna, EMŠO:
3103977505199, Ptujska cesta 64a, Pragersko, do 91/3360.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi – ZZK-1 (Ur. l. RS, št. 58/003)
v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 26. 11. 2010
Dn 4584/2008
Os-7087/10
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti dne 27. 10. 2008,
na predlog Terezije Krivec, Leška cesta
1a, Mežica, zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini, z ident. št. 889-17172, predstavlja stanovanjski del št. 2, vpisan
v vl. št. 1219/2, k.o. Mežica, v drugi etaži,
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v izmeri 38,53 m2, v stavbi, na naslovu
Leška cesta 1a, Mežica, ležeči na parc. št.
197/2, 193/3, 199/2 in 195/2, k.o. Mežica,
izdalo sklep št. Dn 4584/2008 z dne 20. 10.
2010, s katerim je začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe
o prenosu lastninske pravice, sklenjene
pred 7. 11. 1995, med SGP Kograd Dravograd – Gradbeno podjetje Stavbenik Prevalje, kot prodajalcem, in Tekstilno industrijo
Otiški vrh, kot kupcem, za stanovanjski del
št. 2, v drugi etaži, z ident. št. 2.E (9901717-2), v stavbi na naslovu Leška cesta
1a, Mežica.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Terezije Krivec, Leška cesta
1a, 2392 Mežica, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 11. 2010
Dn 417/2009
Os-7088/10
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti dne 4. 2. 2009 na predlog Anite Kordež Grögl, Na Fari 13, Prevalje, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine in vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini, z ident. št. dela stavbe 884-3275 (5.E), vpisani pri vl. št. 150/5, k.o. Farna
vas, ki predstavlja stanovanje št. 5, v 4.
etaži, v izmeri 70,49 m2, v stanovanjski stavbi, na naslovu Na Fari 13, Prevalje, ležeči
na parc. št. 137/45, k.o. Farna vas, izdalo
sklep št. Dn 417/2009 z dne 25. 10. 2010,
s katerim je začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 2. 11. 1993, sklenjene
med prodajalcema Lesna – tovarna pohištva
Prevalje d.o.o. in kupcem Karlom Jurajo, na
Fari 13, Prevalje, za stanovanje v stanovanjski hiši, Na Fari 13, Prevalje, v II. nadstropju,
brez številke, v izmeri 61,38 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Anite Kordež Grögl, Na Fari
13, 2391 Prevalje, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 11. 2010
Dn 3602/2010
Os-7645/10
Okrajno sodišče v Celju je po sodnici
Marjeti Klinc, s sklepom z dne 10. 11. 2010,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Radiše Kočevar, stanujoč Ljubljanska cesta 54, Celje, ki ga zastopa notarka Katja
Fink iz Celja, uvedlo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – izgubljene kupoprodajne pogodbe z dne 8. 11. 1991, sklenjene med Občino Celje kot prodajalko, in
Bronjo (tudi Borislavo) Vilč, kot kupovalko,
za nepremičnino, št. 38.E, del stavbe v Celju, Ljubljanska cesta 54, (etažna lastnina,
ID stavbe 188), k.o. (1076) Medlog, vpisano
v vl. št. 1496/39.

Predlagana je vknjižba lastninske pravice v korist Kočevar Radiše, roj. 27. 6. 1953,
Ljubljanska cesta 54, Celje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03) 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 28. 12. 2010
Dn 4838/2010
Os-7692/10
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni
sodnici Dolar Božič Tanji, s sklepom z dne
16. 12. 2010, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Banovšek Martina, Razgor
9b, Vojnik, ki ga zastopa Branka Štanc,
odvetnica v Celju, uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – izgubljenega sporazuma o delitvi skupnega premoženja z dne 30. 9. 1996, ki sta ga sklenila
Irena Banovšek in Martin Banovšek, za nepremičnino, št. ID 80.E, k.o. 1072 Šmiklavž,
vpisane v vl. št. 829.
Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist osebe z imenom Banovšek Martin, roj. 14. 10.
1954, Razgor 9 B, 3212 Vojnik – do 1/2.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi-1 (Uradni list RS, št. 58/03)
v zvezi s 30. členom Zakona o zemljiški
knjigi-1A (Uradni list RS, št. 45/08) v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 28. 12. 2010
N 33/2009
Os-7714/10
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 15. 1.
1976, sklenjene med SGP Projekt Kranj,
Nazorjeva 1, Kranj, kot prodajalcem, in
Ivanko Avsec, Cesta talcev 35, Kranj, kot
kupovalko, za posamezni del z ident. št.
6.E, stanovanje, št. 6, v 2. etaži, s kletjo v 1.
etaži, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Ulica Janeza Puharja 5, Kranj, v izmeri
32,09 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Bruna Grašiča, rojen 31. 8. 1931,
Ulica Juleta Gabrovška 11, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 6. 1. 2011
Dn 5347/2010
Os-1011/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Draga Šulka, Kavče 53, Velenje, ki ga zastopa
odvetnica Mojca Lukančič iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah: podstrešna samska soba, v izmeri

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
25,53 m2, vpisani pod zap. št. 31/a in dvosobnem stanovanju v I. nadstropju, desno
z drugimi prostori, vpisani pod zap. št. 31/b,
vse na parc. št. 272.S, vl. št. 94, k.o. Ljub
ljana Mesto, dne 15. 11. 2010 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe z dne 12.
3. 2002, sklenjene med Janezom Šubicem,
Brestovica pri Komnu 116, Sežana (kot prodajalcem), in Dragom Šulkom ter Vereno
Trofenik Šulek, obe Kavče 63, Velenje (kot
kupcema), in sicer za nepremičnini: podstrešna samska soba, v izmeri 25,53 m2, vpisani
pod zap. št. 31/a in dvosobnem stanovanju
v I. nadstropju desno, z drugimi prostori,
vpisani pod zap. št. 31/b, vse na parc. št.
272.S, vl. št. 94, k.o. Ljubljana Mesto.
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 31. 12. 2010
Dn 32001/2009
Os-1012/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marjana Lujića, Zakotnikova 1, Ljubljana, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in
vknjižbe lastninske pravice pri nepremičnini, samska soba, št. 11, z ident. št. 13.E,
vpisani v podvl. št. 2025/13, k.o. Moste,
dne 8. 12. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Mestno občino Ljubljana, kot
prodajalcem, in Izolirko Ljubljana, d.o.o., Ob
železnici 18, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, samska soba, št. 11,
z ident. št. 13.E, vpisani v podvl. št. 2025/13,
v k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2011
Dn 35665/2010
Os-1017/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Vide Perko Vavpotič, Stare Črnuče 12,
ki jo zastopa Marko Vavpotič, Stare Črnuče
12, Ljubljana, za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, in vknjižbo lastninske pravice,
pri nepremičnini, garaža, št. 21, z ident. št.
49.E, vpisani v podvl. št. 1469/49, k.o. Brinje
I, dne 18. 11. 2010 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– prodajne pogodbe z dne 5. 11. 1997, št.
23/97-G, sklenjene med ING Inženiringom,
d.o.o., Pavšičeva 4, Ljubljana, kot prodajalcem, in Razvojnim centrom Tivoli, d.o.o.,
Šlandrova 10, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnine, devetindvajset parkirnih prostorov, v kleti objekta A in B, med
njimi garaže št. 21, z ident. št. 49.E, vpisani
v podvl. št. 1469/49, k.o. Brinje I,

– potrdila o plačani kupnini neznanega
datuma, izdanega s strani stečajne upraviteljice družbe Razvojni center Tivoli, d.o.o.,
Mojce Breznik, Trubarjeva 21, Ljubljana,
– prodajne pogodbe z dne 31. 5. 2000,
sklenjene med Razvojnim centrom Tivoli,
d.o.o., Šlandrova 10, Ljubljana, kot prodajalcem, in Proposs, d.o.o., Ljubljanska 21,
Bled, kot kupcem, in sicer za nepremičnine,
devetindvajset parkirnih prostorov, v kleti
objekta A in B, med njimi garaže, št. 21,
z ident. št. 49.E, vpisani v podvl. št. 1469/49,
k.o. Brinje I.
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 10. 1. 2011
Dn 34482/2009
Os-1018/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Borisa Čamernika, Slovenska cesta 55b, Ljub
ljana, ki ga zastopa Stanka Krstanović,
Pot na kolodvor 1, Kranj, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, garsonjeri,
v VII. etaži, na Titovi cesti 25b, v Ljubljani,
zdaj z ident. št. 227.E, vpisani v podvl. št.
1412/56, k.o. Ajdovščina, dne 1. 12. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 11. 10. 1990, sklenjene med družbo
Veletekstil, p.o. Masarykova 17, Ljubljana
(kot prodajalcem), in Dragom Verličem, Titova 25b, Ljubljana (kot kupcem), in sicer
za nepremičnino, garsonjero, v VII. etaži,
na Titovi cesti 25b v Ljubljani, zdaj z ident.
št. 227.E, vpisani v podvl. št. 1412/56, k.o.
Ajdovščina.
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 31. 12. 2010
Dn 40998/2010
Os-1036/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Benedičič Tomaža, Šarhova ulica 4, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 1070 – parc. št.
59/52, k.o. Brinje I, dne 6. 1. 2011, pod opr.
št. Dn 40998/2010, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe z dne 20. 12. 1972, sklenjene
med Žibert Jožetom, Slovenčeva ul. 115,
Ljubljana, in Bibič Adolfom, Glavarjeva 12,
za garažo, stoječo na parc. št. 59/52, k.o.
Brinje;
– pogodbe z dne 28. 1. 1991, sklenjene
med Bibič Adolfom in Benedičič Tomaž-em,
za garažo, stoječo na parc. št. 59/52, k.o.
Brinje.
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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 6. 1. 2011
Dn 40997/2010
Os-1037/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Benedičič Tomaža, Šarhova ulica 4, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v v vl. št. 1463/30 – posamezni del, z ident. št. 1736-0819-115,
v stavbi v Ljubljani, Šarhova ulica 2, 4, 6 in
8, k.o. Brinje I, dne 6. 1. 2011, pod opr. št.
Dn 40997/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja št. 34-3, z dne 12. 11. 1991, sklenjene
med PZ Slovenija Papir – poslovne storitve
d.o.o. Ljubljana, in Rajič Slobodanom, Šarhova 4, Ljubljana, za stanovanje št. 15, v IV.
nadstropju, Šarhova 4, 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 6. 1. 2011
Dn 25433/2010
Os-1038/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Kovše Ane, Ulica Staneta Severja 2, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini – parc. št. 281/16 in 282/3,
k.o. Stožice, dne 6. 1. 2011, pod opr. št.
Dn 25433/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe neznanega datuma, sklenjene
med Imos Ljubljana in SGP Stavbenik Koper, za atrijsko hišo, z oznako 1D, v soseski
BS-7 Bežigrad, na parc. št. 281 in 282, k.o.
Stožice, sedaj stoječo na parc. št. 281/16 in
282/3, k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 1. 2011
Dn 10464/2010
Os-6712/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Miklič Mirka, Popovičeva 4, Ljubljana, ki ga
zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnini, vpisani v vl. št. 2044/9 – stanovanje št. 9, s shrambo, v 3. in 1. etaži,
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z ident. št. 1734-1335-009, Glinškova ploščad 6, Ljubljana, k.o Ježica, dne 23. 9.
2010, pod opr. št. Dn 10464/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. L-3647 BV/GA z dne 6. 11.
1975, in dodatka k tej pogodbi z dne 14. 4.
1976, sklenjena s SGP Stavbenik n.sol.o.
Koper in med Pavlič Milko, Župančičeva 4,
Ljubljana, za enosobno stanovanje, št. 9,
tip 1001, v I. nadstropju lamele 6, v k.o.
Ježica,
kupoprodajne pogodbe z dne 16. 11.
1984, sklenjene med Malenšek Milko, Glinškova pl. 6, Ljubljana, ter Kuntarič Borisom,
Steletova 6, Ljubljana, in Turk Sabino, Poklukarjeva 10, Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe z dne 4. 9.
1986, sklenjene med Kuntarič Borisom in
Turk Sabino, oba Glinškova pl. 6, Ljubljana,
ter Milošič Brankom in Milošič Ireno, oba
Prvomajska 13, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 2010
Dn 36417/2010
Os-7685/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Cvetka Alekseja, Zgornje Pirniče 32D, Medvode,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, parkirno mesto št. 75, Kare III, v 2.
kleti, z ident. št. 75.E, vpisani v podvl. št.
4378/75, k.o. Bežigrad, dne 2. 12. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 14. 7. 1995, sklenjene med Pirš Zdenko, Šešnica 20, Šentjur pri Celju (kot prodajalcem), in družbo OZELOT, d.o.o., Hacquetova 9, Ljubljana (kot kupcem), in sicer za
nepremičnino, parkirno mesto št. 75, Kare
III, v 2. kleti, z ident. št. 75.E, vpisani v podvl.
št. 4378/75, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2011
Dn 36634/2010
Os-7686/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ivana
Čeligoja, Pod Zavrtnice 10, Pivka, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine in vknjižbo
lastninske pravice pri nepremičnini, stanovanje št. 21, z ident. št. 34.E, v podvl. št.
4340/34, k.o. Vič, dne 15. 11. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 23. 1. 1963, sklenjene med
Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana
Vič – Rudnik, kot prodajalcem, in Divo, Kuljiš, Jadranska 2, Ljubljana, kot kupcem, in
sicer za dvosobno stanovanje s kabinetom,
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zdaj stanovanje št. 21, z ident. št. 34.E,
v podvl. št. 4340/34, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 1. 2011
Dn 1683/2010
Os-7687/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškokjižni zadevi predlagatelja Janeza Kranjca, Celjska cesta 32j, Slovenj Gradec, ki
ga zastopa družba Mejnik, d.o.o., Letališka
cesta 32j, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, stanovanje št. 25,
zdaj stanovanje št. 31, z ident. št. 31.E,
vpsani v podvl. št. 5891/31, k.o. Trnovsko
predmestje, dne 7. 12. 2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 6.
1965, sklenjene med Stanovanjskim skaldom Občine Ljubljana Vič Rudnik, Ljubljana
(kot prodajalce,), in dr. Antonom Kranjcem,
Staretova 18a, Ljubljana (kot kupcem), in
sicer za nepremičnino, stanovanje št. 25,
zdaj stanovanje št. 31, z ident. št. 31.E,
vpisani v podvl. št. 5891/31, k.o. Trnovsko
predmestje,
– darilne pogodbe z dne 4. 4. 2001, sklenjene med Antonom Kranjcem, Staretova
18a, Ljubljana (kot darovalcem) in Janezom
Kranjcem, Dovže 23a, Mislinja (kot obdarjencem), in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 25, zdaj stanovanje št. 31, z ident.
št. 31.E, vpisani v podvl. št. 5891/31, k.o.
Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 12. 2010
Dn 33923/2010
Os-7688/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Snježane Csikos-Sessia, Pražakova 16,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Milena Pavšič iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, stanovanje
št. 22, z ident. št. 79.E, vpisani v podvl. št.
2228/152, k.o. Tabor, dne 2. 12. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
iz leta 1969, sklenjene med družbo Gradbeno podjetje Grosuplje, d.d., Emonska cesta
8, Ljubljana (kot prodajalcem), in Snježano
Csikos-Sessia, Pražakova 16, Ljubljana (kot
kupcem), in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 22, z ident. št. 79.E, vpisani v podvl.
št. 2228/152, k.o. Tabor.
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 zgo-

raj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 12. 2010
Dn 16301/2010
Os-7689/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Univerze v Ljubljani, Fakulteta za družbene
vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
stanovanje št. 55/IV, zdaj z ident št. 51.E,
64.E, 64.E, vpisanih v podvl. št. 163/21,
k.o. Prule, dne 1. 12. 2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
05/2-15/1963, z dne 7. 11. 1963, sklenjene
med Stanovanjskim skaldom Občine Ljub
ljana Center, Ljubljana (kot prodajalcem),
in Visoko šolo za politične vede v Ljubljani,
Titova 102, Ljubljana (kot kupcem), in sicer
za nepremičnino, stanovanje št. 55/IV, zdaj
z ident. št. 51.E, 64.E, 64.E, vpisanih v podvl. št. 163/21, k.o. Prule.
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 3. 1. 2011
Dn 32594/2010
Os-7690/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Maksimiljana Novaka, Pot v Zeleni gaj 10, Ljub
ljana, ki ga zastopa družba Otium, d.o.o. iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, poslovni prostor, skladiščni
prostor, parkirni prostor št. 23 in kotlarna
št. 5, zdaj z ident št. 201.E, 202.E, 203.E in
204.E, vpisanih v podvl. št. 4523/49, k.o. Kašelj, dne 30. 11. 2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 675/98,
z dne 12. 10. 1998, sklenjene med družbo Megrad, p.o. Ljubljana, Cesta v Kleče,
Ljubljana (kot prodajalcem), in Novak s.p.,
Pot v Zeleni gaj 10, Ljubljana (kot kupcem),
in sicer za nepremičnine, poslovni prostor,
skladiščni prostor, parkirni prostor št. 23,
in kotlarna št. 5, zdaj z ident. št. 201.E,
202.E, 203.E in 204.E, vpisanih v podvl. št.
4523/49, k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 1. 2011
Dn 35389/2010
Os-7693/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Nene Weber, Cankarjeva cesta 4, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri ne-
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premičnini, garaža, na parc. št. 243/5, vpisani v vl. št. 2604, in deležeu /122, parc. št.
243/1, vpisani v vl. št. 2623, vse k.o. Zgornja
Šiška, dne 17. 11. 2010, dne 7. 12. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 11.
1968, sklenjene med Janezom Šušterjem,
Vodnikova 155, Ljubljana (kot prodajalcem),
in Alojzom Klemenčičem, Na Jami 1, Ljub
ljana (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, garaža, na parc. št. 243/1 in 243/2, zdaj
garaža, na parc. št. 243/5, vpisana v vl. št.
2604 in deležu 1/22, parc. št. 243/1, vpisana
v vl. št. 2623, vse k.o. Zgornja Šiška,
– darilne pogodbe z dne 1. 12. 1982,
sklenjene med Alojzom Klemenčičem, Na
Jami 1, Ljubljana (kot darovalcem), in Meto
Veber ter Dragom Vebrom, oba Ane Ziherlove 10, Ljubljana (kot obdarjencema), in
sicer za nepremičnino, garaža, na parc. št.
243/1 in 243/2, zdaj garaža, na parc. št.
243/5, vpisana v vl. št. 2604 in deležu 1/22,
parc. št. 243/1, vpisana v vl. št. 2623, vse
k.o. Zgornja Šiška,
– sporazuma o razdružitvi skupnega premoženja z dne 1. 7. 1987, sklenjenega med
Meto Veber in Dragom Vebrom, oba Ane Ziherlove 10, Ljubljana, in sicer za nepremičnino, garaža na parc. št. 243/1 in 243/2, zdaj
garaža, na parc. št. 243/5, vpisana v vl. št.
2604 in deležu 1/22, parc. št. 243/1, vpisana
v vl. št. 2623, vse k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 1. 2010
Dn 34098/2010
Os-7694/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jožice Plohl, Ulica bratov Babnik 18, Ljubljana,
ki jo zastopa družba Mejnik, d.o.o., Letališka
cesta 32j, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, stanovanje, št. 12,
in shrambo št. 12, zdaj z ident. št. 17.E, in
18.E, vpisani v podvl. št. 3001/9, k.o. Dravlje, dne 9. 12. 2010, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, z dne 18. 11.
1991, št. 0403-S-36/1-1298/91, sklenjene
med Republiko Slovenijo (kot prodajalcem),
in Stanetom Plohlom, Ulica bratov Babnik
18, Ljubljana (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, stanovanje, št. 12, in shrambo
št. 12, zdaj z ident. št. 17.E in 18.E, vpisani
v podvl. št. 3001/9, 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 31. 12. 2010
Dn 18621/2010
Os-1039/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice

Branke Šoštarič, stanujoče Dvorakova ulica
10 c, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2566/98,
k.o. Tabor, pod opr. št. Dn 18621/2010, dne
21. 12. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe z dne 12. 9. 1983,
sklenjene med prodajalcem Brunom Vebrom, roj. 10. 10. 1937, stanujočim Maribor,
Dvorakova ulica 10 c, Maribor, in kupcem
Francem Škofom, roj. 21. 2. 1948, stanujočim Trg Dušana Kvedra 4, Maribor, s katero
je prodajalec kupcu prodal nepremičnino,
enosobno stanovanje, št. 31, v stavbi na naslovu Maribor, Dvorakova ulica 10 c, v izmeri 33,59 m², stoječi na parc. št. 268, 270/2,
271, 272, 273, 298/3, k.o. Tabor, in na prodanem dovolil vknjižbo lastninske pravice
v korist kupca;
– prodaje pogodbe št. 13.2.0/RB, z dne
7. 11. 1986, sklenjene med prodajalcem
Francem Škofom, roj. 21. 2. 1948, stanujočim Maribor, Dvorakova ulica 10 c, in
kupcem Skladom stavbnih zemljišč mesta
Maribor, Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki
ga je zastopal predsednik UO sklada Miran
Ocepek, s katero je prodajalec kupcu prodal
nepremičnino, enosobno stanovanje, št. 31,
v VII. nadstropju, v stavbi na naslovu Maribor, Dvorakova ulica 10 c, v skupni izmeri
33,59 m², s pripadajočim kletnim boksom,
v stanovanjskem objektu B-4, v Mariboru,
in na prodanem dovolil vknjižbo družbene
lastnine in imetnika pravice uporabe Občina
Maribor Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 1. 2011
Dn 15693/2010
Os-1040/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Antona Zemljiča in Marte Zemljič, stanujočih Kolmanova cesta 26, Orehova vas, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
parc. št. 398/23, pripisani vl. št. 420, k.o.
Slivnica, v korist vsakega do 1/2 celote, pod
opr. št. Dn 15693/2010, dne 27. 12. 2010
izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 10. 3. 1997, sklenjene
med prodajalcema Ludvikom Ozimičem,
roj. 13. 8. 1942, stanujočim Kolmanova
cesta 26, Slivnica, in Antonom Ozimičem,
roj. 10. 6. 1945, stanujočim Seestrasse 55,
Hammingen, Nemčija, in kupcema Antonom
Zemljičem, roj. 6. 6. 1927, in Marto Zemljič,
roj. 15. 7. 1932, oba stanujoča Miklavška
cesta 10, Slivnica, s katero sta prodajalca
prodala kupcema nepremičnino, parc. št.
398/23, pripisano vl. št. 420, k.o. Slivnica,
vsakemu do 1/2 celote, in na prodanem
dovolila vknjižbo lastninske pravice v korist
kupcev, vsakega do 1/2 celote nepremičnine.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
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za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 1. 2011
Dn 12613/2010
Os-1041/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lilijane Mutvar, stanujoče Makedonska ulica
31, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini, parc. št. 1080/10, pripisani vl. št. 2077, k.o. Pobrežje, v korist Vinka
Mutvarja, Zrkovska cesta 12, Maribor, pod
opr. št. Dn 12613/201021, dne 21. 12. 2010
izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– odločbe Občinske skupščine Občine
Maribor - Tezno, št. 467-3/63-3/2, z dne
12. 6. 1963, s katero je Občinska skupščina
Občine Maribor - Tezno dodelilo Podjetju
za inženirske tehnične gradnje »Tehnogradnje«, Strma ulica 10 a, Maribor, zaradi izgradnje 3 stavbnih polstolpičev, in 12 garaž,
nepremičnine, pripisane vl. št. k.o. Pobrežje
– parc. št. 60, 747, 748, 746/1 in nepremičnine pripisane vl. št. 1410, k.o. Pobrežje –
parc. št. 752/1, 62 in 752/2;
– kupoprodajne pogodbe z dne 18. 11.
1966, sklenjene med prodajalcem Podjetje »Tehnogradnje« Lavričeva ulica 3, ki ga
je zastopal direktor Jože Mušič, in kupcem
Francem Horvatom, stanujočim Zrkovska
cesta 10, Maribor, s katero je prodajalec
kupcu prodal nepremičnino, garažo, št. 5,
v izmeri 14 m², ob Zrkovski cesti 12;
– kupne pogodbe z dne 19. 2. 1974, sklenjene med prodajalcem Francem Horvatom,
stanujočim Zrkovska cesta 10, Maribor, in
kupcem Vinkom Mutvarjem, stanujočim Zrkovska cesta 12, Maribor, s katero je prodajalec kupcu prodal nepremičnino, garažo, ob
Zrkovski cesti 12, št. 5, v izmeri 14 m².
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist Vinka
Mutvarja.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 1. 2011
Dn 18458/2010
Os-7695/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Kristine Tomec, stanujoče Plečnikova ulica 4, Maribor, ki jo po pooblastilu zastopa
Marija Topolovec s.p., Flatmary, Trg Leona
Štuklja 5, Maribor, o predlogu za vknjižbo
lastninske pravice, na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2218/15, k.o. Tabor, pod opr.
št. Dn 18458/2010, dne 4. 1. 2011 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene leta 1965, med prodajalcem SGP Stavbar – Podjetje visoke gradnje,
Industrijska ulica 13, Maribor, in kupovalko
Kristino Tomec, roj. 27. 11. 1924, za nepremičnino, stanovanje št. 15, v III. nadstropju
stavbe, na naslovu Maribor, Plečnikova ulica 4.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 1. 2011
Dn 3128/2010
Os-1042/11
Okrajno sodišče v Trbovljah je po
zemljiškoknjižni sodnici Ireni Hribar Povše,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Šušterič Igorja, Cesta osvobodilne fronte 39,
Trbovlje, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino: ident. št. 523.E – del stavbe,
št. 26-VI/23, v VI. nad., Cesta zmage 26, Zagorje ob Savi, vpisano v podvl. št. 1353/167,
k.o. Zagorje - mesto, dne 7. 12. 2010, št.
Dn 3128/2010, začelo postopek vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja št. 34/95
z dne 23. 6. 1995 in dodatka k tej pogodbi
z dne 4. 9. 2000, sklenjena med Ljubljansko
banko, Banko Zasavje d.d Trbovlje, Trg revolucije 25c, Trbovlje, kot prodajalcem, in
Ponjevič Ilijo ter Ponjevič Joži, oba Cesta
zmage 26, Zagorje ob Savi, kot kupcema.
Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja izgubil. Na navedeni nepremičnini:
ident. št. 523.E – del stavbe št. 26-VI/23,
v VI. nad., Cesta zmage 26, Zagorje ob
Savi, vpisano v podvl. št. 1353/167, k.o.
Zagorje-mesto – je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist: Šušterič Igorja,
Cesta osvobodilne fronte 39, Trbovlje, do
celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
o prodaji stanovanja št. 34/95 z dne 23. 6.
1995 in dodatka k tej pogodbi z dne 4. 9.
2000 ter kupoprodajne pogodbe, za stanovanje z dne 28. 3. 2003 in vknjižbenega
dovolila z dne 28. 10. 2010.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi-1A v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 10. 1. 2011
Dn 4865/2010
Os-7712/10
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svétnici Mileni Bukvič Dežman,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Matjaža Štadlerja iz Velenja, Cesta Františka Foita 10, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 21. 10. 1999, s katero je Majda Purg, stanujoča Splitska 45,
Velenje, kot prodajalka, prodala stanovanje
št. 21, v izmeri 60,81 m2, v 6. nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Cesta Františka Foita 10, v Velenju, stoječe na parc. št.
2682/2, vpisani v vl. št. 700, k.o. Velenje,
kupcema Matjažu in Smilji Štadler, stanujoča Šalek 83, Velenje.
Nepremičnina je sedaj vpisana v zemljiški knjigi tega sodišča v vl. št. 3325/21,
k.o. Velenje, z oznako 21.E (ID št. stavbe
1342-21) in je v celoti last Mestne občine
Velenje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
za osebo z imenom: Matjaž Štadler, Cesta
Františka Foita 10, 3320 Velenje, EMŠO:
1807968500125, do 1/2, in Smilja Štadler,
Cesta Františka Foita 10, 3320 Velenje,
EMŠO: 2011970505228, do 1/2.
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Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini citiranih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
Matjaža in Smilje Štadler.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 1. 12. 2010
Dn 4974/2010
Os-7713/10
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici Danici Vezočnik Krajnc, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Jane Pahovnik, Novo naselje 15, Gornji Grad, ki
jo zastopa Bremis d.o.o., Cesta Františka
Foita 2, Velenje, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve naslednje zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja, št. 4, z dne 16. 4. 1993, s katero
je Smreka d.o.o., Gornji Grad, Podsmrečje
št. 20, Gornji Grad, ki jo je zastopal direktor
Dominik Miklavc, kot prodajalka, po določilih
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
18/91), imetniku stanovanjske pravice Ivanu
Fedranu, Novo naselje št. 2, Gornji Grad,
kot kupcu, prodala stanovanje št. 6, v izmeri
68,00 m² v tretjem nadstropju stanovanjske
hiše Gornji Grad, Novo naselje št. 2, stoječe
na parc. št. 170/3, vpisani pri vl. št. 321, k.o.
Gornji Grad.
Stanovanje je sedaj vpisano pri vl. št.
719/7, k.o. Gornji Grad, kot del stavbe
z oznako 7.E, stanovanjski del, Novo naselje 2, Gornji Grad.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist osebe z imenom: Jana Pahovnik, Novo naselje 15, Gornji Grad, EMŠO:
2307958505936, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupoprodajne pogodbe, o prodaji
stanovanja št. 4, z dne 16. 4. 1993, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist Jane Pahovnik, Novo naselje 15,
Gornji Grad.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 5. 1. 2011

Začasni zastopnik bo zastopal toženko
v postopku, vse dokler toženka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 27. 12. 2010
I 199/2010
Os-7082/10
Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni
zadevi upnice Javni jamstveni preživninski
sklad RS, Kotnikova 28, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Branko Omeru, proti dolžniku
Darku Gorenc, EMŠO: 1103963500472, DŠ:
46582193, Titova cesta 110, 8281 Senovo,
zaradi izterjave 3.143,40 EUR s pp, izven
naroka, dne 26. 11. 2010, sklenilo:
dolžniku se postavi začasno zastopnico,
odvetnico Jalovec Kristino, CKŽ 6, Krško.
Druga točka sklepa Okrajnega sodišča
v Krškem, opr. št. I 199/2010, z dne 18. 10.
2010, se v delu, ki določa upnikovo založitev predujma v višini 300,00 EUR, v primeru
predloga postavitve začasnega zastopnika,
razveljavi.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 26. 11. 2010

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih

VL 113894/2008
Os-7064/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska
cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Biljana Ana Filipov, Tomšičeva ulica 3,
Ljubljana, proti dolžnici Renati Kodrič, Rupa
40, Kranj, ki jo zastopa zakoniti zastopnik
odvetnik Renato Frelih, Ulica Mirka Vadnova
6, Kranj – dostava, zaradi izterjave 182,44
EUR, sklenilo:
dolžnici Renati Kodrič, Rupa 40, Kranj,
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 Frelih Renato, Ulica Mirka Vadnova 6,
4000, Kranj.
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 2. 9. 2010

P 349/2009
Os-7564/10
Okrajno sodišče v Kranju je po 4. točki
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v pravdni zadevi tožečih strank 1. Ivana Zupana, Retnje 35,
Križe, 2. Petra Friderika Smuka, Retnje 44,
Križe, 3. Borisa Terbežnika, Vrhovci, Cesta
XXX št. 7, Ljubljana, 4. Margarete Terbežnik, Vrhovci, Cesta XXX št. 7, Ljubljana, in
5. Tomislava Jerala, Retnje 49, Križe, ki jih
vse zastopa Odvetniška družba Ošabnik,
Klofutar in partnerji o.p. d.o. iz Kranja, proti
toženim strankam 1. Markotu Pernušu, Loka
101, Tržič, 2. Martini Pernuš, Loka 101, Tržič, 3. Zvonku Gabriču, Preska 20, Tržič, ki
jih vse zastopa odvetnica Renata Godnjov
Špik iz Tržiča in 4. Jani Odar, Reboljeva
ulica 9, Ljubljana, zaradi ugotovitve obstoja
stvarna služnosti (pcto 1.500,00 EUR), postavilo toženki Jani Odar, Reboljeva ulica 9,
Ljubljana, začasnega zastopnika, odvetnika
Simona Jegliča iz Ljubljane.

VL 115185/2010
Os-7443/10
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, ki jo zastopa Nuša Maleš, Trg revolucije 25C, Trbovlje, proti dolžniku Denisu Grasch, Grintovška 11, Ljubljana, ki ga
zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Andrej
Žabjek, Tavčarjeva 10, Ljubljana, zaradi izterjave 15.679,68 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Denisu Grasch, Grintovška 11,
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 začasnega zastopnika se postavi odvetnik Andrej Žabjek, Tavčarjeva 10, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne
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zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 2010
N 33/2010
Os-7343/10
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po
okrajni sodnici Klaudiji Zadravec Ščančar,
v nepravdni zadevi predlagajoče stranke Marije Kuhar, Kolodvorska ulica 20, Veržej, zoper nasprotne udeležence 1. Marka Dolamič,
Šalinci 3, Križevci pri Ljutomeru, 2. Vladimirja
Dolamič, Šalinci 3, Križevci pri Ljutomeru, 3.
Srečka Dolamič, Soboška c. 12, Ljutomer, 4.
Marijo Dolamič, Glavni trg 14, Ljutomer, 5.
Brigito Gregorič, Spodnje Gorje 75, Zgornje
Gorje, 6. Rajka Misja, Prisojna c. 19, Radenci, 6. Vladimirja Potočnik, Cesta I. Slovenskega tabora 14, Ljutomer, 8. Vladimirja
Potočnik ml., Cesta I. Slovenskega tabora
14, Ljutomer, 9. Ingrid Štefančič, Cvetlična
ul. 1, Ormož, 10. Nives Štefančič, Cvetična
ul. 1, Ormož, 11. Ana Maria Sukič, Novi Sad,
Srbija, sedaj neznanega bivališča in 12. Mariko Balatani, Vasszllvagy, Madžarska, sedaj
neznanega bivališča, zaradi razdružitve nepremičnin, dne 9. 12. 2010, sklenilo:
v nepravdni zadevi Okrajnega sodišča
v Murski Soboti opr. št. N 33/2010 se nasprotnima udeleženkama 1. Ani Marii Sukič, sedaj
neznanega bivališča in 2. Mariki Balatani, sedaj neznanega bivališča, na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki se uporablja na podlagi
37. člena Zakona o nepravdnem postopku,
postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Oskar Šooš iz
Murske Sobote, Slovenska 42/I.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, in sicer 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 Murski Soboti
dne 9. 12. 2010
N 44/2010
Os-7501/10
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po
okrajni sodnici Klaudiji Zadravec Ščančar
v nepravdni zadevi predlagajoče stranke
Dragice Horvat, Fokovci 42, Fokovci, ki jo
zastopa odvetnik Roman Petek iz Murske
Sobote, zoper nasprotna udeleženca 1. Zlatka Kuhar, Fokovci 42, Fokovci in 2. Janeza
Gergorič, Francija, sedaj neznanega bivališča, zaradi razdružitve nepremičnin, dne 21.
12. 2010, sklenilo:
v nepravdni zadevi Okrajnega sodišča
v Murski Soboti opr. št. N 33/2010, se nasprotnemu udeležencu Janezu Gergorič, sedaj neznanega bivališča, na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki se uporablja na podlagi
37. člena Zakona o nepravdnem postopku
postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Dean Bačič iz
Murske Sobote, Slomškova 11.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, in sicer 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 Murski Soboti
dne 21. 12. 2010

Oklici dedičem
D 171/2010
Os-7111/10
Pri Okrajnem sodišču v Kamniku je
v teku zapuščinski postopek, pod opr. št.
D 171/2010, po pokojnem Uršič Rudolfu, rojenem 4. 4. 1935, državljanu RS, nazadnje
stanujočem Romerstrassee 675, Moers,
Nemčija, in umrlem 17. 2. 1998.
Iz podatkov spisa izhaja, da sta zakonita
dediča zapustnika tudi sinova Floga Rudolf,
po podatkih sodišča stanujoč na naslovu
König str. 78, 47475 Kamp-Lintdorf, Nemčija,
in Uršič Slatko, po podatkih sodišča stanujoč
na naslovu Post str. 9A, 47198 Duisburg,
Nemčija. Sodišče jima je poskušalo vročiti
vabilo na zapuščinsko obravnavo na tem naslovu, vendar pa se je poštna pošiljka vrnila
z oznako, da naslov ne obstoji oziroma, da
sta naslovnika preseljena.
Glede na zgoraj navedeno sodišče poziva
Floga Rudolfa in Uršič Slatka, da se v roku 1
leta od objave tega oklica priglasita naslovnemu sodišču in sporočita svoj naslov.
Če se dediča v zgoraj navedenem roku
ne bosta priglasila, bo sodišče postavilo dedičema začasnega zastopnika in opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave
postavljenega začasnega zastopnika in na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 30. 11. 2010
D 569/2009
Os-7391/10
Marija Fajdiga, rojena Petrinja, nazadnje
stanujoča Podgorje, Železniška hiša 12, je
dne 28. 12. 1887 umrla in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznane dediče začasno zastopa skrbnica Irena Fister, Ulica Vena Pilona 14, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 12. 2010
D 48/2007
Os-7340/10
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Antoniji Kurnik, rojeni 10. 6. 1898, samski, umrli 28. 4.
1976, z zadnjim stalnim prebivališčem Srednja vas 5, Šenčur.
K dedovanju so poklicani dediči II. dednega reda: zapustničine sestre Angela Bolka, Ana Kurnik in Marija Remic ter nečaki
zapustnice Anica Brezar in Štefan Kurnik
po pokojnem zapustničinem bratu Štefanu
Kurniku ter nečaki Rok Martin Kurnik, Jože
Kurnik in Maria Ines Mikan, po pokojnem
zapustničinem bratu Roku Kurniku. Slednji
trije so neznanega bivališča, zato jih sodišče
na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva, da se v roku enega leta od objave
tega oklica priglasijo sodišču.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 10. 12. 2010
D 126/2010
Os-6600/10
Na okrajnem sodišču v Litiji je v teku zapuščinski postopek po dne 27. 12. 1952 umrlem
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Janezu Tomšetu, roj. 24. 2. 1867, nazadnje
stanujoč Moravče pri Gabrovki 40, Gabrovka.
Dediči pokojnega sodišču niso znani.
Sodišče poziva dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica prijavijo sodišču
kot dediči in sporočijo svoje sedanje osebne
podatke in pravilen naslov. Po preteku tega
roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo sklep o dedovanju na podlagi
razpoložljivih podatkov.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 13. 9. 2010
I D 1248/2010
Os-7488/10
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je pod
opr. št. ID 1248/2010 v teku zapuščinski
postopek po pokojni Frančiški Ahčin, rojeni
Mali, hčeri Jakoba, rojen 8. 9. 1891, umrli
15. 8. 1971, nazadnje stanujoči Vodice 108,
Vodice, državljanki Republike Slovenije.
Zapustnica ni napravila oporoke, zato je
nastopilo zakonito dedovanje. Kot zakoniti
dediči pridejo v poštev zap. vnuki Kristina Logar, Marjan Ahčin, Danijela Kužnik in Učakar
Anton ter še štirje vnuki, neznanega imena in
priimka, živeči v Nemčiji.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (Ur. l. SRS, št. 15/76, z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) poziva navedene dediče ter vse ostale, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine na podlagi
zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica. Po preteku tega roka
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2010
D 182/2010
Os-7163/10
Pred okrajnim sodiščem v Sevnici teče
zapuščinski postopek po pokojni Rozaliji Rogale, državljanki RS, rojeni 1. 10. 1919, nazadnje stanujoča Pod Vrtačo 17, Sevnica, in
umrli dne 31. 10. 2010, opr. št. D 182/2010.
Zapustnica Rozalija Rogale ni napravila
oporoke. Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva vse morebitne osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine,
da se priglasijo v roku enega leta od objave
oklica kot dediči po pokojni Rozaliji Rogale.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 2. 12. 2010
D 186/2010
Os-7164/10
Pred okrajnim sodiščem v Sevnici teče
zapuščinski postopek po pokojnem Aloisu
Pircu, rojenem 20. 5. 1896, nazadnje stanujoč Zaboršt 11, Bučka, opr. št. D 186/2010.
Zapustnik Alois Pirc ni napravil oporoke.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
sodišče poziva vse morebitne osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo v roku enega leta od objave oklica kot
dediči po pokojnem Aloisu Pircu. Po preteku
tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 1. 12. 2010
D 170/2010
Os-7165/10
Pred okrajnim sodiščem v Sevnici teče
zapuščinski postopek po pokojnem Joannesu Pircu, rojenem 4. 3. 1887 v Zaborštu, opr.
št. D 170/2010.
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Zapustnik Joannes Pirc ni napravil oporoke. Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva vse morebitne osebe, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se
priglasijo v roku enega leta od objave oklica
kot dediči po pokojnem Joannesu Pircu. Po
preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 9. 11. 2010
D 174/2010
Os-7166/10
Pred okrajnim sodiščem v Sevnici teče
zapuščinski postopek po pokojnem Silvestru
Železniku, rojenem 31. 12. 1872, Mala Bučka
18, Bučka, opr. št. D 174/2010.
Zapustnik Silvester Železnik ni napravil
oporoke. Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva vse morebitne osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine,
da se priglasijo v roku enega leta od objave
oklica kot dediči po pokojnem Silvestru Železniku. Po preteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavalo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 9. 11. 2010
D 173/2010
Os-7167/10
Pred okrajnim sodiščem v Sevnici teče
zapuščinski postopek po pokojni Mariji Šustar, rojeni leta 1890, nazadnje stanujoči Zaboršt 11, Bučka, opr. št. D 173/2010.
Zapustnica Marija Šustar ni napravila oporoke. Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva vse morebitne osebe, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se
priglasijo v roku enega leta od objave oklica
kot dediči po pokojni Mariji Šustar. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 9. 11. 2010
D 172/2010
Os-7168/10
Pred okrajnim sodiščem v Sevnici teče
zapuščinski postopek po pokojni Teresii Šustar, rojeni 9. 8. 1888 v Zaborštu, opr. št.
D 172/2010.
Zapustnica Teresia Šustar ni napravila
oporoke. Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva vse morebitne osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine,
da se priglasijo v roku enega leta od objave
oklica kot dediči po pokojni Teresii Šustar.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 9. 11. 2010
D 171/2010
Os-7169/10
Pred okrajnim sodišče v Sevnici teče
zapuščinski postopek po pokojni Mariji Selan, rojeni 21. 5. 1893 v Zaborštu, opr. št.
D 171/2010.
Zapustnica Marija Selan ni napravila oporoke. Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva vse morebitne osebe, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se
priglasijo v roku enega leta od objave oklica
kot dediči po pokojni Mariji Selan. Po preteku
tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 9. 11. 2010

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pozivi za predlaganje
kandidatov za sodnike
porotnike
Su 140000/2010-687
Os-1001/11
V skladu z določilom drugega odstavka
46. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 23/05, ZS-UPB1), in po odredbi predsednice Višjega sodišča v Kopru, izdani na
podlagi določbe petega odstavka 46. člena
Zakona o sodiščih, predsednica Okrožnega
sodišča v Novi Gorici objavljam
ponovni poziv
predstavniškim organom občin
in drugim pristojnim predlagateljem
na območju Okrožnega sodišča
v Novi Gorici, da predlagajo kandidate
za 180 sodnikov porotnikov
Okrožnega sodišča v Novi Gorici
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 in 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 Novi Gorici, Urad predsednice, Kidričeva 14, v roku 30 dni od objave tega poziva.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 1. 2011

Sodni preizkusi
menjalnih razmerij
Ng 10/2010
Os-7722/10
Pri tukajšnjem sodišču je vloženo več
predlogov manjšinskih delničarjev družb Pivovarna Union d.d., Ljubljana in Radenska,
d.d., Radenci za sodni preizkus primernosti
denarne odpravnine pri izstopu iz družb in
zahtevku za odkup vseh preostalih delnic
družb po 389. in 388. členu ZGD-1.
Sodišče zato poziva druge manjšinske
delničarje Pivovarne Union d.d., Ljubljana in
Radenska, d.d., Radenci, ki so do trenutka
vložitve predloga (za Pivovarno Union d.d.,
Ljubljana do dne 25. 8. 2010 in Radenska, d.d., Radenci do dne 23. 8. 2010) od
glavnega delničarja Pivovarna Laško, d.d.
zahtevali prevzem njihovih delnic, da v roku
enega meseca od objave tega obvestila
o vložitvi predlogov, vložijo svoje predloge
za sodno preizkušanje primernosti denarne
odpravnine.
Po poteku tega roka manjšinski delničarji, ki so do vložitve predloga (za Pivovarno
Union d.d., Ljubljana do dne 25. 8. 2010
in Radenska, d.d., Radenci do dne 23. 8.
2010) tudi sami od glavnega delničarja zahtevali prevzem njihovih delnic, ne da bi sami
predlagali sodno preizkušanje primernosti
denarne odpravnine, predlogov za preizkus
primernosti denarne odpravnine ne morejo
več vložiti (člena 389 in 388 v zvezi s tretjim
odstavkom 607. člena ZGD-1).
Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 1. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Cesnik Borut, Trubarjeva 26, Laško,
zavarovalno polico, št. 50500019057,
izdala zavarovalnica KD Finančna točka.
gnr‑317558
Kukovec Nataša, Hum 104, Ormož,
zavarovalno polico, št. 50500054279, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gni‑317588
Malić Milan, Zaloška cesta 6, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500077542, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnc‑317544
Oset Jurij, Prežihova 1, Celje,
zavarovalno polico, št. 50500032210, izdala
zavarovalnica KD Življenje, Zavarovalnica
d.d. gnd‑317568
Repše Urška, Šentrupert 78, Šentrupert,
zavarovalno polico, št. 50500048938, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnw‑317599
Stančič
Dejan,
Mencingerjeva
87, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500008109, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnf‑317616
Volčič Franc, Kovinarska 10a, Kamnik,
zavarovalno polico, št. 70023-492, izdala
zavarovalnica Moja naložba Maribor.
gny‑317572
Zupančič Tomo, Gabrovčec 50, Krka,
zavarovalno polico, št. 50500073794, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnb‑317520

Spričevala preklicujejo
Bahtić Nijaz, Cesta v Rovte 7, Jesenice,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Jesenice, izdano leta 1976. gnq‑317580
Bizjan Roman, Viška cesta 60, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra
strokovnih šol, poklicna voznoličarska šola,
izdano leta 1973. gne‑317517
Brlečič Pascal, Pot na Rakovo jelšo 18,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Trnovo,
izdano leta 2010. gnw‑317524
Cimermančič Franja, Šentjošt 15a, Novo
mesto, spričevalo 1. letnika Gimnazije Novo
mesto, izdano leta 2002. gnl‑317585
Cimermančič Franja, Šentjošt 15a, Novo
mesto, spričevalo 2. letnika Gimnazije Novo
mesto, izdano leta 2003. gnk‑317586
Čirič Natalija, Radoslavci 26, Mala
Nedelja, spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvene šole v Murski Soboti, izdano
leta 2010. gnl‑317535
Črnigoj Miha, Resljeva cesta 27,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika in maturitetno
spričevalo, izdala Gimnazija Želimlje, leta
1996. gnb‑317570
Gašparič Josip, Donje Jesenje 2, 49233
Gornje Jesenje, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje steklarske šole Rogaška
Slatina, izdano leta 1979. gnr‑317533
Gaube Cvetka, Krčevina pri Vurbergu
58a, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta
1979, izdano na ime Miklavžič Cvetka.
gno‑317532
Hafner Urša, Pšata 74, Dol pri Ljubljani,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole Ljubljana,
izdano leta 2009 in 2010. gng‑317515

Jus Maj, Teslova 6, Ljubljana, spričevalo
1. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika, izdano
leta 2009. gnp‑317606
Kemperl Jerneja, Podsreda 27, Podsreda,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1982,
izdano na ime Štupar Jerneja. gnd‑317543
Kokljič Janja, Sojek 10c, Frankolovo,
spričevalo o zaključnem izpitu Vrtnarske
šole Celje, izdano leta 2001, izdano na ime
Vodončnik. gni‑317563
Komparić Dejan, Vrtna pot 8, Brezovica
pri Ljubljani, maturitetno spričevalo Srednje
ekonomske šole, izdano leta 1997.
gni‑317613
Košica Jože, Vransko 55, Celje, spričevalo
1., 2. in 3. letnika Srednje zdravstvene šole
v Celju, izdano leta 2003, 2004 in 2005.
gne‑317542
Kumer Ljubo, Florjan 208, Šoštanj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole Celje, izdano leta 1998.
gnh‑317589
Kunc Bernarda, Partizanska cesta 86,
Žiri, spričevalo o zaključnem izpitu št. 138,
izdala Srednja frizerska šola Ljubljana,
izdano leta 1994, izdano na ime Velikonja.
gnz‑317571
Labinjan Davor, Cesta na Markovec 14,
Koper – Capodistria, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Izoli, izdano leta 1993. gnr‑317579
Marinček Kaja, Češenik 20, Dob,
spričevalo 2. letnika BIC Ljubljana, izdano
leta 2008. gnx‑317573
Mugerli Larisa, Gorenji Log 19, Most
na Soči, spričevalo 3. letnika Tehniškega
šolskega centra, izdano leta 2009.
gny‑317547
Novak Stanislav, Rakulk 60, Žiri,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tiska in papirja, izdano leta 1987.
gnj‑317587
Novljan Andrej, Mala Račna 10, Grosuplje,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
Ljubljana, izdano leta 2005. gnj‑317612
Nunčič Jožica, Polžanska Gorca 13a,
Šmarje pri Jelšah, spričevalo o zaključnem
izpitu Kmetijske šole Šentjur, izdano leta
1981. gnw‑317549
Ojsteršek Petra, Tončke Čečeve 6, Celje,
maturitetno spričevalo, RS Državni izpitni
center, izdano leta 2000. gnd‑317593
Pevc Anielka, Veluščkova 2, Koper –
Capodistria, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana,
izdano leta 1992, 1993. gnv‑317525
Pšeničnik Irena, Studenec 38c, Studenec,
spričevalo o zaključnem izpitu ŠC Novo
mesto, izdano leta 2002. gnc‑317548
Rudman Damjana, Vrh pri Ljubnu 2B,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
SŠGT Novo mesto, izdano leta 1993, izdano
na ime Škedelj Damjana. gnz‑317596
Sajovic Vito, Britof 549, Kranj, spričevalo
1. letnika Srednje ekonomske šole Kranj,
izdano leta 2004. gnw‑317574
Slejko Magda, Ravne 30, Črniče,
spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole
v Novi Gorici, izdano leta 1978. gno‑317611
Škof Eva, Cesta brigad 13, Novo mesto,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Novo mesto,
izdano leta 2002. gnp‑317531
Špan Ines, Dolenje Brezovo 10,
Blanca, spričevalo 1. letnika Srednje šole

Sevnica, turistični tehnik, izdano leta 2006.
gne‑317592
Tancer Viktor, Stantetova ulica 24,
Maribor, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu št. 5/1577, izdalo Ministrstvo za šolstvo
in šport, 7. 11. 2002. gnl‑317560
Tancer Viktor, Stantetova ulica 24,
Maribor, potrdilo o pridobitvi pedagoške in
pedagoško-andragoške izobrazbe, št. 1340,
izdala Pedagoška fakulteta Maribor, dne
12. 5. 2001. gnk‑317561
Turk Janez, Slance 21, Teharje,
spričevalo 2. letnika SKTMŠ Štore, izdano
leta 1993. gne‑317567
Ulaga Nik, Pot sodarjev 26, Ljubljana
Šmartno, spričevalo 1. letnika Ekonomske
gimnazije v Kranju, izdano leta 2005.
gnc‑317519
Zajc Mojca, Kvedrova 7, Ljubljana,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje
vzgojiteljske šole, izdano leta 1987, 1988,
1989, 1990. gnn‑317583
Zakšek Zdravko, Armeško 10, Brestanica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Krško, izdano leta 1993. gnf‑317591
Zidar Lea, Levstikova ulica 4, Novo
mesto, spričevalo 4. letnika Centra biotehnike
in turizma Novo mesto, izdano leta 2008.
gns‑317578
Zoran Tjaša, Paderšičeva ul. 30, Novo
mesto, spričevalo 2. letnika Srednje kmetijske
šole Grm, izdano leta 2001. gnv‑317600
Zoran Tjaša, Paderšičeva ul. 30, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske
šole Grm, izdano leta 2002. gnu‑317601
Žefran Duška, Viška cesta 21, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole v
Ljubljani, izdano leta 1992. gnp‑317581

Drugo preklicujejo
Andrejaš Marjan, Brege 20, Leskovec
pri Krškem, izvodov licenc skupnosti za
vozila: M.A.N. 32,281 DFK, reg. ozn. KK D7270, izv. št. 008920/003; Mercedes-Benz,
reg. ozn. KK D7-260, izv. št. 008920/005;
Mercedes-Benz, reg. ozn. KK Z2-750, izv.
št. 008920/006. gns‑317603
Asiana d.o.o., Šmartinska cesta 152, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike, logo
Asiana levo, vsebina: Asiana d.o.o., Šmartinska 152, Sl-1000 Ljubljana. gnm‑317609
Avtoprevoznik Stojaković Borislav s.p.,
Liboje 42, Petrovče, preklic izvoda licence
skupnosti za vozilo Mercedes Benz 817, reg.
št. CE/U4-860. gno‑317582
Čelabić Senad, Ipavčeva 12, Celje,
voznikove kartice, št. 1070500011666002,
izdal Cetis d.d. gnz‑317546
Črnigoj Jolanda, Plače 58, Ajdovščina,
preklic zaključnega spričevala Centra
strokovnih šol, poklicna šiviljska šola v
Ljubljani, izdano leta 1980, izdano na ime
Lipold Jolanda. gnm‑317584
Drobnak Saša, Kopitarjeva 1, Maribor,
preklic izkaznice odvetniškega pripravnika
Odvetniške zbornice Slovenije, št. 1705/09 z
dne 11. 11. 2009. gng‑317590
Elektroinštalacije Elvis Krantić s.p.,
Celovška cesta 264, Ljubljana, delovnega
dovoljenja na ime Kolundžija Alekdandar,
Šmarješka cesta 34, 8000 Novo mesto, št.
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08289888937, izdal Zavod za zaposlovanje.
gnf‑317516
Fenix Transporti, Janez Šerjak s.p., Trg
svobode 5, Sevnica, dovolilnica za državo
Hrvaško, oznaka države 191/11, številka
dovolilnice 0002496. gnt‑317552
Govedarica Biljana, Gosarjeva 9, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 74080108, izdala Fakulteta za farmacijo. gnt‑317602
Grosek Boris, Hotunje 43, Ponikva,
certifikat NPK voznik/voznica v cestnem
prometu, št. certifikata 4513/8400.002.4.1,
izdan v Ljubljani 5. 9. 2009. gny‑317597
Koritnik Ivan, Javorje 8, Črna na
Koroškem, dovoljenje za posest orožja,
številka ORDP 0012183, izdala UE Jesenice.
gnq‑317555
Kosec Jernej, Opekarna 20, Trbovlje,
dijaško izkaznico, izdala Srednja tehniška
in poklicna šola Trbovlje, št. 0006001223.
gnm‑317559
Lah Boštjan s.p., Ul. 8. februarja 62,
Miklavž na Dravskem polju, potrdila za
voznika Oleksiija Pinchukovskiya, št.
006599/MJ74-2-174/2009. gnl‑317610
Lah Miha, Klanec 3, Komenda, študentsko
izkaznico, št. 20011417, izdala Fakulteta za
logistiko – UM. gnx‑317598
Libek Radovan, Vanganeljska cesta 49,
Koper – Capodistria, voznikovo kartico, št.
1070500001227000, izdal Cetis d.d. Celje.
gnu‑317576
Logar Matija, Andraž nad Polzelo 28a,
Polzela, študentsko izkaznico, št. E1030235,
izdala FERI Maribor. gnu‑317551
Melavc Jožef s.p., Zg. Pobrežje 1, Rečica
ob Savinji, licenco št. 007069, za vozilo
Mercedez, Kopihja, reg. št. CE KA-480.
gnl‑317564
Melavc Jožef s.p., Zg. Pobrežje 1, Rečica
ob Savinji, licenco št. 007069, za vozilo
DAF, kopija lic. št. 012, reg. št. CE A6-44M.
gng‑317565
Očko
Benjamin,
Dolnje
Brezovo
19 d, Blanca, voznikovo kartico, št.
1070500008230000, izdal Cetis d.d. Celje.
gnc‑317569
Panel d.o.o., Pekel 32d, Pesnica pri
Mariboru, licence, št. GE 002195-04497,
vozilo Mercedes-Benz, reg. št. MB R0-55K.
gno‑317607
Panel d.o.o., Pekel 32d, Pesnica pri
Mariboru, licence, št. GE 002195-04497,
vozilo Mercedes-Benz, reg. št. MB R0-40K.
gnn‑317608
Perovšek Žan, Brodarjev trg 12, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63050307, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gny‑317522
Perše Franc, Družinska vas 96,
Šmarješke Toplice, preklic voznikove kartice
št. 1070500020483000, izdal Cetis Celje.
gnm‑317534
Petković Predojević Marko, Hranilniška
ulica 6, Ljubljana, dijaško izkaznico,
izdala Gimnazija Vič, št. 0006031970.
gng‑317615
Potočnik Mateja, Zabukovica 72, Griže,
študentsko izkaznico, št. 01004080, izdala
Pedagoška fakulteta. gnz‑317521
Potrebuješ Zdravko s.p., Zagorica Pri
Velikem Gabru 54, Veliki Gaber, preklic
dovolilnice za državo Hrvaška, tretja država,
št. 1944, koda NO11659. gnd‑317518
Rajar Maja, Ševnica 8, Trebnje, dijaško
izkaznico, izdala Srednja vzgojiteljska šola
in gimnazija Ljubljana. gnv‑317575
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Ramič Logistika d.o.o., Cankarjeva ulica
8, Celje, preklic dovolilnic za državo Bosna in
Hercegovina, tretje države, oznaka dovolilnic:
1011249 in 1011047. gnx‑317523
S.M.A.T. Simonič Miroslav s.p., Sončna
33, Bistrica ob Dravi, licenco za vozilo
WV Cady 1,9 TDI, reg. št. MB N8-57T.
gnf‑317566
Savinek Vito Mihael, Vavpotičeva
10, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
71080437, izdala Biotehniška fakulteta v
Ljubljani. gnb‑317595
Skubic Drnovšek Sanda, Spodnji
Hotič 27b, Litija, izkaznica odvetniškega
kandidata, izdajatelj Odvetniška zbornica
Slovenije, številka 1374/08 z dne 5. 12.
2008. gns‑317553
Skuhala
Matic,
Klemenova
19,
Ljubljana – Polje, dijaško izkaznico, izdala
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola
in gimnazija. gnj‑317562
Street Tour d.o.o. Portorož, Liminjanska
cesta 94a, Portorož – Portorose, licence,
št. GE002339/00710/0401877/31, za vozilo
Setra 415 GT HD, reg. št. KP CS-887.
gnh‑317614
Šarec Peter, Gajeva 21, Radomlje,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500015544000, izdal Cetis, d.d.
gnr‑317604
Špindler Emil, Ferkova ul. 15,
Maribor, digitalno tahografsko kartico, št.
107050002018300. gnv‑317550

Švab Luka, Podljubelj 262, Tržič,
študentsko izkaznico, št. 93100059, izdala
Evropska pravna fakulteta Nova Gorica.
gnq‑317605
Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30,
Ilirska Bistrica, preklic dovolilnice za državo
Rusija, št. 0513598. gnk‑317536
Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30,
Ilirska Bistrica, preklic dovolilnice za državo
Ukrajina, št. 004585. gnj‑317537
Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30,
Ilirska Bistrica, preklic dovolilnice za državo
Rusija, št. 0502625. gni‑317538
Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30,
Ilirska Bistrica, preklic licence za vozilo Volvo
VH 440, št. GE004083/00480/26, reg. št.
KP/KE-438. gnh‑317539
Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30,
Ilirska Bistrica, preklic carinskega certifikata
št. SLO/02/06. gng‑317540
Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 30,
Ilirska Bistrica, preklic carinskega certifikata
št. SLO/04/06. gnf‑317541
Vistrol d.o.o., Videm 6b, Dol pri Ljubljani,
preklic licence št., GE 004151/5588, izdana
pri GZS. gnc‑317594
Zabric Andrea, Kolezijska ulica 5a,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Poljane. gno‑317557
Zupan Žan, Podgorica pri Šmarju 4,
Šmarje-SAP, dijaško izkaznico, izdala
Srednja šola tehniških strok Šiška v Ljubljani.
gnt‑317577
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