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Javni razpisi
Št. 4110-2/2011/3
Ob-1732/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, objavlja na podlagi 81. in
82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 – popr., 22/00
– ZJS, 64/01, 101/01 – Odl. US, 108/02,
79/03, 34/03, 65/05, 129/06, 118/06, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.), 28. člena Zakona o vrtcih (ZVrt, Uradni list RS,
št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 98/09
– ZIUZGK, 36/10, 94/10), IV. poglavja Zakona o financiranju občin (ZFO-1, Uradni
list RS, št. 123/06, 101/07 – Odl. US, 57/08,
94/10), 10b. poglavja Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 –
ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10), 20.
in 21. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in
2012 (ZIPRS1112, Uradni list RS, št. 96/10)
in 12. poglavja Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (PPIP, Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
– ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011)
skladno z drugim odstavkom 2. in 3. člena Zakona o splošnem upravnem postopku
(ZUP, Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02,
73/04, 119/05, 105/06 – ZUS-1, 126/07,
65/08, 8/10)
razpis
za zbiranje predlogov projektov
za sofinanciranje investicij v vrtcih
in osnovnem šolstvu
v Republiki Sloveniji in za vključitev
v načrt razvojnih programov
državnega proračuna v letu 2011
I. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16,
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu; MŠŠ).
II. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu.
III. Pogoji za prijavo na javni razpis: na
razpis je možno prijaviti izključno investicije v vzgojno-izobraževalne zavode, katerih
ustanovitelj in investitor je občina. Občina
mora za vsak prijavljen projekt v roku predložiti:
– Prijavne obrazce v elektronski in fizični
obliki.
– Izjavo občine v fizični obliki o številu
prijavljenih projektov, o strinjanju z razpisnimi pogoji in kriteriji, o identičnosti elektronske in fizične oblike prijave ter o uvrstitvi
projekta(ov) v NRP občinskega proračuna.

– S sklepom odgovorne osebe potrjen
DIIP, datiran po 31. 12. 2009, oziroma potrjen DIIP starejšega datuma, skupaj s investicijskim dokumentom višje stopnje (PIZ ali
IP), datiranim po 31. 12. 2009.
– Vso dokumentacijo, navedeno v prijavnem obrazcu 2, v fizični obliki.
IV. MŠŠ ima v svojem finančnem načrtu
zagotovljene proste pravice porabe v višini
21.500.000,00 EUR sofinancerskih sredstev
na dveh podprogramih 040101 – Predšolska
vzgoja, skupina projektov 3311-11-S002 sofinanciranje investicij v vrtcih (7,5 mio EUR)
in 040102 – Osnovno šolstvo, skupina projektov 3311-11-S003 investicije v osnovno
šolstvo (14 mio EUR).
V. Obdobje črpanja sredstev: sredstva predvidena za sofinanciranje so predvidena za ta namen v okviru evidenčnih projektov 3311-07-0002 nove investicije v OŠ in
3311-07-0003 nove investicije v vrtce, v letih
2011, 2012 in 2013.
Projekti bodo vključeni v NRP državnega
proračuna po opravljenem izboru, najkasneje do 15. 10. 2011, ne glede na dinamiko
sofinanciranja.
VI. Način financiranja: za izplačilo sredstev sofinanciranja iz proračuna MŠŠ bo
z občino sklenjena pogodba o sofinanciranju. Občina bo v skladu z dinamiko izvedbe
investicije izstavljala zahtevke za izplačila,
ki bodo odobreni na podlagi predloženih
finančnih poročil o izvajanju investicije na
obrazcih ministrstva. Na podlagi končnega
poročila o poteku investicije, predloženega
projekta izvedenih del (PID) in uporabnega
dovoljenja se sofinanciranje zaključi. Pogodba o sofinanciranju je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva. V primeru, da
pride do spremembe v državnem proračunu
ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vpliva na pogodbo, stranki s sklenitvijo
pisnega aneksa k pogodbi, pogodbo spremenita tako, da jo prilagodita sorazmerno
spremembam v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva, s spremembo dinamike izplačil.
VII. Prejemnik sredstev mora pri porabi
teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno
naročanje, kadar so izpolnjeni pogoji, določeni v navedenem zakonu.
VIII. Kriteriji za izbiro projektov: prijavljeni
projekti bodo ovrednoteni po treh kriterijih, ki
so podrobno obrazloženi v gradivu »Kriteriji« in so del razpisne dokumentacije.
Kriteriji so sledeči:
– Kriterij I.: (22%) – Demografska slika
oziroma vpis

– Kriterij II.: (28%) – Stopna pripravljene
projektne in druge dokumentacije
– Kriterij III.: (50%) – vrednotenje je skladno z enim od izbranih prijavljenih osnovnih
razlogov za investicijo:
– Pomanjkanje prostora v vrtcih
– Rekonstrukcija – ocena potresne in
statične ogroženosti objektov osnovnega
šolstva.
IX. Prijavitelj mora vložiti prijavo projekta
v elektronski in fizični obliki, in sicer:
– Elektronska oblika: vse prijavne obrazce mora prijavitelj poslati za vsak projekt
posebej, na spletni naslov razpisOSinvesticije.mss@gov.si.
– Fizična oblika: vse prijavne obrazce
je potrebno poslati skupaj z vso prijavljeno projektno in investicijsko dokumentacijo, z obvezno oznako »Ne odpiraj – Razpis za sofinanciranje investicij VR + OŠ,
2011«, podpisano in žigosano, na naslov:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za
investicije, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
V primeru več prijavljenih projektov, mora
biti prijava vsakega posameznega projekta
v ločeni kuverti z obvezno oznako, in zaporedno številko projekta iz prijave (iz vstopnega obrazca).
– V vsaki kuverti mora biti priložena tudi
podpisana in žigosana »Izjava občine«, ki
je v obliki obrazca objavljena na spletnih
straneh MŠŠ, v okviru razpisne dokumentacije.
– Rok za predložitev vlog: elektronska
in fizična oblika prijave morata dospeti na
spletni naslov in v vložišče MŠŠ do vključno
14. 4. 2011, do 12. ure. Predložitev prijave
po tem roku ne bo upoštevana in bo v neodprti kuverti vrnjena naslovniku.
– V postopku uvrstitve prijavljenih projektov po prioritetnem vrstnem redu bo MŠŠ
upoštevalo le tiste prijave, ki bodo vsebovale vse z javnim razpisom zahtevane obrazce
in priloge.
– MŠŠ bo po pregledu prejetih prijav in
morebitnih ugotovitvah o formalnih nepopolnostih prijave, ki bi onemogočale računalniško obdelavo podatkov, pozvalo občine
k dopolnitvi in obrazložitvi. Manjkajoča dokumentacija v papirni obliki ne bo predmet
poziva občini k dopolnitvi prijave.
X. Datum odpiranja prijav: 15. 4. 2011.
Zaradi predvidene številčnosti prijav odpiranje vlog ne bo javno.
XI. Način izbora: na spletnih straneh
MŠŠ bo predvidoma v enem mesecu od
roka za prejem vlog objavljen predhodni
prioritetni vrstni red projektov, zoper katere-
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ga bodo občine lahko podale pripombe. Na
podlagi upravičenih pripomb občin bo predhodni prioritetni vrstni red korigiran, kar bo
osnova za izdelavo končnega prioritetnega
vrstnega reda projektov in hkrati izdajo sklepa o izboru in obvestila o neizboru projektov
za sofinanciranje, najkasneje do 8. 7. 2011.
Zoper obvestilo o neizboru pritožba ni mogoča, mogoče je sprožiti upravni spor.
XII. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh MŠŠ, http://www.
mss.gov.si, in obsega sledeče sklope:
1. Prijavni obrazci
2. Izjava občine
3. Navodila za prijavo
4. Kriteriji
5. Pojmi in okrajšave, uporabljeni v razpisni dokumentaciji
6. Smernice MŠŠ.
XIII. Vse informacije lahko zainteresirani prijavitelji dobijo na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo
in šport, Služba za investicije, Masarykova 16, Ljubljana, kontaktni osebi: Sabina
Čamernik, tel. 01/400-54-60, Janja Barši,
tel. 01/400-52-65, ali po e-pošti: razpisOSinvesticije.mss@gov.si.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 331-19/2007/57
Ob-1788/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22,
1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013
(Uradni list RS, št. 40/10 in 85/10), (v nadaljnjem besedilu: Uredba PRP),

– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009
z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe
(ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne
kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6.
2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1698/2005/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih
pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene
z Uredbo Komisije (ES) št. 108/2010 z dne
8. februarja 2010 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
(UL L št. 36 z dne 9. 2. 2010, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES),
– Uredba Komisije (ES) št. 65/2011
z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih
postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja
(UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/ES),
– Sporočila Komisije – Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in pre-

strukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244
z dne 1. 10. 2004, str. 2; v nadaljnjem besedilu: Smernice Skupnosti 244/2004/EC),
– 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 28. 12. 2006, str. 5),
zadnjič spremenjene s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 27/2007 z dne 27. aprila 2007 o spremembi priloge XIII (Promet)
k Sporazumu EGP (UL L št. 209 z dne 9. 8.
2007, str. 48), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1998/2006/ES),
– Uredbe 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 izjemah) (UL L št. 214
z dne 9. 8. 2008, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 800/2008/ES),
– Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06,
70/07, 99/08 in 17/09), (v nadaljnjem besedilu: Uredba regionalnih pomoči),
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013, ki ga je
potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007
SI 06 RPO 001 z dne 12. 9. 2007, zadnjič
spremenjenega dne 17. 12. 2009 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja,
1. javni razpis
iz naslova ukrepa 123
Dodajanje vrednosti kmetijskim
in gozdarskim proizvodom
za gospodarske družbe,
samostojne podjetnike, zadruge
in zavode v letu 2011
I. Osnovni podatki o javnem razpisu:

Cilj ukrepa:

Podpore v okviru ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom
bodo prispevale k izboljšanju konkurenčnosti živilskopredelovalnih, kmetijskih in gozdarskih
podjetij.

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 123
Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom iz PRP 2007–2013 za izvedbo
naložb v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, predelavo živilskih proizvodov, skupne
naložbe (kmetijski in živilski proizvodi) ter prvo stopnjo predelave lesa, ki jih bodo izvedle
gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge in zavodi.

Vrsta naložbe:

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Uredbe PRP se glede na predmet podpore, naložbe
v tem javnem razpisu delijo na:
– naložbe, v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, predelavo živilskih proizvodov,
skupne naložbe (kmetijski in živilski proizvodi) (Sklop A),
– naložbe v prvo stopnjo predelave lesa (Sklop B).

Razpisana sredstva:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 20.000.000 EUR, od tega:
– do 16.000.000 EUR za Sklop A;
– do 4.000.000 EUR za Sklop B.
Kolikor sredstva za Sklop A oziroma Sklop B ne bodo v celoti dodeljena, se lahko v skladu
z drugim odstavkom 90. člena Uredbe PRP, prenesejo na preostali Sklop iz javnega
razpisa.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– do 15.000.000 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP 2007–2013 – EU
– do 5.000.000 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba.
Stopnja pomoči znaša od 25 do 60% upravičenih stroškov, od tega znaša delež
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75%, delež Republike Slovenije pa
25%.

Vrsta javnega razpisa

ZAPRTI

Objava in zaključek javnega razpisa:

Javni razpis je odprt od 4. 3. 2011 do vključno 8. 4. 2011.

Informacije o razpisu:

INFO točka ARSKTRP (Dunajska 160, 1000 Ljubljana)
tel.: 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
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II. Predmet podpore
(1) Skladno s prvim odstavkom 31. člena
Uredbe PRP so predmet podpore v okviru
tega javnega razpisa naložbe, ki se nanašajo na:
1. predelavo in trženje kmetijskih pro
izvodov, opredeljenih v Prilogi I k Pogodbi,
razen proizvodov iz rib (v nadaljnjem besedilu: kmetijski proizvodi);
2. predelavo živil, ki niso zajeta v Prilogi
I k Pogodbi in katerih surovina so kmetijski
proizvodi;
3. skupne naložbe predelave proizvodov
iz točk 1. in 2.;
4. prvo stopnjo predelave lesa.
(2) Seznami kmetijskih proizvodov in živil
ter proizvodov prve stopnje predelave lesa
so objavljeni na spletnih straneh, www.arsktrp.gov.si in www.mkgp.gov.si.
(3) Za namen tega javnega razpisa se
naložbe iz prvega odstavka tega poglavja
razdelijo na dva sklopa in sicer:
1. Sklop A: naložbe iz 1., 2. in 3. točke
prvega odstavka tega poglavja;
2. Sklop B: naložbe iz 4. točke prvega
odstavka tega poglavja.
(4) Naložba, katere skupna vrednost,
skladno z drugim odstavkom 31. člena
Uredbe PRP, ne presega 100.000 EUR brez
DDV, je enostavna naložba. Če pa skupna
vrednost naložbe presega 100.000 EUR
brez DDV, je to zahtevna naložba.
III. Vlagatelji
(1) Skladno s 33. členom Uredbe PRP so
vlagatelji na ta javni razpis lahko:
1. gospodarske družbe,
2. samostojni podjetniki posamezniki,
3. zadruge in
4. zavodi.
(2) Za namene iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka poglavja II. Predmet podpore
so vlagatelji:
– mikro, mala in srednja podjetja,
– velika podjetja, ki zaposlujejo do 750
zaposlenih ali imajo letni prihodek podjetja
nižji od 200.000.000 EUR.
(3) Za namene iz 4. točke prvega odstavka poglavja II. Predmet podpore so vlagatelji
podjetja, ki dosegajo velikost in obseg letnega prihodka za mikropodjetja.
(4) Za izračun velikosti podjetja se, glede
na četrti odstavek 33. člena Uredbe PRP,
upoštevajo merila iz Uredbe 800/2008/ES in
Priporočila Komisije 2003/361/ES, ki sta objavljena na spletni strani, www.mkgp.gov.si
in www.arsktrp.gov.si.
V kategorijo mikro, majhnih in srednje
velikih podjetij se uvrščajo:
A. mikro podjetje (podjetje, ki ima manj
kot 10 zaposlenih in ima letni promet ali
letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR);
B. majhno podjetje (podjetje, ki ima manj
kot 50 zaposlenih in ima letni promet ali
letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR);
C. srednje veliko podjetje (podjetje, ki
ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR ali
letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR).
Na velikost podjetja vpliva tudi povezanost podjetij, za kar se upoštevajo opredelitve v Prilogi 1 Uredbe 800/2008/ES.
(5) Velikost podjetja se preverja v postopku odločanja o vlogi, pri čemer se preveri podatke zadnjih dveh poslovnih let pred
letom odobritve vloge. Podatki glede števila
zaposlenih in finančnih zneskov so podat-
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ki, ki se navezujejo na zadnji dve potrjeni
obračunski obdobji in se izračunajo na letni
osnovi. Če podjetje na dan zaključka poslovnih knjig ugotovi, da je za preteklo leto
preseglo ali padlo pod zaposlitveni prag ali
najvišje finančne vrednosti, izgubi ali pridobi
status velikega, srednjega, majhnega ali mikropodjetja samo, če se to ponovi v zadnjih
dveh obračunskih letih.
IV. Upravičeni stroški
A. Upravičeni stroški
(1) Skladno z 32. členom Uredbe PRP
so upravičene v okviru tega javnega razpisa
naslednje vrste stroškov:
Št.

Upravičeni strošek

Dodatna pojasnila

Stroški naložbe
1

nakup nepremičnin

Samo v primeru, če:
– je upravičenec mikro, malo ali srednje podjetje,
– se vloga nanaša na naložbe iz 1. točke prvega
odstavka poglavja II. Predmet podpore,
– stroški prenove objekta ter novih strojev in opreme
dosežejo najmanj 50 odstotkov upravičenih stroškov
naložbe.

2

novogradnja,
rekonstrukcija in
investicijsko vzdrževanje
nepremičnin

Pri gradbenih in obrtniških delih so povsod
upoštevani stroški materiala, prevoza in opravljenih
del.

3

stroški nakupa novih
strojev, opreme in naprav

Med stroške nakupa novih strojev, opreme in naprav,
sodi tudi nakup laboratorijske in računalniške
opreme.

Splošni stroški
1

stroški povezani
s pripravo in
izvedbo naložbe
in izpolnjevanjem
obveznosti iz naslove
tega javnega razpisa

Med te stroške sodijo stroški priprave vloge,
poslovnega načrta, stroški pridobitve gradbene ali
tehnične dokumentacije ter priprava zahtevkov za
izplačilo.
Višina tovrstnih stroškov lahko predstavlja do
vključno 10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

(2) V skladu s 4. točko prvega odstavka 32. člena Uredbe PRP so do podpore upravičeni tudi stroški nastali z izvedbo naložb v izboljšanje trženja kmetijskih
proizvodov, kamor uvrščamo naložbe namenjene skladiščenju primarnih kmetijskih
proizvodov, pripravi primarnih kmetijskih
proizvodov za trg, ureditvi razstavnih in degustacijskih proizvodov, ureditvi prodajnih
prostorov in nakup namenskih aparatov za
prodajo (npr. mlekomati, oljemati). Z izvedbo
teh naložb lahko nastanejo vrste stroškov, ki
so opredeljene v prejšnjem odstavku.
(3) Podrobnejši seznam upravičenih stroškov in zgornje višine priznanih stroškov so
del razpisne dokumentacije objavljene na
spletnih straneh, www.arsktrp.gov.si in www.
mkgp.gov.si.
B. Nastanek upravičenih stroškov
(1) Skladno s tretjim odstavkom 32. člena Uredbe PRP, vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti
z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti na
račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del).
(2) Naložba, glede na tretji odstavek
101. člena Uredbe PRP, ne sme biti zaključena pred izdajo odločbe o pravici do
sredstev ter mora biti končana pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo. Kaj se
šteje za zaključek naložbe je opredeljeno
v šestem odstavku poglavja V/3 Pogoji, ki jih
mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju
zahtevka, tega javnega razpisa.
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(3) Skladno s četrtim odstavkom 34. člena Uredbe PRP, so upravičeni stroški naložbe, ki so nastali:
a) v primeru predelave in trženja kmetijskih proizvodov (1. točka prvega odstavka
poglavja II. Predmet podpore) od datuma
zaprtja javnega razpisa do vložitve zadnjega
zahtevka za izplačilo sredstev;
b) v primeru predelave živil, skupnih naložb in prve stopnje predelave lesa (2., 3. in
4. točka prvega odstavka poglavja II. Predmet podpore) od datuma izdaje odločbe
o pravici do sredstev do vložitve zadnjega
zahtevka za izplačilo sredstev.
(4) Skladno s šestim odstavkom 34. člena Uredbe PRP, so upravičeni do podpore
tudi splošni stroški, ki so nastali od 1. 1.
2007 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
C. Neupravičeni stroški
(1) Poleg neupravičenih stroškov iz
3. točke 71. člena Uredbe 1698/2005/ES
se podpora, v skladu s sedmim odstavkom
32. člena Uredbe PRP, ne dodeli za:
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– rabljeno opremo,
– stroške tekočega poslovanja (stroški
vzdrževanja in najema itd.),
– bančne stroške,
– stroške promocije,
– splošne upravne stroške,
– nakup šotorov,
– stroške nakupa dostavnih in servisnih
vozil ter gradbenih in transportnih sredstev,
razen fiksnega podvozja za stroje ter strojev
za nakladanje in razkladanje surovin, izdelkov in tovora v okviru proizvodnega procesa
ter mobilnih prodajaln za prodajo kmetijskih
proizvodov.
(2) Do podpore niso upravičene naslednje vrste naložb:
– naložbe, ki se financirajo iz sredstev
operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, kot jih določajo uredbe o kmetijskih trgih;
– naložbe, ki niso sklenjena celota oziroma pri katerih se predvidevajo še dodatna
vlaganja po njihovem dokončanju;
– naložbe, ki spadajo med ukrepe za
podporo raziskovalnim projektom in ukrepe
za promocijo kmetijskih proizvodov;
– naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in živil, ko se predelovalni
obrat nahaja v sklopu gostinskega lokala, za
namen katerega se tudi izvaja predelava;
– naložbe, ki se nanašajo na predelavo
kmetijskih proizvodov, vendar rezultat predelave ni hrana za ljudi ali živali;
– naložbe v nakup laboratorijske opreme, ki se ne uporablja izključno za namen
lastne predelave;
– naložbe, ki ne dosegajo najnižjega
zneska dodeljene pomoči 3.500 EUR na
posamezno naložbo.
V. Pogoji in obveznosti
V/1: Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni najkasneje do izteka roka za dopolnitev vloge
1. Splošni pogoji
(1) Vlagatelj mora vložiti popolno vlogo
skladno z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej
navedeni. Podatki morajo biti medsebojno
skladni. Vlagatelj mora uporabljati podatke
iz uradnih evidenc. Vloga se zavrne, kolikor
vlagatelj navaja neresnične podatke.
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(2) Skladno z osmim odstavkom 101. člena Uredbe PRP, mora imeti vlagatelj, ki je fizična oseba stalno prebivališče na ozemlju
Republike Slovenije, vlagatelj, ki je pravna
oseba, pa mora imeti dejavnost registrirano
na ozemlju Republike Slovenije.
(3) Vlagatelj skladno s 1. točko drugega
odstavka 34. člena Uredbe PRP:
– mora biti ob vložitvi vloge na javni razpis registriran za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet podpore ter
– ne sme biti v težavah v skladu s Sporočilom Komisije 244/2004/ES, ne sme biti
v stečajnem postopku, v postopku prisilne
poravnave ali v postopku likvidacije ter mora
imeti poravnane vse davke in prispevke do
države. Mala in srednja podjetja, ki delujejo
manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic
Skupnosti 244/2004/EC, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij.
(4) Iz dokumentacije vlagateljev, ki kandidirajo za pridobitev sredstev za naložbe, mora biti, skladno z osmim odstavkom
101. člena, Uredbe PRP razvidna zaprtost
finančne konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe. Vlagatelj mora skladno
s tretjim odstavkom 34. člena Uredbe PRP
izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih
finančnih sredstev za naložbo. V primeru
zahtevnih naložb, ko vlagatelj predvideva
vlaganje več kot enega zahtevka, je obvezna priloga izjava banke, iz katere je razvidna finančna konstrukcija prijavljene naložbe.
(5) Vlagatelj mora dokazati lastništvo nepremičnin, kjer bo potekala naložba. Skladno s 7. točko prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP mora biti vlagatelj lastnik,
solastnik ali dolgoročni najemnik oziroma
mora imeti sklenjeno dolgoročno pogodbo
o stavbni pravici za nepremičnino. Če je
vlagatelj solastnik, mora predložiti overjeno
soglasje solastnikov za izvedbo naložbe.
V primeru naložb v nepremičnine, katerih
vlagatelj ni lastnik, pa mora predložiti overjeno pogodbo o najemu nepremičnin ali pogodbo o stavbni pravici (za obdobje najmanj
10 let po zaključku naložbe) in overjeno soglasje lastnika za izvedbo naložbe.
(6) Vlagatelj mora skladno s 1. točko prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP:
– v primeru enostavne naložbe predložiti strategijo razvoja dejavnosti z vključeno
naložbo, v skladu z navodili, objavljenimi
na spletni strani, www.mkgp.gov.si in www.
arsktrp.gov.si.
– v primeru zahtevne naložbe je potrebno
priložiti poslovni načrt, iz katerega mora biti
razvidna ekonomska upravičenost naložbe.
Izdelan mora biti v skladu s Priročnikom za
izdelavo poslovnega načrta, ki je objavljen
na spletni strani, www.mkgp.gov.si in www.
arsktrp.gov.si, vsaj še za obdobje pet let po
končani naložbi, vendar najmanj za obdobje
ekonomske dobe naložbe.
(7) Vlagatelj mora z vlogo dokazati ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje se, da
je naložba ekonomsko upravičena, če je interna stopnja donosnosti, izračunana v strategiji razvoja dejavnosti z vključeno naložbo
ali v poslovnem načrtu, pozitivna.
(8) Vlagatelj mora imeti, skladno s sedmim odstavkom 101. člena Uredbe PRP za
nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(9) Kolikor so priloge in dokazila priložena v vlogi na ta javni razpis napisana v tujem

jeziku mora vlagatelj zagotoviti prevod v slovenski jezik, ki mora biti priložen k vlogi. Če
prevod ni razumljiv mora vlagatelj na zahtevo ARSKTRP predložiti uradni prevod.
(10) Vlagatelj lahko vloži več vlog na isti
javni razpis. Posamezna vloga mora predstavljati zaključeno celoto, kar pri naložbah,
pri katerih je potrebno gradbeno dovoljenje
pomeni, da je mogoče izvesti ločen tehnični
prevzem oziroma pridobiti ločeno uporabno
dovoljenje oziroma dovoljenje za poskusno
obratovanje pri zahtevnejših objektih ter da
bo ob zaključku naložbe stekel proizvodni
proces.
(11) Iz vloge mora biti razviden prispevek
naložbe k izboljšanju splošne učinkovitosti
podjetja. To se dokaže z izpolnjevanjem
enega izmed ciljev ukrepa:
– uvajanje novih proizvodov, tehnologij
ali proizvodnih izboljšav;
– uvajanje učinkovitega trženja pro
izvodov;
– stabilizacija dohodkov in zagotavljanje
splošne učinkovitosti in večje produktivnosti
dela;
– uvajanje izboljšav s področja higiene,
varovanja okolja in varnosti pri delu.
(12) Naložbe, ki se nanašajo na predelavo živil, skupne naložbe in prvo stopnjo predelave lesa, so upravičene do podpore v okviru tega razpisa, kolikor gre za
naložbo, ki se nanaša na:
– vzpostavitev novega obrata,
– širitev obstoječega obrata,
– povečanje raznovrstnosti proizvodnje
obrata z novimi dodatnimi proizvodi ali
– bistvene spremembe v celotnem pro
izvodnem procesu obstoječega obrata.
(13) Vlagatelji morajo v vlogi, skladno
z 2. točko prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP, predstaviti dva modela izračuna:
enega, ki upošteva pridobljeno pomoč iz
naslova tega ukrepa, in drugega, ki te pomoči ne upošteva. Iz primerjave teh dveh
izračunov mora biti razvidno, da bo dodeljena pomoč prispevala k:
a) dejanskem povečanju velikosti oziroma obsega naložbe, v stvarni ali finančni
obliki,
b) skrajšanju dejanskega časa, ki ga bo
vlagatelj porabil za dokončanje naložbe ali,
c) izvedljivosti naložbe.
(14) Upravičenec mora skladno z 10. točko prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP
dokazati, da je naložba skladna z minimalnimi standardi Skupnosti, ki veljajo za takšno
naložbo. Pri naložbah, katerih namen je
uskladitev s standardi Skupnosti, se pomoč
lahko dodeli samo tistim naložbam, ki so jih
izvedla mikro podjetja in so bila izvedena
z namenom izpolnjevanja na novo uvedenih
standardov Skupnosti, v obdobju 36 mesecev od datuma, s katerim je standard za
podjetje postal obvezen.
Izpolnjevanje minimalnih standardov
Skupnosti za podprto naložbo se dokazuje z/s:
– v primeru nakupa novih strojev in nove
tehnološke opreme z izjavo upravičenca,
ki jo predloži ob oddaji zadnjega zahtevka
za izplačilo sredstev, da kupljen stroj oziroma oprema izpolnjuje minimalne standarde
Skupnosti. ES izjave o skladnosti za posamezen stroj ali opremo (Pravilnik o varnosti
strojev (Uradni list RS, št. 75/08), ki jih upravičenci dobijo od proizvajalcev ali njihovih
zastopnikov v EU, pa morajo biti na voljo za
revizijo in pregled na kraju samem;
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– v primeru gradbeno – obrtniških del,
ko je za naložbo bilo predhodno potrebno
pridobiti gradbeno dovoljenje s tehničnim
prevzemom in pridobljenim uporabnim dovoljenjem oziroma dovoljenjem za poskusno obratovanje pri zahtevnejših projektih, ki
jih upravičenec predloži ob oddaji zadnjega
zahtevka za izplačilo sredstev;
– v primeru gradbeno – obrtniških del,
ko za obnovo ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja, je ne glede na določbe
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS,
št. 110/02, 97/03 Odl. US: U-I-152/00-23,
41/04 – ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04 Odl. US:
U-I-1/03-15, 102/04 – UPB1 (14/05 popr.),
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05
Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US:
U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl.US:
U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10
popr.); v nadaljnjem besedilu: ZGO-1), za
potrebe tega javnega razpisa ob oddaji vloge potrebno priložiti izjavo pooblaščenega
nadzornega organa, da za zadevno naložbo
ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja
ter da so na zemljišču, na katerem se izvaja
naložba dovoljena tovrstna dela v skladu
z veljavnim prostorskim planom. Za pooblaščeni nadzorni organ po tem javnem razpisu
se šteje organ, ki v skladu z predpisi o graditvi objektov izpolnjuje vse pogoje za nadzornika. Prav tako je potrebno v primeru, ko bo
naložba izvedena v objektu, priložiti kopijo
pravnomočnega uporabnega dovoljenja za
obstoječi objekt, iz katerega je razvidno, da
se v obstoječem objektu lahko opravlja naložbena dejavnost;
– v primeru naložb, ki se izvajajo kot
kombinacija prvih treh alinej tega odstavka se upoštevajo določila vseh zadevnih
alinej.
(15) V primeru gradbenih ter obrtniških
del mora vlagatelj zagotoviti ustrezno investicijsko dokumentacijo (z natančnim popisom del in stroškovno opredelitvijo cen, ki
jo pripravi projektant in vsemi potrebnimi
dovoljenji za izvedbo naložbe). Za izvedbo
naložbe, ki zahteva pridobitev gradbenega
dovoljenja, je potrebno v vlogi priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje. Za izvedbo
naložbe, za katero pridobitev gradbenega
dovoljenja ni potrebna, vendar se bo izvedla
v že obstoječem objektu, je v vlogi potrebno
priložiti pravnomočno uporabno dovoljenje,
iz katerega je razvidna namembnost objekta, ki mora biti skladna z dejavnostjo prijavljene naložbe.
(16) Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev samo za del naložbe, morajo biti
skladno s 4. točko prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP iz priložene investicijskotehnične dokumentacije razvidni:
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
b) ločen popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na razpis,
c) predložen popis že izvedenih del in
stroškov v primeru fazne gradnje.
Naložba mora predstavljati zaključeno
proizvodno celoto.
(17) Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe v nakup oziroma gradnjo prostorov in nakup pripadajoče opreme,
ki je ali bo v objektih, zgrajenih tudi za druge
namene (pisarne, jedilnice, kuhinje, ipd.), se
skladno s 5. točko prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP, od vseh skupnih stroškov
gradnje celotnega objekta (skupni prostori,
streha, fasada ipd.) kot upravičeni stroški
priznajo le stroški v sorazmernem deležu

glede na neto tlorisno površino objekta, ki
jo upravičeni prostori zasedajo. Sprejemljiva je tudi drugačna, vsebinsko utemeljena
razdelitev upravičenih stroškov. Iz priložene
dokumentacije mora biti razviden:
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celoten objekt,
b) popis del in stroškov za upravičen del
naložbe,
c) popis del in stroškov za neupravičen
del naložbe.
2. Specifični pogoji
(1) Ob gradbeno-obrtniških delih in nakupu opreme za pridobivanje energije iz obnovljivih virov se skladno z 9. točko prvega
odstavka 34. člena Uredbe PRP, kot upravičen strošek priznajo stroški v sorazmernem
deležu glede na pridobljeno količino energije
za lastne potrebe predelovalnega obrata. Iz
priložene investicijsko tehnične-dokumentacije morajo biti razvidni:
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
b) izračun sorazmernega deleža, ki se
nanaša na upravičeni del naložbe.
(2) Do sofinanciranja nakupa nepremičnin so skladno z 11. točko prvega odstavka Uredbe PRP, upravičena mikro, mala in
srednja podjetja, katerih naložba se nanaša
na namen predelave kmetijskih proizvodov.
V okviru tega upravičenega stroška je upravičen strošek tudi nakup zemljišč v višini do
vključno 10 odstotkov skupnih upravičenih
stroškov celotne naložbe. Nakup nepremičnine je upravičen ob izpolnjevanju spodnjih
pogojev:
– nakup mora omogočiti tehnološko zaključeno proizvodno celoto;
– kupljeni objekt mora biti v celoti kupljen za namene predelave kmetijskih pro
izvodov;
– sedanji in bodoči lastnik ne smeta imeti
sorodstvene povezave (do drugega kolena);
– prodajalec in kupec nepremičnine sta
lahko imela v zadnjih 2 letih (od podpisa kupoprodajne pogodbe) največ 5% lastniških
delež v enem ali drugem podjetju;
– sofinanciranje nakupa nepremičnine ni
možno, ko gre za prenos iz fizične osebe
na pravno osebo, v kateri ima le-ta več kot
5% lastniški delež oziroma je registriran kot
samostojni podjetnik;
– nepremičnina ni smela biti sofinancirana z javnimi sredstvi Republike Slovenije ali
sredstvi Evropske unije v obdobju 5 let pred
vložitvijo vloge na ta javni razpis.
Tehnološko zaključeno proizvodno celoto vlagatelj izkaže z izpolnjevanjem naslednjih pogojev:
– da je v primeru naložbe, za katere
je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje,
izveden tehnični prevzem in priloženo uporabno dovoljenje za proizvodni objekt ter
zemljiškoknjižni izpisek, ki ne sme biti starejši od 30 dni. V primeru, da vpis lastninske
pravice še ni izveden v zemljiški knjigi lahko
vlagatelj namesto zemljiškoknjižnega izpiska predloži kopijo potrdila o vložitvi predloga za vpis v zemljiško knjigo. Navedena
dokazila mora vlagatelj predložiti ARSKTRP
najkasneje ob vložitvi zahtevka za izplačilo
sredstev;
– da je v primeru nakupa objekta upravičen strošek nakup proizvodnega objekta.
Če so v proizvodnem objektu tudi skladiščne površine, se kot upravičen strošek
štejejo površine v obsegu proizvodnega
objekta;
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– da je prenova objekta s stroji in opremo
po nakupu celovita, kar pomeni, da dosežejo stroški prenove proizvodnega objekta oziroma novih strojev in opreme v proizvodnem
objektu, najmanj 50% vrednosti upravičenih
stroškov naložbe;
– da vlagatelj predloži cenitveno poročilo, ki ga izdela pooblaščen ocenjevalec
vrednosti nepremičnin, sodno zapriseženi
cenilec gradbene stroke ali cenilec nepremičnin s certifikatom Agencije RS za pospeševanje prestrukturiranje gospodarstva
in spodbujanja prenove podjetij. Iz priložene dokumentacije mora biti ločeno razvidna
neto kvadratura in cenitev za: proizvodne
prostore in skladišča, ter za prostore, ki niso
upravičeni do sofinanciranja v okviru tega
javnega razpisa. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se bo upoštevala nižja cena
(cena iz cenitvenega poročila ali nakupna
cena).
(3) Ureditev razstavnih in prodajnih prostorov ter nakup namenskih aparatov za
prodajo so upravičeni do podpore, kolikor
vsaj 80% letne skupne vrednosti prodaje predstavlja prodaja lastnih kmetijskih
proizvodov. Upravičeni stroški se izračunajo v primeru prodaje:
– samo lastnih kmetijskih proizvodov, od
celotne priznane vrednosti naložbe;
– ne samo lastnih kmetijskih proizvodov,
od 80% priznane vrednosti naložbe.
(4) V primeru nakupa in postavitve namenskih aparatov za namen trženja kmetijskih proizvodov je vlogi potrebno priložiti
pogodbo za obdobje najmanj petih let po
dokončanju naložbe in dovoljenje, iz katerega je razvidno soglasje lastnika parcele
ali objekta, ki dovoljuje namestitev aparata.
(5) Kolikor se naložba nanaša na predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi I k Pogodbi ter bo prispevala k izboljšanju predelave in trženja
mlečnih proizvodov, izboljšanju energetske
učinkovitosti, predelavi kmetijske/gozdne
biomase za obnovljive vire energije, uvedbi
proizvodnih tehnik za varčevanje z vodo in
vgradnjo naprav za obdelavo odpadnih voda
pri predelavi, skladno s 16a. členom Uredbe
1698/2005/ES in tretjim odstavkom 36. člena Uredbe PRP ter vlagatelj za te upravičene stroške uveljavlja višji delež podpore
potem mora vlagatelj predložiti:
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
b) popis del in stroškov, ki se nanašajo
na v tem odstavku opredeljene vrste naložb
ter za katere vlagatelj uveljavlja višji delež
podpore.
(6) Med naložbe, ki so upravičene do
višjega deleža podpore skladno s prejšnjim
odstavkom uvrščamo naložbe:
– v izgradnjo čistilnih naprav za namen
obdelave odpadnih voda pri predelavi;
– v izboljšanje energetske učinkovitosti,
kamor sodijo:
 naložbe v rekonstrukcijo oziroma zamenjavo hidravličnih in pnevmatskih agregatov, elektromotornih pogonov in njihovih
krmilnih sistemov, sistemov za izrabo odpadne toplote, ogrevalnih in hladilnih sistemov,
prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, s katerimi se doseže vsaj 25%
prihranek energije;
 naložbe v celovito energijsko prenovo
obstoječih objektov v nizkoenergijski tehnologiji, ogrevanih nad 19 °C, pri kateri mora
objekt v saniranem stanju izkazovati:
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a. ustrezno toplotno zaščito zunanje lupine,
b. vgrajeno energijsko varčno zunanje
stavbno pohištvo,
c. vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja
in hlajenja,
d. vgradnjo sistema za prezračevanje
z vračanjem toplote odpadnega zraka (centralna izvedba, lahko pa tudi lokalna),
e. optimizacijo ogrevalnih sistemov (termostatski ventili, regulacija in hidravlično
uravnoteženje),
pri čemer potrebna toplota za ogrevanje objekta Qh, izračunana po metodologiji
PHPP'07, ne sme presegati 45 kWh/m2a
pri klimatskih podatkih osrednje Slovenije
(Ljubljana). Izračun energijske učinkovitosti
stavbe mora vključevati tudi ustrezno hlajenje (preprečevanje poletnega pregrevanja
objekta) z arhitekturnimi rešitvami ter po potrebi z aktivnimi energijsko varčnimi sistemi
hlajenja;
 gradnjo novih objektov v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji, ogrevanih nad 19
°C, za katere bo predložena PGD/PZI dokumentacija za arhitekturo in strojne inštalacije
za ogrevanje in prezračevanje izkazovala
gradnjo energijsko učinkovitega nizkoenergijskega ali pasivnega objekta. Izračunana
potrebna toplota za ogrevanje objekta Qh,
izračunana po metodologiji PHPP'07, ne
sme presegati 35 kWh/m2a, iz obnovljivih
virov energije pa mora biti zagotovljenih najmanj 25% skupnih letnih potreb po toploti za
ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode.
Izračun energijske učinkovitosti stavbe mora
vključevati tudi ustrezno hlajenje (preprečevanje poletnega pregrevanja objekta) z arhitekturnimi rešitvami ter po potrebi z aktivnimi
energijsko varčnimi sistemi hlajenja.
Novozgrajeni objekt mora izkazovati:
a. ustrezno toplotno zaščito zunanje lupine objektov,
b. vgradnjo energijsko varčnega zunanjega stavbnega pohištva,
c. vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja
in hlajenja,
d. vgradnjo sistema za prezračevanje
z vračanjem toplote odpadnega zraka,
e. optimizacijo ogrevalnih sistemov (termostatski ventili, regulacija in hidravlično
uravnoteženje).
– naložbe v predelavo kmetijske/gozdne
biomase za obnovljive vire energije, kolikor
to pomeni zamenjavo obstoječega sistema
pridobivanja energije potrebne za predelavo, ki uporablja fosilna goriva (premog,
nafta, zemeljski plin), s sistemom za pridobivanje energije iz kmetijske/gozdne biomase, ob tem, da bo zmanjšanje letne porabe
fosilnih goriv vsaj 50%;
– naložbe v vključitev proizvodnih tehnik
za varčevanje z vodo, kamor sodijo tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje voda
v tehnološkem procesu, tehnologije, naprave in nadzorno-regulacijske ukrepe, ki
v tehnološkem procesu ali distribucijskem
sistemu omogočajo prihranek ali zmanjšanje izgub pitne vode ter naprave za čiščenje
oporečnih virov pitne vode.
Vlagatelj zgoraj navedena dejstva dokazuje s priloženo projektno dokumentacijo za
pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta
za izvedbo del (PGD/PZI) oziroma s priloženimi kopijami izvedenih meritev, monitoringov in podobno. Strokovno oceno lahko
izdela oseba, ki je pooblaščena za izdelavo
projektne dokumentacije ali pa ima ustrezno izobrazbo na tehničnem področju, ki
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je predmet zadevne naložbe, opredeljene
v zgornjem odstavku.
V/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od
izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka naložbe
(1) Gradbena dela morajo biti skladno
s šesto točko prvega odstavka 34. člena
Uredbe PRP izvedena v skladu s predpisi,
ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo
okolja.
(2) Skladno s tretjim odstavkom 101. člena Uredbe PRP mora biti naložba končana pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo.
V/3: Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka
(1) Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev.
(2) Za vse naložbe, ki se bodo sofinancirale v okviru tega javnega razpisa morajo upravičenci vložiti zahtevke za izplačilo
sredstev najkasneje do 30. 6. 2015.
(3) Upravičenci morajo za stroške vseh
storitev, dobav, del, strojev in opreme, ki so
višji od 10.000 EUR (brez DDV) pridobiti
primerljive pisne ponudbe najmanj treh med
seboj neodvisnih ponudnikov. Prav tako pri
izvedbi naložbe ne smejo sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do konflikta interesov.
Ponudbe morajo biti, ob vložitvi zahtevka
za izplačilo sredstev, vključene v poročilo
tako, da je razvidna odločitev za nakup,
povpraševanje, prejete ponudbe in utemeljitev izbora. Izvirniki ponudb morajo biti na
voljo za revizijo in pregled na kraju samem.
Če se končni prejemnik šteje za naročnika iz 3. člena Zakona o javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10),
mora predložiti sklep o začetku postopka
oddaje javnega naročila in ostala bistvena
dokazila o izvedenem postopku javnega naročanja ter kopijo ponudbe izbranega izvajalca/dobavitelja s kopijo pogodbe.
(4) Zahtevku mora upravičenec priložiti:
Št.

Dokazila, ki jih je potrebno priložiti zahtevku

1

kopije ponudb oziroma kopije sklenjenih pogodb z izvajalci.

2

originalne izvode računov s podrobno specifikacijo, ki se upravičencu ne
vračajo, ali overjene fotokopije teh računov

3

gradbeno situacijo pri gradbenih delih, ki jo potrdita pooblaščeni nadzorni organ
in upravičenec z originalnimi dokazili o njihovem plačilu

4

dokazila o plačilih (originalno potrdilo banke o izvršenem plačilu, overjena kopija
originalno potrjene položnice oziroma blagajniškega prejemka),

5

poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani končnega prejemnika.
(5) Kolikor so priloge in dokazila priložena zahtevku napisana v tujem jeziku mora
vlagatelj zagotoviti prevod v slovenski jezik.
Če prevod ni razumljiv mora vlagatelj na
zahtevo ARSKTRP predložiti uradni prevod.
(6) Zadnjemu zahtevku mora upravičenec priložiti tudi ustrezna dokazila o dokončanju naložbe ter dokazila, da je naložba
skladna z minimalnimi standardi Skupnosti
(glej četrti odstavek pod točko 1B. v poglavju V/I: Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni
ob oddaji vloge, tega javnega razpisa), ki
veljajo za takšno naložbo.
(7) Za izkazovanje zaključka naložbe se
priloži zadnjemu zahtevku:
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Št. Naložba
1

2

3

4

Dokazila o zaključku, ki jih je potrebno priložiti
zadnjemu zahtevku
stroji in oprema, ko za naložbo zapisnik o prevzemu in vključevanju opreme
ni bilo predhodno potrebno
v proizvodni proces, ki je podpisan s strani
pridobiti gradbenega dovoljenja končnega prejemnika ali kakšen drug ustrezen
dokument, ki zagotavlja, da so bili stroji in oprema
res dobavljeni in aktivirani v proces, dobavnice,
transportni listi pa morajo biti na voljo za revizijo
in pregled na kraju samem
gradbeno – obrtniška dela
tehnični prevzem in pridobljeno uporabno
oziroma nakup strojne
dovoljenje oziroma dovoljenje za poskusno
opreme, ko je za naložbo
obratovanje pri zahtevnejših projektih
bilo predhodno potrebno
pridobiti gradbeno dovoljenje
gradbeno – obrtniška dela,
izjava upravičenca, da je dela izvedel skladno
ko za obnovo ni bila potrebna
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje
pridobitev gradbenega
prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo
dovoljenja
okolja ali kakšen drug ustrezen dokument, ki
zagotavlja, da so bila dela ustrezno izvedena
naložbe, ki se izvajajo kot
upoštevajo se določila vseh zadevnih točk.
kombinacija točk 1 – 3
(8) Vsi izvodi računov in dokazila se morajo glasiti na upravičenca.
(9) V primeru enostavnih naložb se sredstva izplačajo na podlagi enega zahtevka.
Sredstva se v primeru zahtevnih naložb izplačajo na podlagi največ treh zahtevkov.
(10) Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevki
se vlagajo od 1. januarja do 5. oktobra in od
6. decembra do 31. decembra. Zahtevki,
poslani med 6. oktobrom in 5. decembrom,
se zavržejo.
(11) Skladno s tretjim odstavkom
127. člena Uredbe PRP se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca, po
opravljeni administrativni kontroli in nadzoru
iz 126. člena Uredbe PRP.
(12) Nakazilo na transakcijski račun
upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku
za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku
ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku
odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba
ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor.
(13) Če razlika med upravičenimi stroški,
ki se priznajo na podlagi vloženega zahtevka, in višino stroškov, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku, presega 3 odstotke, se
za razliko uporabi znižanje zneska glede na
30. člen Uredbe 65/2011/ES, skladno s četrtim odstavkom 127. člena Uredbe PRP.
V/4: Obveznosti, ki jih mora upravičenec
izpoljevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev
(1) Označevanje naložbe: Prejemnik
sredstev mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP
2007–2013, ki je objavljen na spletni strani,
www.mkgp.gov.si in www.aktrp.gov.si.
(2) Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: Prejemnik sredstev mora, glede
na 103. člen Uredbe PRP, za naložbo, za
katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem razpisom, ter jo hraniti
še vsaj pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Upravičenec mora v skladu z devetim
odstavkom 101. člena Uredbe PRP omogočiti dostop do dokumentacije o naložbi ter
omogočiti kontrole na kraju samem s strani
ARSKTRP, MKGP, nacionalnih in evropskih
revizijskih institucij kot tudi drugim nadzornim organom.
(3) Poročanje ARSKTRP: Prejemnik
sredstev mora skladno s petim odstavkom

Št.

14 / 4. 3. 2011 /

Stran

449

101. člena Uredbe PRP na ARSKTRP poročati še pet let od zadnjega izplačila sredstev.
Prvo letno poročilo je prejemnik sredstev
dolžan poslati na ARSKTRP do 31.03. naslednje koledarsko leto od zadnjega izplačila sredstev. Obrazci za pripravo poročila se
objavijo na spletni strani ARSKTRP.
(4) Naložbena dejavnost, za katero upravičenec prejme sredstva, se mora, skladno
s četrtim odstavkom 101. člena Uredbe PRP
opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju ne
sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati
v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev,
sicer jih mora vrniti z zamudnimi obrestmi.
(5) Prejemniki sredstev (naziv podjetja),
opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek
odobrenih javnih sredstev bodo, skladno
s šestim odstavkom 101. člena Uredbe PRP,
objavljeni na spletnih straneh MKGP oziroma ARSKTRP.
VI. Omejitev sredstev:
Skladno s 100. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev:
(1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa iz
Uredbe PRP.
(2) Sredstva se ne odobrijo upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel
sredstva Evropske unije ali javna sredstva
Republike Slovenije.
(3) Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
(1) Skladno s 35. členom Uredbe PRP so
do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti,
katerih vloge izpolnjujejo pogoje iz Uredbe
PRP in tega javnega razpisa.
(2) Pri določitvi meril za ocenjevanje vlog
se upoštevajo ekonomski, družbeno-socialni, regionalni, tehnološki in naravovarstveni
vidik naložbe, določeni v prvem odstavku
35. člena Uredbe PRP.
(3) Če je lokacija naložbe na območju
občin Pomurske regije za izvajanje 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS,
št. 87/09), se skladno z 99. členom Uredbe
PRP upošteva, da pridobijo te vloge na javnih razpisih, ne glede na ostala merila za
izbor, dodatne točke v višini deset odstotkov
od maksimalnega števila točk pri ostalih merilih, kolikor izpolnjuje enega izmed spodnjih
pogojev:
– je predmet sofinanciranja tudi naložba
v obnovljive vire energije za potrebe predelovalnega obrata,
– naložba omogoči ohranjanje obstoječih
delovnih mest ali odprtje vsaj 1 novega dodatnega delovnega mesta na 200.000 EUR
upravičenih stroškov naložbe, vsaj za obdobje 24 mesecev od zaključka naložbe,
– ima vlagatelj sklenjene pogodbe z lokalnimi primarnimi pridelovalci za vsaj 40
odstotkov vhodne surovine ali
– ima vlagatelj sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino oziroma je raziskovalna
skupina organizacijska enota znotraj vlagatelja.
(4) Vloge, ki so popolne, vsebinsko
ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, bodo
ocenjene na podlagi spodnjih meril. Podlaga
za ocenitev vlog so predvsem BON obrazci pridobljeni s strani AJPES ter podatki iz
prijavnega obrazca in priloženih potrdil in
ustreznih dokazil.
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Najvišje možno
število točk

Merila
I. Ekonomski vidik naložbe

60

1. Produktivnost

5

2. Interna stopnja donosnosti

5

3. Gospodarnost poslovanja

5

4. Dobičkonosnost

5

5. Že prejeta sredstva iz naslova ukrepa 123 v obdobju 2007–2013

10

6. Racionalnost porabe javnih sredstev

15

7. Velikost podjetja

15

II. Družbeno socialni vidik naložbe

5

1. Stopnja registrirane brezposelnosti v občini, kjer se bo izvedla naložba

5

III. Regionalni vidik naložbe

5

1. Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih regij, glede na indeks razvojne ogroženosti

5

IV. Tehnološki vidik naložbe

20

1. Kakovost proizvodov in varnost živil

5

2. Vrsta predelave (rastlinska, živalska)

5

3. Inovativnost naložbe

5

4. Raziskovalne in razvojne dejavnosti

5

V. Naravovarstveni vidik naložbe

10

1. Ekološki prispevek izvedene naložbe

10

VI. Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji

10

1. Naložba se bo izvedla na območju Pomurske regije in izpolnjuje enega izmed pogojev opredeljenih
v prejšnjem odstavku

10

Skupaj

110

(5) Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije.
(6) Vloge bodo ocenjene na podlagi
meril za pridobitev spodnje, vstopne meje
točk, ki za ta javni razpis znaša 40 točk,
od tega vsaj 25 točk iz naslova meril Ekonomski vidik naložbe. V primeru, da za
posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh
zahtevanih dokazil in podatkov oziroma so
podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točk. Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk, se izberejo tiste, ki dosežejo
višje število točk.
(7) Med vlogami, ki presežejo vstopno
mejo točk se izberejo tiste, ki dosežejo višje
število točk ločeno za Sklop A oziroma Sklop
B tega javnega razpisa. Sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev na podlagi ponderiranja popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila, ločeno za Sklop A oziroma
Sklop B tega javnega razpisa.
(8) Podrobnejša merila za ocenjevanje
vlog so del razpisne dokumentacije za ta
javni razpis.
VIII. Finančne določbe
A. Splošni finančni pogoji
(1) Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Skladno s 36. členom Uredbe PRP
podpora za namene tega javnega razpisa
znaša:
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Intenzivnost pomoči (v%)

1 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov
mikro, mala in srednja podjetja

45

velika podjetja

25

2 Naložbe v predelavo živil, katerih surovina so kmetijski proizvodi
mikro in mala podjetja

45

srednja podjetja

35

velika podjetja

25

3 Skupne naložbe v predelavo kmetijskih in živilskih proizvodov
mikro in mala podjetja

45

srednja podjetja

35

velika podjetja

25

4 Naložbe v prvo stopnjo predelave lesa
mikro podjetja

50
(3) Skladno z drugim odstavkom 36. člena Uredbe PRP se odstotek sofinanciranja
za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, naložbe v predelavo živil
in skupne naložbe, kadar je upravičenec
mikro, malo ali srednje podjetje in se naložba nanaša na proizvodnjo, na kateri se
proizvajajo tudi proizvodi, ki imajo certifikat
ekološke pridelave, poveča za 5 odstotnih
točk glede na intenzivnost pomoči opredeljeno v prejšnjem odstavku.
(4) Skladno s tretjim odstavkom 36. člena Uredbe PRP se za naložbe iz 1. točke
prvega odstavka 31. člena Uredbe PRP, ki
se nanašajo na:
a) izboljšanje energetske učinkovitosti,
b) predelavi kmetijske, gozdne biomase
za obnovljive vire energije,
c) uvedbi proizvodnih tehnik za varčevanje z vodo,
d) uvedbi naprav za obdelavo odpadnih
voda pri predelavi,
e) izboljšanju predelave in trženja mlečnih proizvodov,
stopnja intenzivnosti pomoči v skladu
z drugim odstavkom 16. a člena Uredbe
1698/2005/ES poveča za 10 odstotnih točk
glede na intenzivnost pomoči, določene
v Prilogi I Uredbe 1698/2005/ES. V tem primeru podpore znašajo:
1. za mikro, mala in srednja podjetja do
vključno 60 odstotkov priznane vrednosti
naložbe ter
2. za velika podjetja do vključno 30 odstotkov priznane vrednosti naložbe.
Višji delež sofinanciranja se upošteva le
za tisti del stroškov, ki so nastali v zvezi z izvedbo naložb, ki se uvrščajo med sklope a)
do e) tega odstavka.
(5) Najnižji znesek javne pomoči znaša
3.500 EUR za vlogo, najvišji znesek pa do
vključno 2.500.000 EUR za vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 pridobi največ do vključno
6.000.000 EUR pomoči.
B. Specifični finančni pogoji
(1) Skladno s šestim odstavkom 36. člena Uredbe PRP, je potrebno pri uveljavljanju splošnih stroškov, za namene predelave
živil, skupnih naložb in prve stopnje predelave lesa, upoštevajo pravila »de minimis«,
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v skladu z Uredbo 1998/2006/ES. Skupna
vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne
sme preseči 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na
obliko ali namen pomoči. V primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000 EUR.
(2) Skladno s sedmim odstavkom 36. člena Uredbe PRP, je potrebno pri uveljavljanju
stroškov gradnje in obnove nepremičnin ter
stroškov nakupa novih strojev, opreme in
naprav za namen predelave živil, skupnih
naložb in prve stopnje predelave lesa, upoštevati predpis, ki določa dodeljevanje regionalnih državnih pomoči. Regionalna karta,
ki prikazuje upravičeno območje za dodeljevanje regionalnih državnih pomoči, obsega
celotno ozemlje Republike Slovenije. Naložbeni projekt mora ostati v regiji vsaj pet let
po končani naložbi.
IX. Razpisna dokumentacija in informacije
(1) Tretji odstavek 95. člena Uredbe PRP
določa, da se vloga vlaga pisno na obrazcu,
ki je del razpisne dokumentacije, dostopne
na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP.
(2) Razpisna dokumentacija vsebuje:
a) Povabilo k oddaji vloge;
b) Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
c) Podrobnejši seznam upravičenih stroškov in priznanih vrednosti naložb;
d) Merila in točkovalnik za ocenjevanje
vlog;
e) Vloga na javni razpis:
– Prijavni obrazec
– Zahtevana dokazila, izjave in priloge
(3) Razpisna dokumentacija je dostopna
na spletnih straneh, www.mkgp.gov.si in
www.arsktrp.gov.si.
(4) Vlagatelj lahko pridobi informacije
o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP,
tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka
od 8. do 15.30 in petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
X. Rok in način prijave
(1) Skladno z drugim odstavkom 95. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni
razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati
v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na
naslov: Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub
ljana, in sicer od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa pa do vključno 8. 4.
2011 do 24. ure.
(2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije, dostopne na
spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi
v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge
morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter
oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja, kot to določa 95. člena Uredbe PRP.
– V primeru, da se vloga nanaša na
Sklop A, se označi: »Ne odpiraj – vloga na
razpis 123 za podjetja – Sklop A« ali
– v primeru, da se vloga nanaša na Sklop
B, se označi: »Ne odpiraj – vloga na razpis
123 za podjetja – Sklop B«.
(3) Prepozne vloge se zavržejo.
XI. Obravnava in postopek odobritve ter
nadzor nad izvajanjem
XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge
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(1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti pri zaprtih javnih razpisih je določen
v XXIV. poglavju Uredbe PRP.
(2) Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na
podlagi meril. Sredstva se odobrijo vlogam,
ki presežejo postavljeni prag minimalnega
števila točk, in sicer po vrstnem redu višine
prejetih točk, do porabe sredstev razpisanih
za posamezen sklop.
(3) V primeru, da imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog dve ali več vlog
isto število prejetih točk, se vloge odobrijo po vrstnem redu prejetja popolnih vlog,
glede na datum in čas (ura, minuta) označen na ovojnici vloge s strani pošte oziroma
vložišča ARSKTRP, oddaje popolne vloge.
Če imata kljub temu na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog dve ali več vlog isto
število prejetih točk in so bile vloge vložene
istočasno, se vloge odobrijo glede na višje število točk pridobljenih pri kriteriju, ki
se nanaša na racionalnost porabe javnih
sredstev.
(4) Kolikor sredstva za Sklop A oziroma
Sklop B ne bodo v celoti dodeljena, se lahko v skladu z drugim odstavkom 90. člena
Uredbe PRP, prenesejo na preostali Sklop
iz javnega razpisa.
(5) Skladno s prvim in drugim odstavkom
97. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev, ki jo izda ARSKTRP. Zoper odločbo
ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh
od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži
pisno na način iz prvega odstavka 92. člena Uredbe PRP, kot je določen za vložitev
vloge, na naslov Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana.
XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki
v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev
sredstev)
(1) ARKSTRP izvaja administrativne
kontrole (vključno z obiski investicijskega
območja) in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. Kontrole lahko izvaja tudi Organ
upravljanja za izvajanje PRP 2007–2013, ki
deluje v okviru MKGP.
(2) Sredstva ARSKTRP izplača šele po
vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene
z Uredbo Komisije 65/2011/ES. S kontrolami
se preveri znesek, ki se izplača upravičencu
na podlagi zahtevka. Znižanja in morebitne
sankcije se uporabijo skladno z 30. členom
Uredbe 65/2011/ES.
(3) V primeru ugotovljenih nepravilnosti
se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno s 102. členom Uredbe PRP.
XI/3: Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 102. členu Uredbe PRP
(1) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev
ter v primeru določil iz drugega, četrtega in
petega odstavka, 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) naslednjih pet let od
dneva ugotovitve kršitve obveznosti.
(2) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev
v roku in v njem ne vloži zahtevka za izplačilo sredstev, ARSKTRP v roku 60 dni od
poteka roka za izpolnitev obveznosti izda
odločbo, s katero zahteva vračilo že izplača-

nih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev.
(3) Določilo prejšnjega odstavka ne velja
v primerih:
– če stranka zaradi višje sile ali izrednih
okoliščin po predpisih skupnosti o razvoju podeželja zamudi obveznosti iz odločbe
o pravici do sredstev glede rokov in predloži
ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od
dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP
v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile
s to spremembo obveznosti izpolnjene vse
zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter
dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi
prvega odstavka 54. člena ZKme-1.
– če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe
o pravici do sredstev in pred potekom rokov
za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na
ARSKTRP posreduje utemeljeno prošnjo za
podaljšanje rokov, določenih v odločbi o pravici do sredstev, in ARSKTRP z odločbo
ugotovi, da bodo ne glede na spremembo
rokov izpolnjene vse zahteve iz predpisov
in javnega razpisa ter dosežen namen, za
katerega je bila dodeljena pravica do sredstev.
(4) Kot utemeljen razlog za podaljšanje
roka se štejejo razlogi, na katere upravičenec ni mogel dejavno vplivati. Razlogi za
ta razpis, na katere upravičenec ni mogel
dejavno vplivati so:
– neugodne vremenske razmere,
– zamude pri dobavi strojev in opreme,
– nepredvidena gradbena dela, ki bistveno vplivajo na predvideni potek projekta ipd.
(5) Kadar prejemnik sredstev uporablja predmet podpore v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali
ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe in odločbe
o dodelitvi sredstev, ARSKTRP v roku 90 dni
od dneva, ko je izvedela za to, izda odločbo,
s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev.
(6) Kadar je prejemnik sredstev dobil izplačana sredstva ali jih je poskušal pridobiti
na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav
v zahtevkih za izplačilo, ARSKTRP v roku
90 dni od dneva, ko je izvedela za to, izda
odločbo, s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev.
(7) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka prejemniku sredstev ni treba
vrniti vseh že pridobljenih sredstev v primerih višje sile ali izrednih okoliščin, določenih
v 47. členu Uredbe 1974/2006/ES.
(8) Po določilih 47. člena Uredbe
1974/2006/ES se priznavajo zlasti naslednji
primeri višje sile ali izrednih okoliščin:
– dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo (velja za fizične osebe);
– razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti;
– huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva;
– uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče;
– kužna živalska bolezen, ki prizadene
vso kmetovo živino ali njen del;
– smrt prejemnika sredstev (velja za fizične osebe).
(9) O višji sili ali izrednih okoliščinah
mora upravičenec ali njegova pooblaščena
oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predlo-
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žiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od
dneva, ko je upravičenec oziroma njegova
pooblaščena oseba to zmožna storiti.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 5100-6/2011-1
Ob-1715/11
Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 4/11) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07
in 9/11), Uredbo o ratifikaciji Sporazuma
o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za atomsko
energijo na področju znanstvenih raziskav
(Uradni list RS, št.14/06 – MP; v nadaljevanju: Uredba o ratifikaciji) ter Protokolom 7.
srečanja Komisariata za alternativne energije in atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: CEA) in Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: MVZT) z dne 9. 2.
2011 v Ljubljani, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo
in Komisariatom za alternativne energije
in atomsko energijo (CEA) Francoske
republike v letih 2011–2013
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih znanstvenoraziskovalnih
projektov na navedenih področjih:
Nove tehnologije za energijo
– Materiali (vključno z nanotehnologijo)
– Napredni katalizatorji za polimerne elektrolitske membrane (PEM), gorivne celice
– Produkcija, shranjevanje in distribucija
vodika
– Sončna energija
– Biomasa.
Jedrska energija
– Jedrska varnost (staranje materialov,
podaljšanje življenjske dobe, digitalni I&C,
človeški faktor, reaktorska fizika, termohidravlika, materiali, korozija, erozija, strukturna mehanika, probabilistične in deterministične varnostne analize, hude nesreče)
– Shranjevanje (disposal) radioaktivnih
odpadkov
– Nove reaktorske tehnologije
– Jedrski podatki
– Reaktorska dozimetrija.
Prilagajanje klimatskim spremembam.
Temeljne raziskave v fiziki
– Optika in laserji.
Znanosti o življenju
– Novi markerji (geni in proteini), vpleteni v karcinogenezo, apoptozo, celični stres,
regeneracijo tkiv ter staranje
– Možganski tumorji: imaging in nove
terapije.
Raziskave globalne varnosti
– Monitoring radioaktivnosti (meritve
kontaminacij, strategije izrednih razmer, zaščita pred sevanjem)

– Detekcija skritih objektov in eksplozivov.
Projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in CEA.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in predpisi agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s CEA in tako
omogočiti poglobitev znanja ter znanstvenotehnološki napredek na strateško pomembnih področjih s sodelovanjem slovenskih in
francoskih raziskovalcev.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Prijavitelji iz 3. točke tega razpisa morajo
izpolnjevati pogoje iz Uredbe o ratifikaciji.
Slovenski vodja prijavljenega projekta mora
izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega
projekta, kot jih določa Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list
RS, št. 41/09). Vodja projekta mora imeti
najmanj 170 prostih raziskovalnih ur.
Pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav (francoski
raziskovalec mora biti zaposlen pri CEA).
Slovenski in francoski vodja morata vložiti
prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga
določata pristojni instituciji (v Franciji: CEA,
www.cea.fr, CEA–Saclay, European Bilateral Relationships, tel. +33 (1) 64 50 25 19).
Kontaktna oseba na francoski strani je Sylvie Aniel, e-mail: Sylvie.Aniel@cea.fr.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje projekta po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne
dejavnosti v letu 2011 (razpisi v letu 2010),
poglavje J – Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-1/2010-1 z dne 31. 3.
2010.
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(Skupni slovensko-francoski upravni odbor
MVZT in CEA, v nadaljnjem besedilu: skupni odbor). Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda direktor agencije na podlagi
izbora skupnega odbora, ki ga je dolžan
upoštevati.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2011–2013 znaša okvirno 420.000 EUR.
Končni dogovor o številu odobrenih projektov in obsegu financiranja bo sprejet na

Št.

14 / 4. 3. 2011 /

Stran

453

zasedanju skupnega odbora, ki bo predvidoma potekalo konec junija 2011.
Sofinanciranje v letih 2011–2013 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala delo raziskovalcev ter neposredne materialne stroške
in stroške storitev v zvezi z raziskovalnim
delom, ne pa stroškov amortizacije. Stroškov priprave in prijave na projekt prijavitelj
ne more uveljavljati.
Na podlagi podrobneje izdelanega finančnega načrta bo prejemnik (slovenski
nacionalni partner, katerega projekt bo sofinanciran) prejel sredstva skladno z dinamiko, določeno v pogodbi.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. oktobra 2011 do 30. septembra 2013.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj,
prijava na Javni razpis za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in CEA« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče
agencije. Za pravočasne štejejo prijave, ki
so pravočasno oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če
prispe v glavno pisarno agencije do 31. 5.
2011, najkasneje do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti v Sloveniji, do 31. 5. 2011,
najkasneje do 12. ure (poštni žig).
V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je
lahko samo ena prijava. Prijava na javni
razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena
in podpisana prijavna obrazca A (ARRSMS-CEA-03-A/2011) in B (ARRS-MSCEA-03-B/2011). Obrazca A in B, poimenovana ARRS-MS-CEA-03-A-2011-Pr in
ARRS-MS-CEA-03-B-2011-Pr (s končnico.doc oziroma.pdf), kjer je Pr priimek slovenskega vodje prijavljenega projekta, mora
prijavitelj priložiti v ovojnico tudi v elektronski obliki na zapisljivi CD ali DVD ali na
USB ključ. Elektronske prijave morajo biti
vsebinsko popolnoma enake kot pisne. Za
pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki
so v roku oddane v pisni in elektronski obliki,
pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo
obravnavala in jih bo neodprte vrnila prijaviteljem.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 2. 6. 2011, ob 10. uri,
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji predvidoma
obveščeni do 30. 7. 2011.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije, www.arrs.si.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri dr. Primožu
Pristovšku, tel. 01/400-59-71, vsak delavnik,
od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: Primoz.Pristovsek@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
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Št. 3212-11-0033
Ob-1721/11
Na podlagi Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni
list RS, št. 83/03 – UPB1 in 92/07) in 12. člena Pravilnika o delu Odbora za priznanja
Republike Slovenije za poslovno odličnost
(Uradni list RS, št. 7/11), objavlja Vlada Republike Slovenije, Odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost,
javni razpis
za zbiranje prijav za kandidaturo
za Priznanje Republike Slovenije
za poslovno odličnost za leto 2011
1. Predmet in namen razpisa
Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljevanju: priznanje) je
najvišje priznanje Republike Slovenije za
dosežke na področju kakovosti proizvodov
in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja podjetja in javne inštitucije
k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja kakovosti ter
hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč
pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu.
Priznanje podeljuje Odbor za priznanja,
ki lahko podeli tudi diplome za posebne dosežke ali za določeno raven doseženih točk
(zlate, srebrne in bronaste).
2. Pogoji in merila za sodelovanje
K prijavi so vabljena slovenska podjetja
in javne inštitucije v naslednjih kategorijah:
– v zasebnem sektorju: podjetja z več kot
250 zaposlenimi,
– v zasebnem sektorju: podjetja z 250 ali
manj zaposlenimi ter
– inštitucije v javnem sektorju.
V kategoriji javnega sektorja lahko sodelujejo: državni organi, organi samoupravnih
lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, ki so proračunski uporabniki, ter druge
pravne in fizične osebe zasebnega prava, ki
opravljajo nepridobitno dejavnost in izkažejo
delovanje v javnem interesu.
3. Priprava vloge na javni razpis
Zainteresirana podjetja in javne inštitucije (v nadaljevanju: prijavitelji) pripravijo
vlogo za kandidaturo na razpis v skladu
z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. K vlogi je potrebno priložiti originalno
izpolnjeno, podpisano in požigosano prijavnico za sodelovanje.
Vloga mora biti napisana v slovenskem
jeziku na podlagi prevoda meril modela
odličnosti EFQM 2010. Vlogo je potrebno oddati v enem izvodu v tiskani obliki in
v enem izvodu v elektronski obliki, na elektronskem nosilcu podatkov v pdf formatu,
v velikosti največ 8 MB. Obsega naj največ
75 strani (font velikosti najmanj 10 pik) in
v tem okviru mora vsebovati:
– kazalo (vsebine),
– pregled (povzetek), ki naj na največ
štirih straneh opiše prijavitelja in njegovo
dejavnost (npr. zgodovino, organizacijsko
shemo, izdelke oziroma storitve, odjemalce, poslovno okolje ter doseženo kakovost
in poslovno odličnost),
– opis izpolnjevanja meril, tj. dokaze
o prijaviteljevi odličnosti, ki temeljijo na dejstvih in podatkih, in so predstavljeni skladno
z merili modela odličnosti EFQM 2010,
– najmanj triletne podatke o sistematičnem spremljanju vsaj treh od štirih navedenih rezultatov: 6.a in 6.b Rezultati v zvezi z odjemalci, 7.a in 7.b Rezultati v zvezi
z zaposlenimi, 8.a in 8.b Rezultati v zvezi
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z družbo in 9.a in 9.b Ključni rezultati v organizaciji.
Prijavitelji lahko v okviru dejavnikov podmeril modela odličnosti EFQM 2010 od 1.a
do 5.e predstavijo svoje aktivnosti, dejavnosti
in projekte na dva načina:
– s tekstovnimi opisi ali
– s tabelaričnimi prikazi.
4. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija z dodatnimi
informacijami je dosegljiva na spletni strani Urada RS za meroslovje http://www.
mirs.gov.si oziroma pri sodelavki v sprejemni
pisarni Urada RS za meroslovje, Grudnovo
nabrežje 17, 1000 Ljubljana, vsak delavnik,
od 9. do 15.30, razen v petek, od 9. do 14.30.
Obsega informacije o prijavi, terminski načrt,
prijavnico, brošuro z merili modela odličnosti
EFQM 2010 in pripadajoče obrazce.
5. Oddaja vlog
Vloge morajo prispeti na naslov Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Urad RS za meroslovje, Grudnovo nabrežje
17, 1000 Ljubljana, do dne 24. maja 2011.
Kot pravočasne se štejejo vse vloge, ki so
do tega dne oddane na pošti s priporočeno
pošiljko ali istega dne dostavljene v sprejemno pisarno na zgornjem naslovu urada,
do 16. ure.
Za pravilno označene se bodo štele vloge, ki bodo poslane v zaprtih ovojnicah, na
ovojnici pa bodo imele pripis »Ne odpiraj –
priznanje Republike Slovenije za poslovno
odličnost«.
Za pravilno pripravljene se bodo štele vloge, ki bodo skladne z določili točke 3. tega
razpisa.
6. Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje vlog bo potekalo dne 26. maja
2011, na Uradu RS za meroslovje, Grudnovo
nabrežje 17 v Ljubljani, ob 13. uri.
7. Evalvacija
Vloge bodo po merilih iz 3. točke tega razpisa ocenile skupine neodvisnih slovenskih
ocenjevalcev. Kriteriji, ki jih ocenjevalci uporabljajo za ocenjevanje organizacij, so enaki
kriterijem evropske nagrade za odličnost ter
večine nacionalnih nagrad v Evropi in temeljijo na modelu odličnosti EFQM 2010.
Vse organizacije bodo ocenjevalci obiskali z namenom ocenitve ravni dosežene
odličnosti poslovanja organizacije.
8. Dodatne informacije
Za dodatne informacije se obrnite na
Loredano Leon, Urad RS za meroslovje po
elektronski pošti: loredana.leon@gov.si ali
tel. 01/244-27-34, 01/244-27-00.
Ministrstvo za visoko šolstvo
in izobraževanje
Urad RS za meroslovje
Št. 3/11
Ob-1745/11
Na podlagi 34. in 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07), 33. in 34. člena
Zakona o višjem strokovnem izobraževanju
(Uradni list RS, št. 86/04), Pravilnika o postopku za pridobitev naziva predavatelj višje
strokovne šole (Uradni list RS, 29/06), Višja
strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled,
Prešernova 32, 4260 Bled, objavlja
razpis
za pridobitev naziva
predavatelj višje šole
I. Pridobitev naziva predavatelj Višje šole
za izobraževalni program gostinstvo in turizem na podlagi Pravilnika o smeri in stopnji
izobrazbe predavateljev višje strokovne šole

in drugih strokovnih delavcev v višješolskem
študijskem programu višjega strokovnega
izobraževanja Gostinstvo in turizem (Uradni
list RS, št. 99/08) za predmete:
1. Strokovna terminologija v tujem jeziku
1 (angleški, nemški)
2. Poslovno sporazumevanje in vodenje
3. Ekonomika podjetja
4. Ekonomika turizma
5. Pravni predpisi
6. Poslovna informatika s statistiko
7. Osnove gastronomije
8. Turistična geografija in kulturna dediščina
9. Kuharstvo z organizacijo dela 1
10. Strežba z organizacijo dela 1
11. Osnove kuharstva
12. Osnove strežbe
13. Osnove projektnega menedžmenta
14. Trženje v turizmu
15. Strokovna terminologija v tujem jeziku 2 (angleški, nemški, italijanski)
16. Poslovanje prenočitvenih in prehrambenih obratov
17. Poslovanje hotelov in turističnih
agencij
18. Gastronomija
19. Kuharstvo z organizacijo dela 2
20. Strežba z organizacijo dela 2
21. Strokovna terminologija v tujem jeziku 3 (nemški, italijanski)
22. Dopolnilne turistične dejavnosti
23. Osnove kongresne dejavnosti
24. Tehnični standardi v kongresnem turizmu
25. Organizacija kongresov.
II. Pridobitev naziva predavatelj Višje šole za izobraževalni program velnes
za predmete:
1. Poslovno sporazumevanje in vodenje
2. Strokovna terminologija v prvem tujem
jeziku (ang., nem.)
3. Strokovna terminologija v drugem tujem jeziku (ita., ang., nem., fr.)
4. Ekonomika in podjetništvo
5. Poslovna informatika s statistiko
6. Pravni predpisi
7. Trženje storitev
8. Uvod v turizem in destinacijski menedžment
9. Velnes in velneška dejavnost
10. Upravljanje in poslovanje velneških
centrov
11. Oblikovanje in trženje velneških pro
izvodov
12. Osnove zdravega prehranjevanja
13. Kulinarika za vitalnost
14. Osnove gibanja in športne aktivnosti
15. Športna animacija in osebno trenerstvo
16. Čustvena inteligenca in osebnostni
razvoj
17. Menedžment stresa in metode sproščanja
18. Principi lepotne in telesne nege ter
higiene
19. Stilno svetovanje in pravila vedenja.
Splošni in specifični pogoji za pridobitev
naziva predavatelj Višje strokovne šole za
programa gostinstvo in turizem in velnes
ter način prijave so objavljeni na www.vgsbled.si.
Prijavo z dokazili in življenjepisom ter
izpolnjenimi obrazci pošljite v roku 8 dni
od objave razpisa v Uradnem listu RS, na
naslov: Višja strokovna šola za gostinstvo
in turizem Bled, Prešernova 32, 4260 Bled,
z oznako »Razpis za predavatelja«.
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Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali.
O podelitvi naziva bo odločal Strokovni
svet za poklicno in strokovno izobraževanje.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15 dneh
po končanem uradnem postopku.
Višja strokovna šola
za gostinstvo in turizem Bled
Št. 410-17/2011
Ob-1712/11
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi
Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica
za leto 2011 (Uradni list RS, št. 7, z dne 4. 2.
2011) ter Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica
(Bistriški odmevi, uradne objave št. 4 II leto,
1, z dne 29. 11. 2008) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
humanitarnih programov
v Občini Ilirska Bistrica v letu 2011
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje humanitarnih programov v Občini Ilirska
Bistrica v letu 2011.
Programi, ki so namenjeni reševanju socialnih stisk in težav občanov in programi
skupin za samopomoč.
2. Pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– splošne dobrodelne organizacije,
– organizacije za kronične bolnike,
– organizacije za samopomoč,
– invalidske organizacije ter druge organizacije, ki izvajajo humanitarne programe.
Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica
in izvajajo dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica oziroma ne glede na sedež, če
je program dela zastavljen tako, da vključuje
občane Občine Ilirska Bistrica,
– da so registrirani za izvajanje na področju humanitarnih dejavnosti najmanj eno
leto,
– da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni
osnovi,
– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov,
– da občinski upravi predložijo natančno
opredeljeno finančno konstrukcijo prijavljenih programov,
– pri posameznih izvajalcih se višina
odobrenih sredstev za sofinanciranje humanitarnih programov zmanjša za že odobreni znesek sofinanciranja istih programov iz
katerekoli druge postavke proračuna Občine
Ilirska Bistrica.
Izvajalci humanitarnih programov, ki se
sofinancirajo na podlagi tega pravilnika, so
pri izvedbi programov (na vabilih, plakatih,
publikacijah in drugem obveščanju ter informiranju javnosti) dolžni uporabiti logotip
Občine Ilirska Bistrica v skladu z Odlokom
o grbu in zastavi Občine Ilirska Bistrica ter
celostni podobi Občine Ilirska Bistrica oziroma navesti, da je program sofinancirala
Občina Ilirska Bistrica.
Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica so
dolžni izročiti po tri izvode izdanih publikacij
(plakati, vabila, brošure, knjige ter ostale
tiskovine) za potrebe domoznanskega oddelka.
3. Kriteriji in merila za dodelitev sredstev
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Zagotovljena sredstva se razdelijo:
– najmanj 70% zagotovljenih sredstev
organizacijam in društvom s sedežem v Občini Ilirska Bistrica,
– največ 30% zagotovljenih sredstev organizacijam in društvom, ki nimajo sedeža v Občini Ilirska Bistrica, njihov program
pa vključuje člane iz Občine Ilirska Bistrica
(medobčinske, državne, mednarodne organizacije oziroma društva).
Kriteriji in merila za vrednotenje programov:
– področje delovanja (občinske, medobčinske, državne, mednarodne organizacije
oziroma društva),
– število članov izvajalca s stalnim prebivališčem v Občini Ilirska Bistrica,
– kakovost in realnost izvedbe prijavljenih programov,
– pričakovana višina sofinanciranja
s strani proračuna Občine Ilirska Bistrica.
4. Višina sredstev, ki so na razpolago
za predmet javnega razpisa
Za izvajanje razpisanih programov ima
Občina Ilirska Bistrica v proračunu za leto
2011 zagotovljenih do 15.036 EUR sredstev.
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 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.
6. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne pisne prijave,
ki bodo prispele najpozneje do 28. 3. 2011
do 10. ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
ali bodo do tega roka oddane v sprejemni
pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo.
Na ovojnici prijavitelj navede: »Za sofinanciranje humanitarnih programov 2011 –
Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti označen naziv in naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki
bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo
zapečatene vrnjene prijavitelju.
7. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna
dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa, v bistriškem občinskem glasilu Bistriški odmevi, do zaključka
tega javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na
spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.
ilirska-bistrica.si).
8. Odpiranje ponudb in obveščanje o izidu javnega razpisa
Odpiranje ponudb bo predvidoma dne
29. 3. 2011 ob 12. uri. Odpiranje ponudb ni
javno. Predloge bo ovrednotila tričlanska komisija (v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju humanitarnih programov v Občini Ilirska
Bistrica), ki jo bo imenoval župan Občine
Ilirska Bistrica. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odpiranja ponudb in pozvani k sklenitvi pogodbe.
Če komisija ugotovi, da so prispele vloge
na javni razpis nepopolne, prijavitelja o tem
obvesti in ga pozove, da jo v določenem
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roku ustrezno dopolni. Če prijavitelj v tem
roku prijave ne dopolni, se vloga zavrže kot
nepopolna.
Podrobnejše informacije so na voljo pri
Eriki Vrh, tel. 05/711-23-33.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 410-18/2011
Ob-1713/11
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi
9. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07
– UPB1, 56/08, 4/10), Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica (Uradni
list RS, št. 13/08 z dne 5. 2. 2008) in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za
leto 2011 (Uradni list RS, št. 7 z dne 4. 2.
2011) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov
za sofinanciranje programov ljubiteljske
kulturne dejavnosti
v Občini Ilirska Bistrica v letu 2011
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica v letu 2011.
Predmet javnega razpisa so naslednji
programi, v skupni višini do 38.361 EUR:
– Sklop I: dejavnost kulturnih društev (A–L); do:

21.177 EUR;

– Sklop II: sofinanciranje gostovanj kulturnih programov v Ilirski
Bistrici (M1); do:

5.929 EUR;

– Sklop III: sofinanciranje nabave opreme in rekvizitov (M2); do:

1.800 EUR;

– Sklop IV: sofinanciranje posameznih programov v javnem
interesu (M3); do:

4.235 EUR;

– Sklop V: sofinanciranje izvedbe programa ob državnih
praznikih, do:
ali drugih podobnih svečanostih (M4); do:

2.255 EUR;

– Sklop VI: sofinanciranje publikacij (N); do:

2.965 EUR.

V sklopu št. II: sofinanciranje gostovanj
kulturnih programov v Ilirski Bistrici (M1) se
za gostovanja domačih društev izven meja
naše občine nameni največ 1.694 EUR, pri
čemer se iz tega sofinancira prevoze na
koncerte Primorska poje, Zlata jesen, Tabor
pevskih zborov v Šentvidu pri Stični in reviji
pihalnih godb Kraške godbe.
V sklopu št. IV: sofinanciranje posameznih programov v javnem interesu (M3)
se sofinancira Premska srečanja do višine
1.058 EUR, od katerih se do višine 530 EUR
nameni kot nagrada za najboljše literarno
delo.
V sklopu št. V: sofinanciranje izvedbe
programa ob državnih praznikih ali drugih
podobnih svečanostih (M4) se sofinancira
naslednje prireditve, in sicer največ do navedenih zneskov:
– Dan upora proti okupatorju do:

449 EUR,

– Prvi maj – praznik dela do:

906 EUR,

– Dan državnosti do:

450 EUR,

– Dan samostojnosti do:

450 EUR.

Do sredstev iz tega razpisa ne bodo
upravičeni:
– prijavitelji kulturnega programa ali njegovega posameznega dela, ki so financirani

ali sofinancirani iz katerekoli druge postavke
proračuna Občine Ilirska Bistrica;
– prijavitelji kulturnega programa ali njegovega posameznega dela, za katere je bil
posebej objavljen javni razpis, in so že sofinancirani s strani Občine Ilirska Bistrica.
2. Pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
– kulturna društva,
– ostala društva in zavodi, ki imajo v svoji
dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
– javni skladi s področja kulturnih dejavnosti,
– samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani
uspehi oziroma so na enem od opisanih
področij ustvarili zaključen projekt.
Predlagatelji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica
(lahko tudi sekcijo),
– da so registrirana skladno z zakonodajo, ki ureja ustanavljanje društev, javnih
zavodov ali javnih skladov,
– da so registrirani za izvajanje dejavnosti na področju kulture najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni
osnovi,
– da kulturni program ali njegov posamezni del, s katerim predlagatelj kandidira za
sofinanciranje po tem pravilniku, ni financiran ali sofinanciran iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica,
– posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno prebivališče v Občini Ilirska
Bistrica,
– posamezni izvajalci lahko konkurirajo
samostojno ali v okviru zveze društev, vendar je odobritev sofinanciranja programov
omejena tako, da lahko za istovrstne programe pridobijo sofinanciranje samo enkrat.
Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi pogoje iz 5. člena Pravilnika za sofinanciranje
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Ilirska Bistrica.
Izbrani izvajalci kulturnega programa po
tem razpisu so dolžni:
– na vabilih, plakatih, oglaševanju in
drugem obveščanju ter informiranju javnosti uporabiti logotip Občine Ilirska Bistrica
v skladu z Odlokom o grbu in zastavi Občine
Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska Bistrica oziroma navesti, da je program
sofinancirala Občina Ilirska Bistrica,
– Občini Ilirska Bistrica izročiti po tri
izvode izdanih publikacij v zvezi s prireditvami (plakati, vabila, brošure, knjige ter
ostale tiskovine) za potrebe domoznanskega oddelka Knjižnice Makse Samsa Ilirska
Bistrica,
– uskladiti termine programov z območno izpostavo JSKD Ilirska Bistrica, v izogib
prirejanja kulturnih dogodkov istočasno na
več lokacijah.
V primeru neizpolnjevanja pogojev se izbranim izvajalcem sredstva ne izplačajo.
V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom za sofinanciranje
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Ilirska Bistrica.
3. Navodila za izdelavo prijav
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
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Vloga mora vsebovati po en izpolnjen
obrazec OBR-prijava, OBR-izjava in OBRfinančna realizacija ter ustrezne druge
obrazce glede na vsebino programov, na
katere se prijavitelj prijavlja. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za
vsak posamezen program izpolniti ločen
obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji (zadostujejo
priloge in dokazila k prvi prijavi, k ostalim
prijavam ni potrebno ponovno prilagati zahtevanih prilog).
4. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne prijave, ki
bodo prispele najpozneje do 8. 4. 2011, do
10. ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje
levo.
Na ovojnici prijavitelj navede: »Vloga na
javni razpis Kultura 2011 – Ne odpiraj«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo
vse prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele
po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene
vrnjene prijavitelju.
5. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna
dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do zaključka tega
javnega razpisa na razpolago v sprejemni
pisarni Občine ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, in na spletni
strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirskabistrica.si).
6. Odpiranje ponudb in obveščanje o izidu javnega razpisa
Odpiranje ponudb bo predvidoma dne
11. 4. 2011, ob 8. uri. Odpiranje ponudb ni
javno. Predloge bo ovrednotila petčlanska
komisija (v skladu s Pravilnikom za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica), ki jo
bo imenoval župan Občine Ilirska Bistrica.
Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma do konca maja 2011 in nato pozvani
k sklenitvi pogodb. Če komisija ugotovi, da
so prispele vloge na javni razpis nepopolne,
prijavitelja o tem obvesti in ga pozove, da
jo v določenem roku ustrezno dopolni. Če
prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se
vloga zavrže kot nepopolna.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Podrobnejše informacije so na voljo pri
Eriki Vrh, tel. 05/711-23-33.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 671-3/2011
Ob-1714/11
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi
10. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98 in 27/02 Odl. US: U-I-210/98/32),
6. člena Pravilnika o merilih in kriterijih za
sofinanciranje programov športa ter najemu
športnih objektov v Občini Ilirska Bistrica
(Uradne objave glasila Snežnik, št. 4/99 in
3/05), Letnega programa športa v Občini
Ilirska Bistrica za leto 2011, ki ga je sprejel
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 3.
seji dne 27. 1. 2011, ter Odloka o proračunu
Občine ilirska Bistrica za leto 2011 (Uradni
list RS, št. 7/11) objavlja
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javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa v letu 2011
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov dejavnosti športa v letu 2011,
ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog
zagotavlja proračun Občine Ilirska Bistrica.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin v naslednjih višinah:
I.

Športna vzgoja otrok mladine in študentov v višini do

II.

Vrhunski šport v višini do

III.

Kakovostni šport v višini do

IV.

Športna rekreacija v višini do

V.

Šport invalidov v višini do

70.672 EUR
4.455 EUR
22.275 EUR
5.940 EUR
593 EUR

VI.

Velike mednarodne prireditve in prireditve občinskega
pomena v višini do

5.940 EUR

VII.

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov v športu v višini do

8.905 EUR

VIII.

Športni objekti, investicijsko vzdrževanje in nakup športne
opreme v višini do

23.120 EUR

Vrednost razpisanih programov za leto
2011 znaša 141.900 EUR.
Do sredstev iz tega razpisa ne bodo
upravičeni:
– prijavitelji športnih programov ali njegovih posameznih delov, ki so financirani ali
sofinancirani iz katerekoli druge postavke
proračuna Občine Ilirska Bistrica;
– prijavitelji športnih prireditev oziroma
programov, za katere je bil posebej objavljen
javni razpis in so že sofinancirani s strani
Občine Ilirska Bistrica.
2. Pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
– športna društva in njihova združenja,
– vzgojno-varstveni zavodi,
– vzgojno-izobraževalni zavodi,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, ki izvajajo programe za občane Občine Ilirska Bistrica.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
– so registrirani in organizirani v skladu
z veljavnimi predpisi,
– izvajajo športne programe za občane
Občine Ilirska Bistrica,
– njihova glavna dejavnost je izvajanje
športnih programov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
– imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih programov.
Občina Ilirska Bistrica si pridržuje pravico, da izvajalcu programov športa, ki v letu
2010 sredstev pridobljenih na javnem razpisu za sofinanciranje športnih programov ni
izkoristil, v letu 2011 ustrezno zmanjša sredstva sofinanciranja za programe, ki v letu
2010 niso bili izvedeni.
Prijave, ki bodo prispele v roku, določenem v 4. točki tega razpisa, bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o merilih in
kriterijih za sofinanciranje programov športa
ter najemu športnih objektov v Občini Ilirska
Bistrica ter Pravilnikom o spremembah in
dopolnitvah pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa ter
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najemu športnih objektov v Občini Ilirska
Bistrica.
3. Navodila za izdelavo prijav
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije. Vloga mora
obvezno vsebovati po en izpolnjen obrazec
OBR-prijava, OBR-izjava, OBR-finančna
realizacija ter podpisan vzorec pogodbe.
Prijavitelj izpolni tudi ustrezne druge obrazce glede na vsebino programov, na katere
se prijavlja. Kolikor prijavitelj prijavlja več
programov, mora za vsak posamezen program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora
vsebovati vse zahtevane priloge oziroma
dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.
Izbrani prijavitelj, ki bo pridobil sredstva
na tem razpisu je pri izvedbi sofinanciranih
prireditev (na vabilih, plakatih, oglaševanju
in drugem obveščanju ter informiranju javnosti) dolžan uporabiti logotip Občine Ilirska
Bistrica oziroma jo navesti kot sofinancerja
v skladu s pogoji tega javnega razpisa,
pogodbo in navodili Občine Ilirska Bistrica.
Izbrani prijavitelj, ki v končnemu zahtevku
ne bo predložil izvoda letaka ali plakata
oziroma drugega promocijskega materiala
ali članka o izvedeni prireditvi, objavljenega
v tiskanem ali spletnem mediju, ne bo upravičen do sredstev tega razpisa.
4. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne prijave, ki
bodo prispele najpozneje do 30. 3. 2011,
do 10. ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, ali bodo do tega roka oddane
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
pritličje levo.
Na ovojnici prijavitelj navede: »Prijava
na javni razpis šport 2011 – Ne odpiraj«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo
vse prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele
po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene
vrnjene prijavitelju.
5. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna
dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do zaključka tega
javnega razpisa na razpolago v sprejemni
pisarni Občine ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni
strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirskabistrica.si).
6. Odpiranje ponudb in postopek obravnave prijav
Komisija, ki jo imenuje župan Občine
Ilirska Bistrica v roku 15 dni po zaključenem razpisu, odpre pravočasno prejete prijave na razpis in ugotovi ali vloge
izpolnjujejo razpisne pogoje. O prejetih
prijavah komisija izdela zapisnik. Nepravočasno prejete prijave komisija s sklepom zavrže. Prijavitelje za sofinanciranje
programov, katerih prijave so nepopolne
oziroma nerazumljive, komisija pozove, da
v roku 8 dni odpravijo pomanjkljivosti. Če
prijavitelj v roku pomanjkljivosti ne odpravi,
komisija s sklepom zavrže vlogo.
Popolne vloge komisija pregleda in
ovrednoti v skladu z določili Pravilnika
o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa ter najemu športnih objektov
v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila Snežnik, št. 4/99 in 3/05). Med vredno-
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tenjem vlog lahko komisija od prijaviteljev
zahteva dodatne informacije, podatke in
neodvisna strokovna mnenja.
Komisija pripravi predlog razdelitve
sredstev po posameznih področjih. Na
podlagi predloga komisije direktor občinske uprave Občine Ilirska Bistrica sprejme
sklep o razdelitvi sredstev prijaviteljem najkasneje do maja 2011.
Na sklep o razdelitvi sredstev prijaviteljem je dovoljena pritožba v roku 15 dni od
vročitve sklepa. O pritožbi odloča župan
Občine Ilirska Bistrica, v roku 30 dni. Odločitev župana je dokončna.
Oddaja prijave na razpis pomeni, da
se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega
razpisa in da se z njo strinja. Upravičenec do sredstev se s predložitvijo prijave
na razpis strinja z javno objavo podatkov
o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Vsi podatki iz prijav so informacije
javnega značaja, razen tistih (posameznih
podatkov), ki jih prijavitelj posebej označi
kot poslovno skrivnost.
7. Informacije in pojasnila
Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z Javnim razpisom lahko zainteresirani
dobijo na tel. 05/711-23-31, kontaktna oseba: Luka Špilar ali prek elektronske pošte:
luka.spilar@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 014-9/2011
Ob-1722/11
Občina Postojna na podlagi 6. člena
Odloka o koncesiji za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva (Uradni
list RS, št. 104/10) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajnje
programa predšolske vzgoje in varstva
na območju Občine Postojna
(v nadaljevanju: razpis)
1. Naročnik (koncendent): Občina Postojna.
2. Predmet koncesije: javna služba –
izvajanje programa predšolske vzgoje in
varstva v obsegu: 2 oddelka drugega starostnega obdobja.
3. Območje izvajanja dejavnosti: območje Občine Postojna.
4. Pogoji za opravljanje dejavnosti: koncesionar mora:
– biti registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva,
– imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti (dokaz o vpisu v razvid),
– imeti pozitivno mnenje Strokovnega
sveta RS za splošno izobraževanje o ustreznosti programa,
– imeti na območju določenem v razpisu
zagotovljene prostore in opremo v skladu
s Pravilnikom o normativih in minimalnih
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08,
126/08),
– imeti zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s Pravilnikom
o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje (Uradni list RS,
št. 75/05, 82/05, 76/08),
– imeti letni delovni načrt,
– izvajati oziroma bo izvajal dnevni program,
– dejavnost opravlja za ceno programa,
ki jo potrdi občinski svet.
5. Čas za katerega se podeljuje koncesija: 10 let z možnostjo podaljšanja.

6. Rok do katerega se sprejemajo prijave: 5. 4. 2011, do 12. ure.
7. Način predložitve ponudb: Kandidati
morajo ponudbo oddati v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na razpis:
koncesija za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva«, v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna (pritličje,
pisarna št. 3/2) ali poslati priporočeno na
naslov Občina Postojna, Ljubljanska c. 4,
6230 Postojna. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti naveden poln naziv in naslov ponudnika.
Prepozno prispele ponudbe se bodo neodprte vrnile ponudnikom.
8. Merila za izbiro koncesionarja:
– Ocena objekta, prostora in opreme,
do 35 točk
Ocenjuje se funkcionalnost objekta,
velikost prostorov za izvajanje programa,
število in kvaliteta igral, velikost in opremljenost zunanjih površin, namenjenih izvajanju programa, varnost (tehnično varovanje), lokacija, dostop in parkirna mesta.
– Rok pričetka izvajanja javne službe,
do 25 točk
Ocenjuje se odstopanje od dneva pričetka izvajanja, ki je v razpisu določen: za
vsakih 10 dni nad določenim rokom dobi
ponudnik eno točko manj.
– Nadstandardni program, do 25 točk
Ocenjuje se program, ki je obsežnejši
in kvalitetnejši, kot ga določa predpis ter
časovno daljše opravljanje dejavnosti, kot
ga predvideva dnevni program.
– Cena programa, do 15 točk
Kolikor ponudnik v ponudbi ne predloži
dokumenta ali navede podatka, na podlagi
katerega se bo ponudba ocenjevala, se
vloga upošteva kot popolna, oceni pa se
z 0 točk.
9. Dosegljivost razpisne dokumentacije: Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani Občine Postojna, od datuma
objave razpisa dalje. Informacije o javnem
razpisu lahko ponudniki dobijo pri Aneti
Smagaj Nared, tel. 05/728-07-81.
10. Komisija v roku 8 dni po odpiranju
ponudb oceni ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje na podlagi postavljenih meril. Komisija o ocenjevanju izdela poročilo ter na
podlagi ugotovitev predlaga ponudnika. Po
končanem postopku, na predlog komisije,
občinska uprava v roku 8 dni izda odločbo
o izbiri koncesionarja. Izbrani koncesionar
sklene koncesijsko pogodbo s koncedentom najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe.
Občina Postojna
Št. 410-13/2011-3
Ob-1731/11
Na podlagi Statuta Občine Postojna
(Uradni list RS, 30/07), Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2011 (Uradni list RS, št. 103/10) in sklepa župana,
št. 410-13/2011-1, z dne 15. 2. 2011, Občina Postojna objavlja
javni razpis
za dodelitev nepovratnih sredstev
za spodbujanje energetske prenove
večstanovanjskih hiš ter obnove
strešnih kritin v Postojni v letu 2011
I. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za:
– energetsko prenovo večstanovanjskih
stavb- izvedbo toplotne zaščite zunanjega
ovoja večstanovanjskih stavb (fasade)
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– prenovo obstoječih fasad – obnovo
obstoječe toplotne zaščite
– zamenjavo obstoječe strešne kritine,
ki vsebuje azbestna vlakna
na območju ulic Kremenca I in II, Ulica
Prekomorskih brigad ter Kidričevo naselje
v Postojni.
II. Sredstva in višina subvencioniranja
Višina razpoložljivih finančnih sredstev
za leto 2011, namenjenih za predmet tega
razpis, znaša 80.000 EUR.
Občina Postojna bo v letu 2011 sofinancirala sanacijo obstoječega stavbnega fonda v višini do 20% predračunske vrednosti
investicije prenove ene stavbe, vendar ne
več kot 10.000 EUR z vključenim DDV na
eno stavbo. V primeru celovite energetske
obnove večstanovanjske stavbe, ki zajema fasado in zamenjavo azbestne strešne
kritine, znaša višina nepovratnih sredstev
20% predračunske vrednosti investicije
prenove ene stavbe, vendar ne več kot
16.000 EUR z vključenim DDV.
Predmet javnega razpisa so investicije,
izvedene v letu 2010, v skladu s pogoji tega
javnega razpisa in še ne izvedene investicije, dokončane v letu 2011.
V primeru, da razpisana sredstva ne
bodo zadoščala za sofinanciranje vseh prijavljenih projektov, se razpoložljiva sredstva dodelijo tistim projektom, ki dobijo
največ točk.
V primeru, da sredstva ne bodo v celoti
izkoriščena, se objavi nov razpis v letošnjem ali prihodnjem letu.
Dosedanji prejemniki subvencije za
energetsko prenovo večstanovanjskih
stavb na območju ulic Kremenca I in II,
Ulica Prekomorskih brigad ter Kidričevo naselje v Postojni, ki na javni razpis prijavijo
dela, za katera so jim bila že dodeljena
sredstva po javnih razpisih iz preteklih let,
niso upravičeni do ponovne dodelitve finančnih sredstev.
III. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2011 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011) (Uradni list RS, št. 99/09 z dne
7. 12. 2009)).
IV. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo:
Upravniki večstanovanjskih stavb, ki zastopajo etažne lastnike stavb:
– z več kot 3 etažnimi lastniki
in
– z najmanj 6 posameznimi deli-stanovanji, na območju iz točke I.
V. Vsebina prijave
– Prijava se šteje za popolno kolikor
vsebuje vse navedene elemente v skladu
z razpisno dokumentacijo.
Prijava mora vsebovati:
– izpolnjeno vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Občine Postojna skupaj z zahtevano dokumentacijo;
– predračun z opisom predvidenih del
s strani izvajalca del;
– podpisana izjava solastnikov stavbe,
da soglašajo z obnovitvenimi deli.
VI. Merila
Vloge bo obravnavala Komisija za odpiranje vlog, prispelih na javni razpis, imenovana s sklepom župana, po naslednjih
kriterijih:
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1. Celovita prenove stavbe
– prenova strešne kritine (zamenjava obstoječe azbestnocementne kritine)
– prenova celotne fasade
– prenova celotnega objekta
(kot prenova celotnega objekta šteje poleg prenove ali izdelave fasade tudi
zamenjava strešne kritine)
(Op. točke se med seboj ne seštevajo)

30 točk
10 točk
20 točk
30 točk

2. Obdobje zadnje prenove stavbe (fasada ali streha)
– nad 30 let
– nad 20 let
– nad 10 let
(Op. točke se med seboj ne seštevajo)

20 točk
20 točk
10 točk
5 točk

3. Prenova stavbe z namenom, da se zmanjša poraba energije in ohranja
toplota in sicer:
– izvedba toplotne zaščite stavbe z debelino toplotne
izolacije vsaj 12 cm in normativno toplotno prevodnostjo izolacijskega
materiala zunanjih sten max: 0,045W/mk

10 točk
30 točk

4. Starost stanovanjskega objekta (glede na leto gradnje)
– več kot 10 let
– več kot 20 let
– več kot 30 let

10 točk
20 točk
30 točk

5. Predviden rok dokončanja del do 30. 7. 2011

10 točk.

VII. Koriščenje odobrenih sredstev
Z izbranimi upravniki stanovanjskih
objektov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo Občina Postojna sklenila ustrezne
pogodbe o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo obstoječih večstanovanjskih
stavb.
Upravnikom stanovanjskih objektov, ki
so na razpisu uspeli in z Občino Postojna
podpisali ustrezno pogodbo, se bodo nakazala sredstva in sicer na podlagi zahtevka
za izplačilo s prilogami, kot sledi iz razpisne
dokumentacije
Upravičenec do subvencije je dolžan najkasneje do 31. 10. 2011 predložiti Občini
Postojna končno poročilo o izvedenih delih.
Občina se zavezuje pregledati prejeto poročilo o izvedbi del v roku 15 dni od prejema
poročila in ga na podlagi ogleda na terenu
potrditi ali zavrniti.
VIII. Rok za oddajo vlog
Vloga, ki se jo poda na predpisanem
obrazcu, mora biti oddana ali poslana priporočeno po pošti v zapečatenem ovitku,
z imenom in naslovom upravičenca, na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230
Postojna s pripisom »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis – prenova fasad in streh».
Rok za prijavo na javni razpis prične teči
z dnem objave tega razpisa v Uradnem listu
RS in je odprt do 25. 3. 2011, do 12. ure.
Razpisno dokumentacijo in obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku
dvignejo na Občini Postojna – pisarna
št. 3/2 – sprejemno informacijska pisarna
z vložiščem v delovnem času, objavljena pa
sta tudi na spletni strani Občine Postojna,
http://www.postojna.si.
Upravičenci iz VI. točke tega razpisa, ki
bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani
k dopolnitvi vlog.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana do 25. 3. 2011, do 12. ure, v pisarni št. 3/2 – sprejemno informacijski pisarni
z vložiščem, oziroma do tega datuma ni
prispela po pošti na Občino Postojna. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh
sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisna dokumentacija.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge
prosilcev:
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– ki jih ni vložila upravičena oseba, glede
na IV. točko tega razpisa;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi,
nepopolne.
Po odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene in neodprte vrnjene predlagatelju prepozne vloge (vloge in
dopolnitve vlog, ki niso bile oddane v razpisnem roku).
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
Upravičenci iz IV. točke tega razpisa
bodo obvestilo o odločitvi prejeli najpozneje
v desetih dneh po odpiranju vlog.
IX. Naslov in rok za reševanje pritožbe:
če se upravičenec iz IV. točke tega razpisa
z odločitvijo ne strinja, lahko poda pisno
pritožbo v osmih dneh od prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna in poslana
na naslov: Občina Postojna, Urad župana,
Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna. Prosilec bo
prejel odgovor po pošti najkasneje v desetih
dneh od prejema pritožbe.
X. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu:
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, kontaktna oseba Karmen Berra
Gulje, tel. 05/728-07-90.
Občina Postojna
Št. 6710-01/2011
Ob-1733/11
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), Pravilnika o financiranju športa v Občini Bovec (Uradni list
RS, št. 44/08) in Letnega programa športa
Občine Bovec za leto 2011, Občina Bovec
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v Občini Bovec za leto 2011
1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– športna društva,
– 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,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
2. Izvajalci športne dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Bovec,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih
športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno vadbo,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
plačani članarini, kolikor so organizirani
v skladu z Zakonom o društvih,
– imajo do občine poravnane vse obveznosti.
3. V primeru, da izvajalci s sedežem
v občini ne izpolnjujejo pogojev za športno vadbo otrok usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport, se za izvajanje teh programov lahko sofinancira izvajalce s sedežem
v drugi občini.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa v občini.
4. Sofinanciralo se bo naslednje vsebine
športnih programov:
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– interesno športno vzgojo predšolskih
in šoloobveznih otrok ter mladine in študentov,
– športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športno rekreacijo,
– kakovostni in vrhunski šport,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje,
– športne prireditve in promocijske dejavnosti in
– delovanje društev.
5. Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa v letu 2011, znaša 27.000,00 EUR.
Višina sredstev za posamezne vsebine je
razvidna iz Letnega programa športa v Občini Bovec za leto 2011.
6. Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na podlagi tega razpisa v obliki
denarnih sredstev, mora biti v celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov in se
bo morala odraziti v sorazemrno nižji ceni
programa za končnega uporabnika.
7. Razpisna dokumentacija je na voljo
na internetni strani Občine Bovec (www.obcina.bovec.si) oziroma jo izvajalci športnih
programov lahko dvignejo na Občini Bovec,
Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, v času
uradnih ur.
8. Rok za prijavo na javni razpis – Šport
2011 – je 18. 3. 2011.
9. Prijave z dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti, na naslov Občina Bovec, Trg
golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
10. Odpiranje prijav bo 21. 3. 2011 in ne
bo javno.
11. Sklep o delitvi sredstev za šport bodo
prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po
poteku razpisnega roka.
12. Izbrane vsebine bodo sofinancirane
na podalgi meril, pogojev in normativov za
vrednotenje športnih programov opredeljenih v Pravilniku o financiranju športa v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 44/08).
13. Izvajalci letnih programov športa
morajo dodeljena sredstva porabiti v letu
2011.
14. Dodatne informacije lahko dobite na
Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, pri Jožici Kavs, tel. 05/384-19-09.
Občina Bovec
Ob-1758/11
Na podlagi četrtega odstavka 74. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– UPB5, 101/07 Odl. US, 36/08, 22/09
Odl. US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl. US:
U-I-356/07-13, 58/09 (64/09 – popr., 65/09 –
popr.), 16/10 Odl. US: U-I-256/08-27, 47/10
Odl. US: U-I-312/08-31), 10. člena Zakona
o vrtcih (Uradni list RS, 100/05 – UPB2,
25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS) in 44. člena Statuta Mestne občine
Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) Mestna občina Kranj objavlja
javni razpis
za dodelitev koncesije
za izvajanje programa za predšolske
otroke – Kurikuluma za vrtce,
ki ga je sprejel Strokovni svet
Republike Slovenije
na 26. seji, dne 18. 3. 1999
1. Naročnik (koncedent): Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.

2. Dejavnost, ki je predmet koncesije
Mestna občina Kranj bo dodelila koncesijo za izvajanje programa za predšolske
otroke – Kurikuluma za vrtce, ki ga je sprejel
Strokovni svet Republike Slovenije na 26.
seji, dne 18. 3. 1999, in sicer deveturnega
dnevnega programa za skupaj največ devet
oddelkov I. starostnega obdobja na območju
Kranja, in sicer najmanj za en in največ za
devet oddelkov na območju naslednjih šolskih okolišev:
– OŠ Franceta Prešerna Kranj, OŠ Jakoba Aljaža Kranj, OŠ Matije Čopa Kranj,
OŠ Orehek Kranj (matična šola), OŠ Predoslje Kranj, OŠ Simona Jenka Kranj (matična
šola, podružnična šola Center, podružnična
šola Primskovo), OŠ Staneta Žagarja, OŠ
Stražišče (matična šola, razen naselij Čepulje, Javornik, Planica, Pševo, Sveti Jošt
nad Kranjem).
Šolski okoliš posameznega vzgojno-izobraževalnega zavoda je opredeljen v ustanovitvenem aktu posameznega vzgojnoizobraževalnega zavoda in je objavljen
v Uradnem listu RS, št. 81/10, razen šolski
okoliš vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ
Jakoba Aljaža Kranj, ki je opredeljen v ustanovitvenem aktu in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 110/10.
3. Čas, za katerega se dodeljuje koncesija in začetek izvajanja dejavnosti: Mestna občina Kranj bo dodelila koncesijo za
določen čas, in sicer za obdobje desetih
let. Koncesionar mora začeti opravljati dejavnost najkasneje v roku treh mesecev po
sklenitvi pogodbe o koncesiji.
4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za opravljanje dejavnosti (za podelitev
koncesije):
Na javni razpis za dodelitev koncesije
se lahko prijavi zasebni vrtec, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
1. Kandidat mora biti vpisan v razvid
izvajalcev javno veljavnih programov predšolske vzgoje pri Ministrstvu za šolstvo in
šport.
2. Kandidat mora imeti pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti
programa.
3. Kandidat mora imeti na območju
Mestne občine Kranj, in sicer na območju
šolskega okoliša, za katerega kandidira,
zagotovljene prostore in opremo v skladu
s predpisi.
4. Kandidat mora imeti zagotovljene
strokovno usposobljene delavce v skladu
s predpisi.
5. Kandidat bo izvajal deveturni dnevni program.
6. Kandidat mora imeti program razvoja s finančnim načrtom za naslednjih deset let ter letni delovni načrt.
7. Kandidat bo moral opravljati dejavnost za ceno programa, ki jo skladno
s predpisi določi Mestni svet Mestne občine
Kranj.
8. Kandidat mora izpolnjevati morebitne druge pogoje za podelitev koncesije
v skladu z veljavnimi predpisi.
9. Kandidat mora podati izjavo o pričetku dejavnosti.
10. Kandidat mora najkasneje pred
podpisom koncesije zavarovati objekt za
objektivno odgovornost.
Način izpolnjevanje teh pogojev je opredeljen v navodilih kandidatom za pripravo
ponudbe.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
5. Merila za izbiro:
1. Krajši rok pričetka izvajanja javne
službe maks. 60 točk.
Skrajni rok za začetek opravljanja dejavnosti je tri mesece po sklenitvi pogodbe
o koncesiji.
– 0–15 dni od dneva sklenitve
pogodbe o koncesiji
– 16–30 dni od dneva
sklenitve pogodbe o koncesiji
– 31–45 dni od dneva
sklenitve pogodbe o koncesiji
– 46–60 dni od dneva
sklenitve pogodbe o koncesiji
– 61–75 dni od dneva
sklenitve pogodbe o koncesiji
– 76–90 dni od dneva
sklenitve pogodbe o koncesiji

60 točk,
48 točk,
36 točk,
24 točk,
12 točk,
0 točk.

2. Število oddelkov 36 točk.
Kandidat, ki bo ponudil en oddelek, bo
ovrednoten z 0 točkami. Kandidat, ki bo
ponudil 9 oddelkov dobi 36 točk. Kolikor
kandidat ponudi več kot en oddelek, se vsak
oddelek posebej ovrednoti s 4 točkami.
6. Navodila za izdelavo prijave na javni
razpis (vloge) in zahtevane sestavine vloge
so podane v razpisni dokumentaciji.
7. Način oddaje in rok za oddajo prijav
na javni razpis:
Kandidati za dodelitev koncesije morajo
oddati prijavo na javni razpis v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis: koncesija – vrtec«. Na kuverti mora biti
označen tudi naziv in naslov ponudnika.
Kandidati lahko oddajo prijavo v Sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, Slovenski
trg 1, Kranj, ali pošljejo po pošti na naslov:
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj.
Pri odpiranju se bo upoštevalo vse ponudbe, ki bodo oddane osebno v Sprejemni pisarni Mestne občine Kranj ali bodo
prispele po pošti najkasneje do dne 4. 4.
2011, do 12. ure.
8. Mestna občina Kranj bo o izbiri odločila z odločbo v 30 dneh po izteku roka za
prijavo.
9. Odpiranje prijav:
Odpiranje prijav na javni razpis bo dne
5. 4. 2011, ob 9. uri, v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. Odpiranje
prijav ne bo javno.
10. Informacije in pojasnila:
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na
spletni strani Mestne občine Kranj: www.
kranj.si, interesenti pa jo lahko dvignejo tudi
v tajništvu Oddelka za družbene zadeve
Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, pritličje – soba 95; dodatne informacije: Nada
Bogataj Kržan, tel. 04/237-31-60, Darja Veternik, tel. 04/237-33-82, elektronski naslov:
Nada.Bogataj-Krzan@kranj.si, Darja.Veternik@kranj.si, faks 04/237-31-67.
Mestna občina Kranj
Št. 430-10/2011
Ob-1802/11
Na podlagi določil 53. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09 in
38/10), 214. do 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS), Odloka o proračunu Občine
Zagorje ob Savi za leto 2011, sprejetega na
3. seji občinskega sveta, dne 28. 2. 2011, ter
sklepa župana, številka 430-10/201, z dne
1. 3. 2011, Občina Zagorje ob Savi objavlja

javni razpis
za sofinanciranje ekipnih
državnih tekmovanj v letu 2011
v Občini Zagorje ob Savi
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov najema dvoran oziroma vzdrževanje
igrišč, ter stroškov tekmovanj (prijavnin,
stroškov sodnikov in tehničnih delegatov,
ter stroškov prisotne zdravstvene službe na
tekmah) športnih društev in klubov, ki sodelujejo v kolektivnih ekipnih državnih tekmovanjih. Tekmovalci, ki nastopajo v teh
ekipah, nimajo možnosti individualnega nastopanja.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo športna društva oziroma klubi, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so organizirani v skladu z določili Zakona o društvih,
– delujejo lokalno in imajo sedež v Občini
Zagorje ob Savi,
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa,
– sodelujejo v najvišjih državnih tekmovanjih,
– so v primeru, da je bil njihov program
v preteklem letu sofinanciran iz občinskega
proračuna, predložili vsebinsko in finančno
poročilo o realizaciji sofinanciranih programov,
– pojavljajo se v osrednjih slovenskih
medijih,
– imajo množičen obisk na prireditvah.
3. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje ekipnih državnih tekmovanj za
leto 2011 je 54.800,00 €.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina vloge: vloga mora biti izdelana izključno na predpisanih obrazcih, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije. Vsebovati mora vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu. Tako izdelana vloga bo obravnavana kot popolna.
6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si. V času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
7. Način predložitve vlog in dodatne informacije v zvezi z razpisom: vloga na predpisanih obrazcih se odda v zaprti kuverti, z navedbo naslova naročnika in vidno
oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis
Ekipna tekmovanja – 2011«. Na hrbtni strani
kuverte mora obvezno biti naveden naslov
pošiljatelja.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Zagorje
ob Savi (Vlasta Šribar, tel. 03/565-57-18).
8. Rok za predložitev vlog: upoštevane
bodo vse prijave, ki bodo na naslov naročnika prispele najkasneje do 18. marca 2011,
do 12. ure. Nepravočasne prijave ne bodo
obravnavane.
9. Izid razpisa: odpiranje prispelih vlog
na razpis ne bo javno. O izidu razpisa bodo
prijavitelji pisno s sklepom obveščeni najkasneje v roku 30 dni po izteku roka za
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prijavo na ta razpis. O morebitni pritožbi
zoper sklep odloča župan občine. Vložena
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izvajalci. O pritožbi odloči župan, njegova
odločitev je dokončna.
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-9/2011
Ob-1803/11
Na podlagi določil 10. člena Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03),
5. člena Odloka za vrednotenje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi (Uradni
vestnik Zasavja, št. 6/03, Uradni list RS,
št. 38/04), Letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi za leto 2011, sprejetega
na 3. seji občinskega sveta, dne 28. 2. 2011,
ter Odloka o proračunu Občine Zagorje ob
Savi za leto 2011, sprejetega na 3. seji občinskega sveta, dne 28. 2. 2011, Občina
Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje športnih programov
v Občini Zagorje ob Savi za leto 2011
I. Predmet razpisa
Občina Zagorje ob Savi bo v letu 2011
iz sredstev proračuna sofinancirala športne
programe z naslednjimi vsebinami:
– Športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– Športna rekreacija,
– Kakovostni šport,
– Vrhunski šport,
– Šport invalidov,
– Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– Vzdrževanje športnih objektov.
ll. Izvajalci, ki se lahko prijavijo na javni
razpis
Za sofinanciranje športnih programov
iz občinskega proračuna lahko kandidirajo
naslednji izvajalci programov na področju
športa:
– Športna društva in klubi ter zveze športnih društev,
– Zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– Ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne.
III. Kriteriji, ki jih morajo izpoljnjevati izvajalci
Izvajalci programov na področju športa
morajo izpolnjevati naslednje kriterije:
– sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– registracijo za opravljanje športne dejavnosti,
– zagotovljene materialne, prostorske,
kadrovske in organizacijske možnosti za izvajanje načrtovanih športnih aktivnosti,
– urejeno evidenco o članstvu, plačani
članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
– občini redno dostavljajo podatke
o članstvu, poročila o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih,
– izpolnjujejo pogoje in merila iz tega odloka, ki so podlaga za vrednotenje športnih
programov.
IV. Kriteriji in merila za izbor programov
športa in dodelitev sredstev: izbrani progra-
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
mi bodo sofinancirani na osnovi Odloka za
vrednotenje športnih programov v Občini
Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja,
št. 6/03, Uradni list RS, št. 38/04).
V. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje programov športa za leto 2011
znaša 79.750,00 €.
Sredstva, ki jih bodo izvajalci prejeli na
osnovi javnega razpisa za izvajanje športnih programov, morajo biti porabljena v letu
2011.
VI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje. si. Izvajalci pa jo lahko prevzamejo tudi
v času uradnih ur, v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
VII. Način predložitve vlog in dodatne
informacije v zvezi z razpisom
Vloga na predpisanih razpisnih obrazcih
se odda v zaprti kuverti, z navedbo naslova
naročnika in vidno oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Šport 2011«. Na hrbtni
strani kuverte mora biti obvezno naveden
naslov pošiljatelja.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Zagorje
ob Savi (Vlasta Šribar, tel. 03/565-57-18).
VIII. Rok za predložitev vlog: upoštevane
bodo vse vloge, ki bodo na naslov naročnika prispele najkasneje do 25. marca 2011,
do 12. ure.
IX. Javno odpiranje vlog bo v ponedeljek,
28. marca 2011, ob 11. uri, v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
X. Pogodbe o sofinanciranju: z izbranimi
izvajalci športnih programov bodo sklenjene
letne pogodbe o sofinanciranju športnih programov v letu 2011.
Občina Zagorje ob Savi
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Javne dražbe
Št. 067/11
Ob-1800/11
Na podlagi 27. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07), prvega odstavka 55. 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)
v povezavi s tretjim odstavkom 41. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in
občin (Uradni list RS, št. 86/10), Ministrstvo
za javno upravo razpisuje
javno dražbo
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe
Oddaja v najem nepremičnin na Strateškem mejnem prehodu Rateče:
Poslovni prostori, v izmeri 248,60 m2,
ki se nahajajo v stavbi št. 13, k.o. Rateče
(2167), stoječi na parc. št. 724, k.o. Rateče
(2167) in pripadajoča parcela št. 723/1, k.o.
Rateče (2167), v izmeri 1397 m2, ki sestoji
iz stavbe št. 2 – v naravi cisterna vsebine
5.000 litrov za plin in zemljišča – 240 m2 parkirnih površin, v preostalem delu zelenica.
Poslovni prostori niso opremljeni in so
namenjeni izključno opravljanju trgovske
dejavnosti.
3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicna cena za oddajo
v najem nepremičnin na SMP Rateče je
1.140,00 EUR. Najnižji znesek višanja izklicne cene je 50,00 EUR.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
5. Čas trajanja pogodbe: najemna pogodba bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja za skupno obdobje oddaje
v najem za največ 5 let.
6. Način in rok plačila
Najemodajalec bo za poslovne prostore
izstavljal mesečne račune za najemnino do
8. v mesecu za tekoči mesec, najugodnejši dražitelj pa je dolžan plačati najemnino
v roku petnajstih dni od izdaje računa na
podračun enotnega zakladniškega računa,
št. 01100-1006214304. Položena varščina
se šteje v plačilo prve najemnine.
Najemnik bo poleg najemnine plačeval
še obratovalne stroške in stroške uporabe
stavbnega zemljišča. Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti,
varovanja in morebitne druge stroške, ki jih
z uporabo povzroča najemnik.
7. Višina varščine
Pred javno dražbo morajo zainteresirani dražitelji za nepremičnine položiti varščino v višini 114,00 EUR na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18
31119-7103018-75600001 z navedbo namena nakazila: JD SMP Rateče.
Dražiteljem, ki so licitirali in ne uspejo,
se varščina vrne v roku tridesetih dni brez
obresti.
Opozorilo: dražiteljem, ki bodo vplačali
varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi,
se varščina zadrži.

8. Ogled nepremičnin: ogled poslovnih
prostorov na SMP Rateče je možen po predhodnem dogovoru z Dančetom Poharjem
(tel. 01/478-18-02 ali GSM: 041/616-479).
9. Način, mesto in čas oddaje vseh zahtevanih dokumentov za sodelovanje na javni
dražbi
Zainteresirani dražitelji predložijo dokumente in dokazila navedena v 10. točki v zaprti kuverti, najkasneje do 8. ure, dne 31. 3.
2011, na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine,
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, priporočeno po pošti ali osebno na vložišče.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: Javna dražba za najem nepremičnin na
SMP Rateče, številka zadeve: 352-2/2010,
oznaka: »Ne odpiraj – Javna dražba!«
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
10. Pogoji za pristop k javni dražbi
Zainteresirani dražitelji morajo ob pristopu k javni dražbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za
pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR),
– dokazilo, da so po standardni klasifikaciji dejavnosti:
a) za namen najema registrirani za dejavnost: trgovina.
– pooblastilo za sodelovanje na javni
dražbi, če je oseba zastopnik.
– Dražitelji, ki bodo pristopili k javni dražbi morajo imeti poravnane denarne obveznosti do Ministrstva za javno upravo, kar
morajo izkazati s pisno izjavo.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
11. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba za poslovne prostore iz druge točke tega
razpisa bo potekala dne 31. 3. 2011, v IV.
nadstropju Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana, ob 10. uri.
12. Dodatne informacije in vprašanja:
dodatne informacije lahko dobite na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za investicije in nepremičnine, Tržaška 21, Ljub
ljana, Danče Pohar, tel. 01/478-18-02 ali
GSM 041/616-479.
13. Ustavitev postopka: Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
ustavi postopek javne dražbe, pri čemer se

dražiteljem povrne stroške v višini izkazanih
stroškov.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 478-11/2010/18
Ob-1808/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07, 55/09) in Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07,
55/09 Odl. US, 100/09, 49/10) in na podlagi
Posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem, št. 478-11/2010/3 z dne
29. 6. 2010, objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje: predmet prodaje so nepremičnine na naslovu Kraljeviča Marka ulica 21 v Mariboru, ki obsegajo
stavbo s pripadajočim zemljiščem. Stavba,
št. 837, v izmeri 4.633,20 m2, leži na zemljišču, s parc. št. 613/2, k.o. Melje, ZK vložek
243, ki je veliko 1954 m2. Kot lastnica nepremičnine je v deležu 1/1 v zemljiški knjigi vpisana Republika Slovenija. Predmetna
nepremičnina se ne uporablja oziroma ni
zasedena in je bremen prosta.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine. Na nepremičnini nima nihče
pravice do uveljavljanja predkupne pravice. Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim
dražiteljem.
4. Izklicna cena in najnižji znesek viša
nja
Za nepremičnine, ki so predmet prodaje,
je izklicna cena 1.250.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja pa je 10.000,00 EUR. Davek na promet nepremičnin po stopnji 2%
ni vključen v ceno in ga kupec plača poleg
kupnine.
V skladu s tretjim in četrtim odstavkom
40. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07, 55/09 Odl. US, 100/09,
49/10) se izklicna cena in vsaka nadaljnja
cena izkliče trikrat. Ko je cena izklicna trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi,
komu in po kakšni ceni je bil predmet javne
dražbe prodan in kupca pozove k podpisu
pogodbe. Kolikor izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po podpisu
pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega
posla.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba, in sicer v 15ih dneh po končani
dražbi. Kolikor dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik
podaljša rok za sklenitev pogodbe ali pa
zadrži njegovo varščino, in sicer v skladu
s 42. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07, 55/09 Odl. US, 100/09,
49/10).
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6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Ministrstvu visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, Ljub
ljana, v sejni sobi št. 223, v 2. nadstropju,
dne 8. 4. 2011, z začetkom ob 10. uri.
7. Višina varščine
Varščina za nepremičnino, stavba s pripadajočim zemljiščem, ki se nahaja na naslovu Kraljeviča Marka ulica 21 v Mariboru, znaša 125.000,00 EUR in se plača
na račun št. 01100-6300109972, sklic 18
32115-7200005-74552011, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – TIM.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino,
a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina
zadrži.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Ogled predmeta javne dražbe je možen
po predhodnem dogovoru. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnine se
obrnite na Branka Zebca, Inštitut informacijskih znanosti, Maribor, tel. 02/252-04-21,
e-pošta: branko.zebec@izum.si. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne
dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo
objavljene na spletni strani, http://www.
mvzt.gov.si/si/javne_objave/.
Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo, in z njimi
povezane osebe oziroma kot določa drugi
odstavek 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07 in 94/07, 55/09 Odl. US,
100/09, 49/10).
9. Opozorilo: v skladu z drugim odstavkom 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07, 55/09) lahko Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi, pri
čemer se povrne dražiteljem stroške v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Pooblaščena oseba za vodenje javne
dražbe lahko v primeru motenja izvedbe
javne dražbe opozori osebe, ki onemogočajo ali motijo izvajanje javne dražbe,
da prenehajo s kršitvami. V primeru, da
osebe opozorila ne upoštevajo, lahko pooblaščena oseba odredi, da kršitelj zapusti
prostor.
Dražitelji morajo najkasneje do 5. 4. 2011,
do 9. ure, v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, javna dražba TIM, št. 478-11/2010«,
na naslov Ministrstvo visoko šolstvo, Direktorat za investicije, Kotnikova 38, 1000 Ljub
ljana, priporočeno po pošti ali osebno na
vložišče oddati:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo
overjeno pri notarju s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
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– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik;
– dokazilo o plačani varščini.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso
mogli pravočasno pridobiti dokazil iz prve,
druge ali tretje alinee te točke, lahko lete predložijo na dan javne dražbe. Dražitelji,
ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke,
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno–kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 478-290/2011-1
Ob-1817/11
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, na podlagi Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin
(ZSPDPO; Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,
55/09-Odl, 100/09 in 49/10), ki se uporabljata v skladu z 41. členom Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 86/10), objavlja
dopolnitev
javne dražbe
prodaje nepremičnin
objavljene v Uradnem listu RS, št. 110,
z dne 31. 12. 2010, stran 3254.
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
dražb
Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana.
Postopek javne dražbe vodi Komisija
Ministrstva za obrambo RS za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem – pristojna komisija.
II. Vrsta pravnega posla:
Predvidena stvarnega premoženja.
III. Opis predvidenih predmetov prodaje:
A. Stanovanja
1. Trisobno stanovanje s kabinetom (zasedeno) št. 51/VIII. nad. v skupni neto izmeri
98,14 m2 (z ident. št. 2636-1973-273) v stanovanjski stavbi na naslovu Ul. Metoda Mikuža 18, Ljubljana, (tablica Mors 24440).
a. Ogled stanovanja: 16. 3. 2011 od 8.
do 9. ure,
b. Izklicna cena: 179.300,00 EUR.
2. Dvosobno stanovanje (zasedeno)
št. 40/X. nad. v skupni neto izmeri 66,60 m2
(z ident. št. 1730-4071-140) v stanovanjski
stavbi na naslovu Rojčeva ulica 26, Ljub
ljana, podv. 1427/95, k.o. Moste (tablica
Mors 20856).
a. Ogled stanovanja: 16. 3. 2011 od 8.
do 9. ure,

b. Izklicna cena: 119.300,00 EUR.
3. Dvosobno stanovanje (zasedeno)
št. 37/X. nad. v skupni neto izmeri 72,01 m2
(z ident. št. 1730-4071-137) v stanovanjski
stavbi na naslovu Rojčeva ulica 26, Ljub
ljana, podvložek 1427/92, k.o. Moste (tablica Mors 20852).
a. Ogled stanovanja: 16. 3. 2011 od 8.
do 9. ure,
b. Izklicna cena: 140.900,00 EUR.
4. Trisobno stanovanje (prazno) št. 3/PR
v skupni neto izmeri 64,96 m2 (z ident.
št. 1625-293-23) v stanovanjski stavbi na
naslovu prijateljeva trg 1, Ribnica, zkv 1695,
k.o. Ribnica, (tablica Mors 20174).
a. Ogled stanovanja:
– 14. 3. 2011 od 9. do 10. ure,
– 15. 3. 2011 od 13. do 14. ure,
b. Izklicna cena: 66.300,00 EUR.
5. Dvosobno stanovanje (zasedeno)
št. 10/I. nad. v skupni neto izmeri 52,33 m2
(z ident. štev. 1625-294-19) v stanovanjski
stavbi na naslovu Prijateljeva trg 2, Ribnica,
(tablica Mors 27829).
a. Ogled stanovanja: 16. 3. 2011 od 8.
do 9. ure,
b. Izklicna cena: 42.300,00 EUR.
6. Trisobno stanovanje (prazno) št. 19/IV.
nad. v skupni neto izmeri 73,90 m2 (z id.
štev. 1625-297-24) v stanovanjski stavbi na
naslovu Prijateljeva trg 5, Ribnica, zkv 1689,
k.o. Ribnica (tablica Mors 27844).
a. Ogled stanovanja:
– 14. 3. 2011 od 10. do 11. ure,
– 15. 3. 2011 od 14. do 15. ure,
b. Izklicna cena: 58.300,00 EUR.
7. Dvosobno stanovanje (prazno)
št. 11/II. nad. v skupni neto izmeri 60,20 m2
(z id. št. 2525-924-11) v stanovanjski stavbi na naslovu Ilirska Bistrica, Rozmanova
ul. 24a, zkv. 420, k.o. Ilirska Bistrica (tablica
Mors 25030).
a. Ogled stanovanja:
– 14. 3. 2011 od 9. do 10. ure,
– 15. 3. 2011 od 13. do 14. ure,
b. Izklicna cena: 39.300,00 EUR.
8. Enosobno stanovanje (prazno) št. 2/I.
nad. v skupni neto izmeri 31,44 m2 (z id.
št. 657-503-) v stanovanjski stavbi na naslovu Aškerčeva ul. 3a, Maribor, zkv 387,
Maribor-Grad (tablica Mors 26324).
a. Ogled stanovanja:
– 14. 3. 2011 od 9. do 10. ure,
– 15. 3. 2011 od 12. do 13. ure,
b. Izklicna cena: 15.000,00 EUR.
9. Štirisobno stanovanje (prazno) št. 6/I.
nad. v skupni neto izmeri 95,93 m2 v (z id.
štev. 678-1318-6) stanovanjski stavbi na naslovu Ul. Staneta Severja 4, Maribor zkv Sp.
Radvanje (tablica Mors 21092).
a. Ogled stanovanja:
– 14. 3. 2011 od 11. do 12. ure,
– 15. 3. 2011 od 14. do 15. ure,
b. Izklicna cena: 75.000,00 EUR.
10. Dvosobno stanovanje (prazno) št. 6/I.
nad. v skupni neto izmeri 76,02 m2 v stanovanjski stavbi na naslovu Ul. 21. oktobra 4,
Črnomelj (tablica Mors 27775).
a. Ogled stanovanja:
– 14. 3. 2011 od 9. do 10. ure,
– 15. 3. 2011 od 13. do 14. ure,
b. Izklicna cena: 38.300,00 EUR.
11. Dvosobno stanovanje (prazno)
št. 5/II. nad. v skupni neto izmeri 64,50 m2
v (z id. štev. 2490-308-5) stanovanjski stavbi
na naslovu Kraigherjeva ulica 10, Postojna
(tablica Mors 25565).
a. Ogled stanovanja:
– 14. 3. 2011 od 9. do 10. ure,
– 15. 3. 2011 od 13. do 14. ure,
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b. Izklicna cena: 45.000,00 EUR.
12. Trisobno stanovanje (zasedeno)
št. 18/4. nad. v skupni neto izmeri 75,69 m2
(z id. št. 2490-702-18) podvložek 2862/19,
k.o. Postojna v stanovanjski stavbi na naslovu Ul. Prekomorskih brigad 8, Postojna
(tablica Mors 20545).
a. Ogled stanovanja: 16. 3. 2011 od 8.
do 9. ure,
b. Izklicna cena: 57.300,00 EUR.
13. Dvosobno stanovanje (prazno) v dvostanovanjski stavbi na naslovu Hum 62a,
Hum (tablici Mors 25203) stoječe na parc.
št. 1692/2, v izmeri 60,00 m2.
a. Ogled stanovanja: 16. 3. 2011 od 9.
do 10. ure,
b. Izklicna cena: 75.000,00 EUR.
B. Objekti in zemljišča
1. Skladiščni prostori št. 11 (prazno)
v skupni neto izmeri 118,45 m2 v stanovanjski stavbi na naslovu Mašera- Spasičeva
ulica 11, Ljubljana.
a. Ogled prostorov: 16. 3. 2011 od 9. do
10. ure,
b. Izklicna cena: 50.300,00 EUR.
IV. Ogled nepremičnin
Oglede boste lahko opravili ob stanovanjih določenih terminih. Na morebitna vprašanja v zvezi s stanovanji in objekti oziroma zemljiščem lahko pokličete tudi na tel.
št. 01/471-2213 od 4. 1. 2011 – do 1. 5.
2011, med 8. –12. uro.
V. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnina se proda v celoti po
sistemu videno kupljeno, zato morebitne
reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb
ne bodo upoštevane. Stanovanje, ki je etažno in zemljiškoknjižno neurejeno, bo moral
urediti in na lastne stroške prevzeti kupec
sam, po izkušnjah so hipotekarni krediti za
takšna stanovanja nemogoči. Prodajalec ne
prevzema nobenih obveznosti iz morebitno
drugačne ugotovljene površine stanovanja
pri izdelavi etažnega načrta. Predpisane
davčne dajatve, ki niso vštete v izhodiščno
ceno, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za
200,00 EUR,
– od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR
za 400,00 EUR,
– od 70.000,01 EUR do 100.000,00 EUR
za 600,00 EUR,
– od 100.000,01 EUR naprej za
800,00 EUR.
3. Predvidena javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe:
Pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo
kavcijo.
5. Višina kavcije:
Pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na
transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11
19119-7141998-75000. Dražiteljem, ki na
javni dražbi ne bodo uspeli se kavcija brez
obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne
dražbe, na njihov transakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine:
Kupnina se plača v 30 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se

vplača na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11
19119-7141998-75000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se
všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure
na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili
le tisti, ki bodo do 23. 3. 2011 do 12. do
12. ure na naslov naročnika: RS Ministrstvo
za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne
odpiraj, Javna dražba 24. 3. 2011« s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in priimek
dražitelja in predložili kopije naslednjih dokumentov:
– potrdilo o plačani kavciji iz katere je
zraven plačila razviden tudi predmet nakupa
in priloženo celotno številko TRR računa za
primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
staro največ 30 dni, (samo za pravne osebe,
s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki
ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno
izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja,
da ima plačane davke in prispevke);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti
potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdila za slovenske pravne osebe
kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa
lastno izjavo overjeno pri notarju s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR);
– izpisek iz sodnega registra (samo za
pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno
pooblastilo za udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico, oziroma potni list
(fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb),
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot
je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti
za založitev le te.
8. Predložiti je potrebno tudi:
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV, EMŠO oziroma matično številko, morebiten e-naslov in telefonsko številko.
9. Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
a. če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b. izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene.
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10. Pravila javne dražbe:
Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09
– Odl. US, 100/09 in 49/10), ki se uporabljata v skladu z 41. členom Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 86/10).
pristojna komisija. Javna dražba bo predvidoma posneta na filmski trak.
11. Ustavitev postopka: Vlada Republike
Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi,
pri čemer se dražiteljem povrne izkazane
stroške.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: predvidena prodaja bo potekala 24. 3.
2011, v prostorih Ministrstva za obrambo
na naslovu Vojkova 55a v avditoriju, 1000
Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Št. 466-7/2008
Ob-1716/11
Občina Šmartno pri Litiji na podlagi 17.
in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10), 38. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09
Odl. US: U-I-294/07-16, 100/09 in 49/10)
in letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem
občine za leto 2011, sprejetega z Odlokom
o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri
Litiji za leto 2011(Uradni list RS, št. 110/10),
objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
2. Predmet prodaje: enosobno stanovanje, v 1. nadstropju večstanovanjskega
objekta, s pripadajočim zemljiščem ter skupnimi deli in napravami, na naslovu Staretov trg 25, Šmartno pri Litiji, v skupni izmeri 25,36 m2, parc. št. 33/1, podvložek
št. 1158/2, k.o. Šmartno, številka stavbe 474
ES, številka dela stavbe 6E, k.o. Šmartno.
3. Vrsta pravnega posla: za predmet prodaje se sklene prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek viša
nja
Izklicna cena za stanovanje pod tč. 2 je
25.050,00 EUR, najnižji znesek višanja je
500,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje zakonsko
določenega davka na promet nepremičnin
oziroma davka na dodano vrednost in eventualnih drugih javnih bremen, ki ga plača
kupec.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo kupnino.
Predkupno pravico za stanovanje, ki
je predmet te javne dražbe, ima Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad,
Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
5. Način in rok plačila kupnine: uspešni
dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku
30 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe, na TRR Občine Šmartno pri Litiji, št.:
01 394 0100000 193, (DŠ- davčna številka
dražitelja).
6. Plačilo kupnine: plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodaj-
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ne pogodbe za predmet prodaje pod tč. 2.
Prodajna pogodba je avtomatično razdrta,
če kupec kupnine ne plača v navedenem
roku.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 4. 4. 2011, v sejni sobi Občine
Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275
Šmartno pri Litiji, ob 11. uri.
8. Plačilo kavcije
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine. Kavcijo je potrebno nakazati
na TRR Občine Šmartno pri Litiji, št.: 01
394 0100000 193, (DŠ - davčna številka
dražitelja).
Plačana kavcija bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki
na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku
3 dni od dneva izvedbe javne dražbe.
9. Ogled predmetnega stanovanja:
ogled bo mogoč dne 30. 3. 2011, med 8.
in 16. uro. Interesenti se lahko seznanijo
z dodatnimi informacijami na Občini Šmartno pri Litiji, kontaktna oseba: Jurij Klepec,
tel. 01/896-28-02.
10. Pogoji za sodelovanje: na javni dražbi
lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki
lahko v skladu s pravnim redom v Republiki
Sloveniji postanejo lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico ali potni list (fizične
osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno potrdilo o plačilu kavcije,
s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanje pogojev iz prvih treh alinej 10. tč.,
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, pred pričetkom dražbe izločeni iz postopka.
11. Sklenitev prodajne pogodbe: z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna
pogodba najkasneje v roku 30 dni po poteku
roka za sprejem ponudbe. Če dražitelj ne
podpiše prodajne pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Šmartno pri Litiji zadrži njegovo
kavcijo.
12. Pravila javne dražbe
Nepremičnina pod tč. 2 se prodaja v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec
ne daje nikakršnih garancij za nepremičnino, ki je predmet dražbe.
Vse stroške v zvezi z prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin oziroma davkom na dodano vrednost, nosi kupec.
Javno dražbo bo vodila komisija za vodenje postopka pridobivanja, razpolaganja
in upravljanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Šmartno pri Litiji, v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07, 55/09 Odl. US: U-I-294/07-16, 100/09
in 49/10).
Komisija iz prejšnjega odstavka lahko
začeti postopek s soglasjem odgovorne
osebe Občine Šmartno pri Litiji do sklenitve
pravnega posla ustavi brez obrazložitve in
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brez odškodninske odgovornosti, pri čemer
se dražiteljem v roku 10 dni povrnejo plačana varščina in izkazani stroški.
13. Objava javne dražbe: ta javna dražba
se objavi v Uradnem listu RS in na spletni
strani Občine Šmartno pri Litiji, www.smartno-litija.si.
Občina Šmartno pri Litiji
Št. 4780-330/2010
Ob-1718/11
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 49/10),
Odloka o proračunu Mestne občine Ljub
ljana za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/10)
in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za
leto 2010
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet javne dražbe sta kletna poslovna prostora, št. K01, v izmeri 33,60 m2
in kletni poslovni prostor, št. K02, v izmeri
19,90 m2.
V Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, na parc. št. 2171, k.o. 1725 Ajdovščina, ki predstavlja objekt na naslovu
Veselova ulica 12, Ljubljana, pod list B vpisana lastninska pravica v korist Mestne občine Ljubljana, v deležu do 806/10000, kar
v naravi predstavlja kletni poslovni prostor,
št. K01, v izmeri 33,60 m2 in kletni poslovni
prostor, št. K02, v izmeri 19,90 m2.
Etažna lastnina na predmetni nepremičnini ni bila vzpostavljena.
Med Mestno občino Ljubljana in Društvom tabornikov rod Sivega volka je sklenjena najemna pogodba, št. 4404-65/99,
z dne 19. 11. 1999 in Aneks št. 1 h najemni
pogodbi št. 4404-65/99 z dne 19. 11. 1999
za kletni poslovni prostor K01, v skupni izmeri 33,60 m2.
Prav tako je med Mestno občino Ljub
ljana in Mirjam Zupančič sklenjena pogodba
o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo
št. 35280-117/2008, z dne 28. 11. 2008 za
kletni poslovni prostor K02, v skupni izmeri
19,90 m2.
V zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, vložek št. 214, je za nepremičnino, ležečo na zemljišču parc. št. 2171,
k.o. 1725 Ajdovščina, vpisana plomba
št. 22433/2010, izbris zaznambe izvršbe za
parcelo 2171, k.o. Ajdovščina, na predlog Izvršilnega oddelka Okrajnega sodišča v Ljub
ljani, opr. št. VL 87075/2008.
V zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, vložek št. 214, je za nepremičnino, ležečo na zemljišču parc. št. 2171, k.o.
1725 Ajdovščina, pod list C3 vpisana:
– hipoteka z zap. št. 1: v breme hipotekarnega zastavitelja Lava d.o.o., ki je hkrati tudi solastnik predmetne nepremičnine,
v solastnem deležu do 1921/10000, pri čemer je hipoteka vpisana le na solastni delež
hipotekarnega zastavitelja, ne pa tudi na
solastni delež prodajalca,

– hipoteka z zap. št. 3: v breme hipotekarnega zastavitelja Arzenšek Dušana, ki je
hkrati tudi solastnik predmetne nepremičnine, v solastnem deležu do 2150/10000,
pri čemer je hipoteka vpisana le na solastni
delež hipotekarnega zastavitelja, ne pa tudi
na solastni delež prodajalca ter v breme
hipotekarnega zastavitelja Lava d.o.o., ki je
hkrati tudi solastnik predmetne nepremičnine, v solastnem deležu do 1921/10000,
pri čemer je hipoteka vpisana le na solastni
delež hipotekarnega zastavitelja, ne pa tudi
na solastni delež prodajalca,
– hipoteka z zap. št. 4: v breme hipotekarnega zastavitelja Mesojedec Andreja,
ki je hkrati tudi solastnik predmetne nepremičnine, v solastnem deležu do 713/10000,
pri čemer je hipoteka vpisana le na solastni
delež hipotekarnega zastavitelja, ne pa tudi
na solastni delež prodajalca,
– hipoteka z zap. št. 5: v breme hipotekarnega zastavitelja Lipovec Radoša, ki je
hkrati tudi solastnik predmetne nepremičnine, v solastnem deležu do 922/10000, pri
čemer je hipoteka vpisana le na solastni
delež hipotekarnega zastavitelja, ne pa tudi
na solastni delež prodajalca,
– hipoteka z zap. št. 6: v breme hipotekarnega zastavitelja Arzenšek Dušana, ki je
hkrati tudi solastnik predmetne nepremičnine, v solastnem deležu do 2150/10000,
pri čemer je hipoteka vpisana le na solastni
delež hipotekarnega zastavitelja, ne pa tudi
na solastni delež prodajalca.
Izklicna cena: 64.200,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja kupnine je 1.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju,
ki bo ponudil najvišjo ceno;
4.3 Najuspešnejši dražitelj bo moral
skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.
V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od
nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljub
ljana pravico zadržati vplačano varščino;
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe;
4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 000-431000, v 8 dneh od
dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma
izstavitve računa, v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške
notarskega zapisa pogodbe ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 13. 4.
2011, na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, z začetkom
ob 12.30.
Kandidati se bodo morali 30 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa overjeno kopijo listine.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Dražitelji in predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 000-431000, z navedbo
»plačilo varščine – javna dražba za Veselovo ulico 12_K01 in K02«.
8.2 Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim
ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi,
pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni
po zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini in informacije
za ogled nepremičnine, dobijo interesenti
na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
tel. 01/306-10-24, kontaktna oseba je Anja
Klavs Opsenica.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07, 94/07).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega po-

sla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana,
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Mestna občina Ljubljana
Št. 048-23/1-2011
Ob-1735/11
Krajevna skupnost Hrvatini, Hrvatini 74,
6280 Ankaran, na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 86/10), 18. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07), 8. člena Sklepa občinskega sveta
o letnem načrtu ravnanja stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za
leto 2010 št. 478-967/2009, ter soglasja župana Mestne občine Koper št. 478-609/2010
z dne 1. 12. 2010 in sklepi Sveta krajevne
skupnosti št. 206., z dne 6. 7. 2009, 286.b)
z dne 24. 11. 2010 in 301., z dne 23. 2.
2011 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
v lasti Krajevne skupnosti Hrvatini
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Krajevna skupnost Hrvatini, Hrvatini
74, 6280 Ankaran, ki jo zastopa predsednik
sveta Krajevne skupnosti Nevij Kavrečič.
2. Opis predmeta prodaje: nepremičnina s parc. št. 2201/1, k.o. Hribi, v izmeri
337 m2, za izklicno ceno 135.606,00 €, brez
2% davka na promet nepremičnin.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
4. Izhodiščno nadomestilo: izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te
javne dražbe, najnižji znesek višanja je
1.000,00 €.
V ceno nepremičnine ni vključen 2% davek na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
5. Pogoji prodaje
Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.
Nepremičnina s parc. št. 2201/1, k.o.
Hribi se nahaja v središču vasi Hrvatini.
Predstavlja samostojno stavbo, ki je potrebna obnove. Nahaja se na območju, ki
se ureja po določilih Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper
(UO, št. 19/88, 7/01, 24/01 in Uradni list RS,
št. 49/05, 95/06, 124/08, 22/09).
Nepremičnina, ki je predmet javne dražbe predstavlja stvarno premoženje v lasti
Krajevne skupnosti Hrvatini, katere slednja
ne potrebuje za opravljanje svojih nalog.
Kolikor bi se na nepremičnini, ki je predmet javne dražbe izkazalo, da je obremenjena z gospodarsko javno infrastrukturo, se
kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno
pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture.
Nepremičnina bo prodana dražitelju, za
katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil
najvišjo ceno.
Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku
dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo,
da je od nakupa odstopil in ima Krajevna
skupnost Hrvatini pravico zadržati vplačano
varščino.
Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu
celotne kupnine.
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6. Plačilo celotne kupnine
Kupec je dolžan plačati celotno kupnino
najkasneje v 8 dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena
sestavina pogodbe. V primeru, da kupec
ne poravna kupnine na določen način in
v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se
prodajna pogodba šteje za razdrto.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 22. 3. 2011, v prostorih
sejne sobe na sedežu KS Hrvatini, Hrvatini
74, z začetkom ob 13. uri. Kandidati se
bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili,
navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če
udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj
navedenih pogojev, ne more sodelovati na
javni dražbi.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu
s pravnim redom RS lahko postane lastnik
nepremičnin ter se pravočasno in pravilno
prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba;
– Predloži izvirnik veljavnega osebnega
dokumenta in davčno številko, če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik;
– Predloži pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe, pri čemer mora
biti podpis overjen, v primeru če se v imenu
ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.
Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
overjeno kopijo listine.
9. Varščina
Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka javne dražbe
vplačati varščino v višini 20% od izklicne
cene nepremičnine na podračun KS Hrvatini pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka:
01250-6450808418, obvezni sklic na številko 20100000. Varščino je potrebno vplačati
do dne 21. 3. 2011. Varščina bo neuspelim
ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu
kupnine. V primeru, da uspeli dražitelj ne bi
sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži varščino.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Javna dražba bo ustna.
Nepremičnina bo prodana po načelu videno–kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Dražbo vodi pooblaščeni član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in
upravljanja s stvarnim premoženjem občine
(v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko
voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo nepremičnine. Takrat komisija ugotovi
komu in po kakšni ceni je bil predmet javne
dražbe prodan in kupca pozove k podpisu
pogodbe.
Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.
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Ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši
komisija.
Krajevna skupnost Hrvatini lahko brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
11. Stroški vezani na pogodbo: stroške
sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za
vpis v zemljiško knjigo, plača kupec nepremičnin.
12. Drugi pogoji: Krajevna skupnost Hrvatini si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno
ter časovno neomejeno služnost za potrebe
izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.
13. Zakonska podlaga: za izvedbo javne
dražbe se uporabljajo določbe 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10).
14. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila
v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Krajevni skupnosti Hrvatini, tel. 05/651-48-00 ali GSM 051/672-551,
v času uradnih ur.
Krajevna skupnost Hrvatini
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Razpisi delovnih mest
Ob-1710/11
Na podlagi 14. in 30. člena Statuta VDC
Postojna in Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2) ter sklepa
Sveta zavoda z dne 22. 2. 2011, Svet Varstveno delovnega centra Postojna objavlja
razpis za
direktorja/ice Varstveno delovnega
centra Postojna.
Na razpisano delovno mesto bo
imenovan/a kandidat/ka, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. Izpolnjuje zahteve 56. in 57. člena
Zakona o socialnem varstvu. Izpolnjevanje
pogojev morajo kandidati/ke dokazovati s pisnimi listinami.
2. Predložiti mora program dela VDC
Postojna.
3. Kandidati/ke se morajo prijaviti na razpis v roku 8 dni po njegovi objavi. Svet zavoda prepozno prispelih in nepopolnih ponudb
ne bo obravnaval.
4. Mandat direktorja traja 5 let.
5. Kandidati/ke morajo priporočeno podati vloge s priloženimi dokazili v pisni obliki,
po pošti, na naslov: Svet Varstveno delovnega centra Postojna, Pot k Pivki 2b, 6230 Postojna, s pripisom »Razpis za direktorja«.
Prijavljeni kandidati/ke bodo obveščeni
o izbiri v petnajstih dneh po zaključenem
izbirnem postopku.
Svet VDC Postojna

– dvajset let delovnih izkušenj, od tega
najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih
delovnih mestih na področju socialnega varstva;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu;
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa socialna zbornica v soglasju s strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje. Če
kandidat/ka nima opravljenega programa
za vodenje, ga mora opraviti najkasneje
v enem letu od začetka opravljanja nalog
direktorja, sicer mu/ji mandat preneha na
podlagi zakona.
Kandidati/ke morajo k vlogi priložiti tudi
program dela oziroma vizijo dela Centra za
usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo petih let.
Kandidati pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom
pošljejo na naslov: CUDV Draga, Draga 1,
1292 Ig, z oznako: »Za razpis direktorja/ice
– Ne odpiraj«.
Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva poteka razpisa.
Svet Centra za usposabljanje,
delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga

Št. 65/2011
Ob-1711/11
Svet Centra za usposabljanje, delo in
varstvo Dolfke Boštjančič, Draga, na podlagi
25. člena Statuta Centra za usposabljanje,
delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga (v
nadaljevanju: Statut CUDV Draga) in sklepa 2. redne seje Sveta Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič,
Draga, z dne 16. 2. 2011, razpisuje delovno
mesto
direktorja/direktorice Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga.
Razpisni pogoji:
Za direktorja/ico Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga, je po določilih Statuta CUDV Draga in
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 –
popr., 122/07 – Odl. US) (v nadaljevanju:
ZSV) lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom,
izpolnjuje še naslednje pogoje:
– končana visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena ZSV;
– pet let delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu;
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa socialna
zbornica v soglasju s strokovnim svetom RS
za splošno izobraževanje. Če kandidat/ka
nima opravljenega programa za vodenje, ga
mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu/ji
mandat preneha na podlagi zakona.
ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena
ZSV;

Št. 02/02-95/11
Ob-1724/11
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerjih in 38. člena Statuta Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, objavlja
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
Ulica talcev 9, 2000 Maribor, razpis za delovno mesto
zdravnik specialist V/VI – m/ž – predstojnik organizacijske enote Varstvo
otrok in mladine,
za mandatno dobo 4 let, z možnostjo
ponovnega imenovanja.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba zdravstvene
smeri – zdravnik;
– specializacija iz pediatrije;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje urejevalnikov besedil, preglednic,
internet, e-pošta, zdravstveno-informacijski
in poslovno-informacijski sistem).
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba;
– program dela in razvoja organizacijske
enote.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne vloge se ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.

Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba
za pravne in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica
talcev 9, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi raz
pisa.
Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor
Št. 17/11
Ob-1725/11
Na podlagi prvega odstavka 17. člena
Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS,
87/01), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Splošna knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje
(Uradni vestnik Zasavja, št. 24/2003), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 10/2007) in 1. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Splošna knjižnica Toneta
Seliškarja Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja,
št. 5/2011) Svet zavoda KTS Trbovlje razpisuje delovno mesto
direktorja – direktorice Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje.
Za direktorja je lahko imenovan kdor
ima:
– najmanj univerzitetno izobrazbo;
– opravljen izpit iz bibliotekarske stroke,
če bo opravljal delo strokovnega delavca
v okviru javne službe, če bibliotekarskega
izpita nima, ga mora opraviti najkasneje
v dveh letih od imenovanja;
– štiri leta delovnih izkušenj na delih,
ki zahtevajo izobrazbo iz prve alineje tega
člena;
– vodstvene izkušnje.
Ob prijavi na razpis morajo kandidati predložiti načrt razvoja knjižnice za dobo
petih let.
Mandat direktorja/ice traja pet let.
Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo v osmih
dneh po objavi tega razpisa, v zaprti kuverti, z označbo »razpis za direktorja/ico
Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje«, na
naslov: Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, Ulica 1. junija 19, 1420 Trbovlje. Svet
zavoda bo obravnaval samo pravočasne in
popolne prijave.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Knjižnice
Toneta Seliškarja Trbovlje
Št. 23/2011
Ob-1728/11
V skladu z Odlokom o ustanovitvi Javnega kulturnega zavoda Narodni dom Mežica
(Uradni list RS, št. 26/06) Javni kulturni zavod Narodni dom Mežica razpisuje delovno
mesto
direktorja Javnega kulturnega zavoda
Narodni dom Mežica.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– višjo ali visoko izobrazbo pravne, humanistične (družboslovne) ali ekonomske
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj pri vodenju in
organizaciji kulturnih in drugih prireditev,
– da pozna delovanje zavoda.
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Kandidati morajo imeti organizacijske,
vodstvene in strokovne sposobnosti za
uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat
bo imenovan za pet let.
Delovno razmerje se sklene v višini 0,8
polnega delovnega časa.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter programom razvoja in
dela zavoda pošljite najkasneje v osmih
dneh po objavi razpisa, na naslov: Javni
kulturni zavod Narodni dom Mežica, Trg
4. aprila 4, 2392 Mežica, z oznako: prijava
na razpis za direktorja.
Nepopolne prijave ne bodo upoštevane.
Kandidati bodo prejeli obvestilo o izbiri v zakonitem roku.
Javni kulturni zavod
Narodni dom Mežica
Ob-1738/11
Društvo Unicef Slovenija, Pavšičeva 1,
1000 Ljubljana, objavlja na podlagi sklepa
2. točke 10. seje izvršilnega odbora z dne
23. 2. 2011 razpis za
izvršnega/-o direktorja/ico s polnim delovnim časom.
Poleg zakonsko predpisanih pogojev
mora kandidat/-ka izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– najmanj visoka izobrazba družboslovne smeri,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– aktivno znanje angleškega jezika,
– najmanj 5 let izkušenj na vodilnih mestih in funkcijah,
– poznavanje delovanja v nevladnem
sektorju in organizacije UNICEF.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za
določen čas 6 mesecev. Predviden začetek
zaposlitve bo določen s sklepom Izvršilnega
odbora Društva Unicef Slovenija.
Kandidati/-ke morajo poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev predložiti še naslednje
dokumente:
– življenjepis z navedbo in opisom dosedanjih izkušenj,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu.
Pisne prijave na razpisano delovno mesto z zahtevanimi dokazili in prilogami pošljite v 8 dneh od objave na naslov: Društvo
Unicef Slovenija, Pavšičeva 1, 1000 Ljub
ljana, s pripisom »Razpis za izvršnega/- o direktorja/ico – Ne odpiraj«.
Kandidati/-ke bodo o odločitvi obveščeni/-e
najkasneje v osmih dneh po sklenitvi pogodbe z izbranimi kandidatom/-ko.
Društvo Unicef Slovenija
Št. 42/2011
Ob-1742/11
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1-UPB 3 (Uradni list RS, št. 65/09)
in 34. člena Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. – UPB 2 (Naš časopis,
št. 368/10), Komisija za izvedbo javnega natečaja za direktorja JP KPV, d.o.o., objavlja
javni natečaj za zasedbo delovnega mesta
direktorja Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
Za direktorja je lahko imenovana vsaka
neomejeno poslovno sposobna fizična oseba, ki poleg delovno-pravnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
1. ima najmanj visokošolsko izobrazbo;
2. ima najmanj 7 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 5 let na vodstvenih ali vodilnih
delovnih mestih;
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3. da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper
upravljanje družbenih sredstev in naravna
bogastva ter zoper družbeno in zasebno
premoženje, in sicer za obdobje petih let po
pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot
dve leti po prestani kazni zapora;
4. da osebi ni bil izrečen varnostni ukrep
prepovedi opravljanja poklica, in sicer za
čas trajanja prepovedi;
5. in da oseba, če je bila član uprave podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek, ni bila pravnomočno obsojena na plačilo
odškodnine upnikom po 19. členu Zakona
o finančnem poslovanju podjetij, in sicer za
obdobje dveh let po pravnomočnosti sodbe.
Od kandidata se pričakuje tudi, da ima
organizacijske, vodstvene in komunikacijske
sposobnosti, sposobnosti timskega dela,
poznavanje področja, za katerega kandidira, ter osnovno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo
4 let, ista oseba pa je lahko po poteku mandata ponovno imenovana.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
1. fotokopijo dokazila o izobrazbi;
2. potrdilo o pridobljenih delovnih izkušnjah;
3. izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper
gospodarstvo, zoper delovno razmerje in
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno
premoženje, in sicer za obdobje petih let po
pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot
dve leti po prestani kazni zapora;
4. izjava kandidata, da mu ni bil izrečen
varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi;
5. izjava kandidata, da če je bil član uprave podjetja, nad katerim je bil začet stečajni
postopek, ni bil pravnomočno obsojen na
plačilo odškodnine upnikom po 19. členu
Zakona o finančnem poslovanju podjetij, in
sicer za obdobje dveh let po pravnomočnosti sodbe;
6. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje komisiji za izvedbo javnega natečaja pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence in
7. program razvoja javnega podjetja.
Prijavi na javni natečaj za delovno mesto
direktorja javnega podjetja morajo kandidati
priložiti kratek življenjepis, navedbo formalne izobrazbe ter drugih znanj in veščin.
Viri za izdelavo programa razvoja javnega podjetja so Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno
podjetje Vrhnika, d.o.o. ter ostali odloki in
operativni programi s področja gospodarskih javnih služb v občinah ustanoviteljicah,
Strategija razvoja Občine Vrhnika in drugi.
Naloge, ki jih opravlja direktor javnega
podjetja, so naslednje:
1. organizira in vodi delovni proces;
2. predlaga temeljne razvojne in poslovne politike, delovni načrt in program razvoja
javnega podjetja;
3. sprejema ukrepe za izvajanje delovnega načrta in programa razvoja;
4. izvršuje sklepe skupščine javnega
podjetja;
5. daje poročilo o rezultatih poslovanja
po letnem in periodičnem obračunu;

6. zagotavlja zakonitost dela javnega
podjetja s pravico zadržanja sklepov sveta
delavcev oziroma drugega organa, če je
z njimi kršen zakon ali splošni akt;
7. izdaja posamične akte in pravilnike, ki
urejajo delo in poslovanje javnega podjetja;
8. določa notranjo organizacijo ter odloča
o razporeditvi in zaposlitvi delavcev;
9. odloča o nagradah in pohvalah delavcem;
10. predlaga uvedbo disciplinskega postopka ter izreka disciplinske ukrepe v skladu z zakonskimi pooblastili;
11. sprejema splošne akte oziroma pravilnike javnega podjetja;
12. sklepa pogodbe, podpisuje poslovne
akte, listine ter druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje javnega podjetja;
13. na predlog strokovnih služb podjetja določa cene za opravljanje dopolnilnih
dejavnosti;
14. pripravlja predloge za statusne spremembe in prenehanje javnega podjetja ter
spremembe v tehnično tehnoloških postopkih;
15. skliče skupščino podjetja;
16. opravlja druge naloge, določene
z zakonom, tem odlokom in drugimi akti
javnega podjetja ter sklepi skupščine in
ustanoviteljic.
Izbirni postopek se opravi z vsakim kandidatom, uvrščenim na seznam kandidatov,
ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo
pogoje za imenovanje.
V izbirnem postopku se bo izbiralo najustreznejšega kandidata na podlagi naslednjih kriterijev:
– poznavanje področja dela v javnih podjetjih (organiziranje in vodenje podjetja, poznavanje temeljne razvoje in poslovne politike, programa razvoja podjetja),
– poznavanje predpisov na področju
dela javnega podjetja KPV, d.o.o. in pripravljen program razvoja javnega podjetja
KPV, d.o.o.,
– poznavanje pravne ureditve sistema
delovanja lokalne in državne uprave,
– drugo (vodstvene, organizacijske, komunikacijske sposobnosti, sposobnost timskega dela, poznavanje upravnega poslovanja)
– reference (izobrazba in dosedanje delovne in vodstvene izkušnje).
Kandidate vabimo, da posredujejo pisne
prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v roku 30 dni od objave javnega natečaja
v Uradnem listu RS na naslov: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, v zaprti
kuverti, s pripisom »Javni natečaj za direktorja javnega podjetja Komunalno podjetje
Vrhnika«. Za pisno obliko prijave se šteje
tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: vesna.kranjc@vrhnika.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Prepozne, neustrezno označene in nepopolne vloge ne bodo obravnavane. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku
8 dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije je mogoče dobiti pri Vesni Kranjc, na
tel. 01/755-54-19.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Komisija za izvedbo javnega natečaja
Št. 9/2011
Ob-1747/11
Na podlagi 58. člena ZOFVI – UPB5
(Uradni list RS, št. 16/07) Svet zavoda Vrt-
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ca Otona Župančiča Črnomelj, Kidričeva
ulica 18/b, 8340 Črnomelj, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje 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).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/-a
kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2011.
Pisne izjave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih
izkušnjah, s kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja in dela vrtca
za mandatno obdobje, potrdilo da kandidat/ka ni v kazenskem postopku in potrdilo o nekaznovanosti, pošljite v 8 dneh po
objavi v Uradnem listu RS na naslov: Svet
zavoda Vrtca Otona Župančiča Črnomelj,
Kidričeva ulica 18/b, 8340 Črnomelj, s pripisom za razpis ravnatelja, v levem kotu
pisma pa pripis Ne odpiraj.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo
o izboru v zakonitem roku.
Svet zavoda
Vrtca Otona Župančiča Črnomelj
Št. 013-1-2/2011
Ob-1748/11
Na podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 –
UPB2) in 34. člena Statuta Doma starejših
občanov Fužine, Svet Doma starejših občanov Fužine razpisuje delovno mesto
direktorja/ice.
1. Kandidat mora poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo, skladni s 56. in 57. členom Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07UPB-2),
– pet let delovnih izkušenj pri vodenju
dejavnosti socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna
zbornica v soglasju s Strokovnim svetom
Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Če programa nima opravljenega, ga
mora končati v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja.
2. Mandat direktorja traja pet let.
3. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev o dosedanjem delu in
kratkim življenjepisom naj kandidati pošljejo
v petnajstih dneh po objavi, najkasneje do
vključno 19. 3. 2011, v zaprti kuverti, na naslov: Svet Doma starejših občanov Fužine,
Nove Fužine 40, 1000 Ljubljana, s pripisom
»Razpis za direktorja«.

Nepopolnih ali prepozno prispelih vlog
svet ne bo obravnaval.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Dom starejših občanov Fužine
Št. 13-2/2011
Ob-1770/11
Svet šole – Glasbene šole Fran Korun
Koželjski, Jenkova 4, 3320 Velenje, na podlagi 48. in 58. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 in 65/09).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/na za
dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. junij 2011.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi,
nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda – vizija, z dosedanjimi delovnimi izkušnjami v vzgoji in izobraževanju in
s kratkim življenjepisom) pošljite v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov Svet šole Glasbene šole Fran Korun – Koželjski Velenje,
Jenkova 4, 3320 Velenje, s pripisom »Za
razpis ravnatelja«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo
o imenovanju v zakonitem roku.
Svet šole – Glasbene šole
Fran Korun Koželjski
Št. 51
Ob-1785/11
Na podlagi sklepa Sveta zavoda OŠ Valentina Vodnika, z dne 28. 2. 2011, Svet
zavoda OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva
ulica 16, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno
mesto
ravnatelja m/ž.
Kandidat-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja m/ž izpolnjevati splošne
zakonske in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju v vzgoji
in izobraževanju – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09).
Kandidat-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnost
za uspešno vodenje šole.
Izbrani-a kandidat-ka bo imenovan-a za
mandatno obdobje petih let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2011.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (overjena dokazila o iz-
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obrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem
izpitu in potrdilo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev ter
potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja šole) skupaj z dosedanjimi
delovnimi izkušnjami in s kratkim življenjepisom pošljite v štirinajstih dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici, na naslov Svet
zavoda OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva
ulica 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za
razpis ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Valentina Vodnika
Št. 27/1
Ob-1791/11
Na podlagi 20., 31., 33. in 34. člena Statuta Doma upokojencev Domžale, 34. člena
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
8/96) in v skladu s sprejetim sklepom sveta
doma dne 28. 2. 2011, Svet Doma upokojencev Domžale, Karantanska cesta 5, 1230
Domžale, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja Doma upokojencev Domžale (m/ž).
1. Kandidat za direktorja doma mora poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati še naslednje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba v skladu s 56., 57. in 69. členom
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07, uradno prečiščeno besedilo),
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda v skladu s tretjim in
četrtim odstavkom 56. člena Zakona o socialnem varstvu, oziroma ga bo moral opraviti
v roku enega leta od začetka opravljanja
nalog direktorja, sicer mu mandat preneha
na podlagi zakona,
– ne glede na določbe prve alineje je
lahko kandidat tudi oseba, ki ima končano
višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena tega
zakona, ima dvajset let delovnih izkušenj,
od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva in opravljen strokovni izpit po
Zakonu o socialnem varstvu.
2. Predložen program dela Doma upokojencev Domžale.
3. Izbran kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev, o dosedanjem delu in
s kratkim življenjepisom naj kandidati pošljejo v roku 15 dni po objavi v zaprti ovojnici,
na naslov: Svet doma upokojencev Domžale, Karantanska cesta 5, 1230 Domžale,
z oznako »Za razpis direktorja« in s pripisom »Ne odpiraj«.
O izbiri bodo prijavljeni kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma upokojencev Domžale
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Druge objave
Št. 3506-16/2011

Ob-1832/11

Popravek
V javnem zbiranju ponudb za oddajo
javnih površin na ulici Ceste prvih borcev v
Brežicah za postavitev začasnih objektov
– tipskih gostinskih teras za določen čas
od 1. 4. do 30. 9. 2011, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 12/11, se v točki
2 Predmet oddaje v najem in izhodiščna
višina najemnine popravi točka 4. tako, da
pravilno glasi:
»4. Lokacija št. 4 – Terasa D pri stavbi
Cesta prvih borcev 40a, površina, ki se oddaja v najem je 50,00 m2 (5,18 m × 9,65 m),
izhodiščna cena za najem je 200,00 EUR
mesečno.«
Občina Brežice
Št. I-230/2011
Ob-1717/11
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju
s stvarnim premoženjem – 1 Slovenske
železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, vabijo k nakupu premičnin: neuporabnega materiala, odpadnega železa
in bakra ter negibnih zalog, izločenih v letu
2010.
Vrsta posla: neuporabnega materiala.
– Lokacija: Nadzorništvo prog Podbrdo,
Most na Soči in Nova Gorica
– Centralne delavnice, proizvodnja Dobova
– Centralne delavnice, proizvodnja Ptuj
– Nadzorništvo Pivka
– Centralno skladišče Zalog
– Negibne zaloge se nahajajo na različnih skladiščih po Sloveniji (seznam materiala in lokacij bo priložen navodilu za oblikovanje ponudbe).
Predmet prodaje obsega:
– približno 650 ton neuporabnih tirnic,
kolesnih dvojic, osi (odpadno železo),
– približno 4.660 kg odpadne bakrene
žice,
– negibne zaloge, odpisane v letu 2010.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša 216.460,00 EUR.
Javno odpiranje ponudb bo 22. 3. 2011,
ob 12. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Področje
za nabavo (sejna soba 606).
Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb.
Zainteresirani ponudniki so v 14 dneh
po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za
oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje, in v skladu s tem navodilom v 18 dneh
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe.
Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice,
d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po faksu: 01/291-48-33 ali po elektronski pošti:
jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije
na tel. 01/291-46-34.
Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 112/02-11
Ob-1734/11
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze
1b, 6330 Piran (upravljavec), na podlagi
55. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,

št. 84/07, 94/07, 55/09 – odl. US in 100/09,
49/10) objavlja
javno zbiranje pisnih ponudb
Za oddajo površine za postavitev enega
začasnega prodajnega mesta v Portorožu
za prodajo:
– sladkorne pene, bonbonov in pralin,
– pečenega in kuhanega sadja in zelenjave ter semen,
– palačink z dodatki.
Približna lokacija površine za postavitev začasnega prodajnega mesta je na plaži v Portorožu ob otroških igralih, na parc.
št. 1570/1, k.o. Portorož, in je označena na
skici, ki je sestavni del te dokumentacije.
Površina se oddaja za čas petih let, od
leta 2011 do 2015, in sicer za obdobje od
1. 1. do 31. 1. in od 15. 3. do 31. 12. v letu.
Površina, ki se oddaja v najem, je velikosti
cca 15 m2.
Izhodiščna cena najema površine za postavitev začasnega prodajnega mesta znaša letno 7.200,00 EUR + DDV.
Kolikor se bo za lokacijo potegovalo več
ponudnikov, se bo ponudnika izbralo po sistemu »kdo da več«. Izbran bo ponudnik, ki
bo ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev ponudil najvišjo najemnino.
V primeru enake najvišje ponujene
cene, in ob izpolnjevanju vseh zahtevanih
pogojev, bo o izbranem ponudniku odločal
žreb.
Najemnik je dolžan na površini, ki je predmet tega razpisa, na lastne stroške postaviti
začasno prodajno mesto skladno z idejno
zasnovo »kiosk – element urbane opreme
za opremljanje javnih površin v Občini Piran«. Pred postavitvijo je najemnik dolžan
pridobiti projekt postavitve, ki ga pripravi
izdelovalec idejne zasnove, najemodajalec
pa ga mora potrditi.
Ponudnike, ki imajo na dan oddaje ponudbe do Javnega podjetja Okolje Piran,
d.o.o. neporavnane obveznosti, v razpisu
ne bomo upoštevali.
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od
ponudnikov.
Najemnina za površino za postavitev
začasnega prodajnega mesta se prvo leto
poravna 50% ob podpisu pogodbe ter 50%
najkasneje do 15. julija 2011. V naslednjih
letih pa v celoti najkasneje do 28.02. v tekočem letu.
Izbranega ponudnika bremenijo tudi stroški izvedbe razpisa.
Obravnavale se bodo ponudbe tistih ponudnikov, ki bodo predložili naslednja dokazila:
1. dokazilo o opravljanju registrirane dejavnosti:
– samostojni podjetniki: izpis iz poslovnega registra (ki ga vodi AJPES) ali potrdilo UE o opravljanju osebnega dopolnilnega
dela;
– gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni;
2. dokazilo o plačilu 3.000 EUR varščine
za resnost ponudbe na naslov: Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran,

transakcijski rač. št. 10100-0032414679 pri
Banki Koper d.d.
Ponudniki morajo svojo ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili poslati v zapečateni
ovojnici, na naslov: Javno podjetje Okolje
Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran, s pripisom na ovojnici »Površina za začasno prodajno mesto – Ne odpiraj«.
Upoštevale se bodo samo tiste ponudbe,
ki bodo na sedež Javnega podjetja Okolje
Piran, d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran, prispele
najkasneje do 14. 3. 2011, do 12. ure. Javno
odpiranje ponudb se bo opravilo 14. 3. 2011,
ob 13. uri v sejni sobi družbe. Komisija bo
najkasneje v roku 3 dni po izteku roka za
oddajo ponudb odločila o ponudbah in vse
ponudnike obvestila o izbiri.
Plačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v prvo najemnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 15 dni po končanem javnem razpisu.
Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izklicno ceno in
ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane in bodo
izločene iz nadaljnjih postopkov.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za
oddajo ponudb, bodo neodprte vrnjene ponudniku.
Izbranega ponudnika bomo z obvestilom
o izbiri pozvali na podpis pogodbe in plačilu
prvega obroka najemnine v roku 2 dni po
prejemu obvestila oziroma če ga ni možno
vročiti – od dneva izbire.
Vse priloge in preostala razpisna dokumentacija vezana na razpis je objavljena na
spletni strani Javnega podjetja Okolje Piran,
d.o.o. www.okoljepiran.si.
Dodatne informacije lahko zainteresirani
ponudniki dobijo ob delavnikih, med 11. in
15. uro, na tel. 05/61-750-18 (Neset Dulai)
ali na tel. 05/61-750-50 (Verica Vožič).
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.
Ob-1743/11
Na podlagi poslovnika »Splošni pogoji
delovanja Garancijske sheme za Pomurje
2« ter Mnenja skladnosti sheme državne
pomoči »Garancijska shema za Pomurje 2«
(št. Priglasitve: BE03-2067064), Regionalna
razvojna agencija Mura d.o.o. Murska Sobota, Garancijska shema za Pomurje 2 (številka sheme, pod katero se vodi na ravni EU
ter Sektorja za državne pomoči na Ministrstvu za finance: X301/2010) v sodelovanju
s Slovenskim regionalno razvojnim skladom
Ribnica, poziva vse poslovne banke, ki delujejo na območju Pomurja, da ponudijo pogoje kreditiranja v obliki povezanega posla
med RRA Mura in poslovno banko, za leti
2011 in 2012.
Pogoji kreditiranja naj temeljijo na naslednji podlagi:
– Kreditni potencial: do višine 3,7
mio EUR, v razmerju 1:3 (en del RRA Mura,
trije deli banka);
– Obrestna mera depozita: min 0,1% letno nominalno;
– Ročnost depozitov je enaka ročnosti
kreditov, to je maks. do 31. 12. 2015;
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– Višina kredita: min znesek 4.174 EUR
maks. znesek 135.000 EUR;
– Nadomestilo za odobritev kredita: po
tarifi nadomestil banke;
– Zavarovanje: 50% vrednosti kredita
(brez obresti, samo glavnica) zavaruje RRA
Mura iz GSP2, ostali znesek kredita zavaruje kreditojemalec po pogojih banke.
Prosimo, da v roku 8 dni pošljete pisno
ponudbo s pogoji kreditiranja podjetij za leti
2011 in 2012.
Ponudba naj vsebuje:
1. Obrestno mero za kredit podjetju,
2. Stroške odobritve kredita.
Ponudbo pošljite na naslov: Regionalna
razvojna agencija Mura d.o.o., Lendavska
ulica 5a, 9000 Murska Sobota, kontaktna
oseba: Vesna Vitez Gomboši.
Regionalna razvojna agencija Mura
d.o.o.
Št. 110-22/2011
Ob-1774/11
Na podlagi drugega odstavka 71. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
in št. 91/09) Ministrstvo za pravosodje objavlja
javni poziv
okrajnim in okrožnim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev enega okrajnega ali
okrožnega sodnika na delo na Ministrstvo
za pravosodje, za opravljanje zahtevnejših
strokovnih nalog na področju priprave kazenske zakonodaje.
Predvideni čas dodelitve okrajnega ali
okrožnega sodnika za opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog je do konca leta
2012.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije, na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
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Evidence sindikatov
Št. 10102-2/2009-21
Ob-1492/11
Sindikat policistov Slovenije, Kidričeva 24/b, Celje, se poleg poklica, določenega z odločbo št. 10102-2/2009-10 z dne
23. 10. 2009, določi kot reprezentativni sindikat v dejavnosti javnega reda in varnosti.
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Objave po Zakonu o medijih
Št. 002/11
Ob-1769/11
Ime medija: Kanal 10.
Izdajatelj: TV IDEA-Kanal 10, Družba za
televizijsko dejavnost, d.o.o.
Direktor: Mitja Podgajski.
Lastniki z najmanj petodstotnim deležem kapitala ali najmanj petodstotnim deležem upravljalskih oziroma glasovalnih
pravic:
– Jurkec, podjetje za transport, pro
izvodnjo, trgovino, gostinstvo, izobraževanje in storitve, d.o.o.
– Ma-naložbe, naložbena dejavnost, trgovina in gostinstvo, d.o.o.
– Kandela trgovsko podjetje d.o.o.
– Piket trgovsko podjetje d.o.o.
– Podgajski Mitja.
Ob-1771/11
Ime medijev: Cool, SWPower, Bim Bam,
Bučka, Cool Horoskop, Top Secret.
Izdajatelj navedenih medijev je podjetje
Panmedia d.o.o., Popovičeva ulica 10, 2000
Maribor.
Direktorja sta Mario Tement, Strossmajeryeva 32 b, 2000 Maribor, in Sergej Prosen, Makedonska ulica 53, 2000 Maribor, ki
nastopata tudi kot edina družbenika v tem
podjetju.
Ob-1772/11
Ime medija: RADIO LJUBLJANA.
Izdajatelj: SODA d.o.o., Prušnikova 95,
1210 Ljubljana – Šentvid.
Direktor: Slavko Šorotar, Mačkovci 80,
Domžale.
Lastnik: Mateja Cvelbar, Mačkovci 19,
1230 Domžale (100 %).
Ob-1776/11
V skladu z Zakonom o medijih (prvi odstavek 64. člena) objavljamo podatke o fizičnih in pravnih osebah, ki imajo v premoženju
podjetja Radia Štajerski val najmanj 5%
premoženjski delež oziroma najmanj 5% delež glasovalnih pravic:
– KD Kapital, finančna družba, d.o.o.,
podjetje za radijsko in televizijsko dejavnost, Celovška cesta 206, 1000 Ljubljana,
(47,20%),
– Roman Moškotevc, Stopce 31, 3231
Grobelno, (26,40%),
– Damjan Gobec, Celjska cesta 33, 3240
Šmarje pri Jelšah, (26,40%).
Direktor družbe je Damjan Gobec, nadzorni organ organa upravljanja je skupščina
družbe.
Ob-1777/11
Medij: Pomurski mesečnik (elektronska
publikacija).
Izdajatelj: Društvo za prepih znanja in
informacij Vöter, Gregorčičeva ulica 6, 9000
Murska Sobota.
Lastniški deleži: ni lastniških deležev.
Odgovorna oseba: Sandra Svetec, predsednica društva.
Odgovorna urednica: Renata Zadravec.

Ob-1778/11
Radijski program: RADIO SLOVENSKE
GORICE.
Izvajalec: Radio Slovenske gorice, d.o.o.,
Podjetje za radijsko in televizijsko dejavnost,
matična št. 5708001.
Direktor: Maks Kurbus.
Odgovorna urednica: Tatjana Letnik.
Lastniški in upravljalski delež: 100% lastnik in upravljalec je Janez Kurbus, stanujoč Široka ulica 15, 2352 Selnica ob Dravi.
Ob-1779/11
V skladu z Zakonom o medijih (prvi odstavek 64. člena) objavljamo podatke o fizičnih in pravnih osebah, ki imajo v premoženju
podjetja Radia Celjski najmanj 5% premoženjski delež oziroma najmanj 5% delež glasovalnih pravic:
– Roman Moškotevc, Stoče 31, 3231
Grobelno, (100%).
Direktor družbe je Roman Moškotevc,
nadzorni organ organa upravljanja je skupščina družbe.
Ob-1789/11
Ime medija: PIL
Ime medija: PLUS
Ime medija: CICIDO
Ime medija: CICIBAN
Ime medija: GEA
Ime medija: MOJ PLANET
Ime medija: MINI MOJ PLANET
Ime medija: Cici zabavnik
Ime medija: Reader's Digest Slovenija.
Izdajatelj (za vse navedene medije): Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska 29,
1000 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe,
ki ima v premoženju izdajatelja najmanj pet
odstotni delež kapitala ali najmanj pet odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih
pravic: ZVON DVA HOLDING, d.d., Slovenska 17, Maribor (delež 69,04%).
Ime članov uprave izdajatelja:
Peter Tomšič (predsednik uprave),
Andrej Cunder (član uprave),
Marko Ručigaj (član uprave).
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alojz
Jamnik, Franc Ješovnik, Ljubo Peče, Magdalena Gregorc in Klemen Eržen.
Ob-1799/11
Ime medija: OK TV BREŽICE.
Izdajatelj: OKTV Brežice s.p. Djurdjica
Maršić.
Direktor: Djurdjica Maršić.
Ob-1807/11
Medij: Play TV.
Zvrst: televizijski program.
Izdajatelj: UPC d.o.o., Breg 10, 1000
Ljubljana.
Direktorica in lastnica s 100% deležem
izdajatelja: Marija Marino, Kandrše 18, 1252
Vače.
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Objave gospodarskih družb
Ob-1727/11
Skladno s 75. členom Zakona o gospodarskih družbah – 1 (ZGD-1), samostojni
podjetnik Janko Hameršak, s.p., s sedežem
na naslovu Bukovci 103/A, 2281 Markovci
pri Ptuju, matična številka 3122115, obveščam upnike in ostale poslovne partnerje,
da bom po preteku treh mesecev, šteto od
dneva objave v Uradnem listu RS, pričel
postopek pri registrskem sodišču za prenos
podjetja na novo kapitalsko družbo. Z dnem
vpisa prenosa podjetja v sodni register bo
podjetnik prenehal opravljati dejavnost kot
s.p., podjetje podjetnika pa bo v skladu
s pogodbo o prenosu podjetja preneseno
na novoustanovljeno družbo z omejeno odgovornostjo, po postopku in načinu, kot je
opredeljen v ZGD-1.
Kmetijska in gradbena strojna dela,
Janko Hameršak, s.p.
Ob-1737/11
Na podlagi drugega odstavka 495. člena
Zakona o gospodarskih družbah se objavlja,
da je Ivan Vizjak, Slovenska ul. 4, 2000 Maribor, kot edini družbenik VIZFIN, naložbena
dejavnost, d.o.o., Maribor, dne 24. 2. 2011
sprejel sklep o vračilu naknadnega vplačila
v znesku 354.870,20 EUR.
VIZFIN, d.o.o.
Ob-1780/11
KA INTER. TRANSPORT Anton Krumpak
s.p., Sotelska cesta 5, 3240 Rogaška Slatina, matična številka: 5138765000 v skladu
z določili 75. člena Zakona o gospodarskih
družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) objavlja,
da namerava izvesti statusno preoblikovanje podjetnika s prenosom podjetja na novo
kapitalsko družbo, predviden naziv in sedež
družbe: KA INTER. TRANSPORT, d.o.o.,
Sotelska cesta 5, 3240 Rogaška slatina,
v skladu s 668. členom ZGD-1. Kot obračunski datum smo določili 31. 5. 2011, prenos podjetja pa bo po predvidevanjih vpisan
v sodni register v mesecu juniju.
Anton Krumpak s.p.
Ob-1801/11
Družba KALUMA proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o., Miklavška
cesta 82, Spodnje Hoče, 2311 Hoče, matična številka 5362342000, davčna številka:
SI54530636, je v postopku delitve z ustanovitvijo nove družbe LS PROJEKT d.o.o.,
dne 3. 3. 2011 sodnemu registru Okrožnega
sodišča v Mariboru predložila delitveni načrt.
Istega dne je edinemu družbeniku posredovala listine iz 586. člena ZGD-1.
Družba obvešča upnike, da jim bo na njihovo zahtevo najpozneje naslednji delovni
dan brezplačno posredovala prepis delitvenega načrta.
KALUMA d.o.o.
direktorica Simona Ogorevc
Ob-1677/11
Likvidacijski upravitelj družbe Zadruga
za izgradnjo komunalne infrastrukture novega naselja Dragočajna, ŠS 13/4-2, zadruga
brez odgovornosti, Dragočajna – v likvidaciji,
s sedežem Dragočajna 9 A, 1216 Smlednik,

matična številka 2135060, pri kateri je na
podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljub
ljani, Srg. 2010/6294, vpisan začetek redne
likvidacije, v skladu z določilom 412. člena
ZGD-1 objavlja poziv upnikom, da v roku
30 dni od dneva objave tega poziva prijavijo
svoje terjatve do družbe. Terjatve je potrebno nasloviti na likvidacijsko upraviteljico Stare Brankico, na sedež družbe Dragočajna
9 A, 1216 Smlednik, v dveh izvodih z vso
dokumentacijo, ki izkazuje obstoj in višino
terjatev.
Zadruga Nova Dragočajna, z.b.o. –
v likvidaciji
likvidacijska upraviteljica
Brankica Stare
Ob-1726/11
Likvidacijski upravitelj družbe IGEA
d.o.o., Podjetje za poslovne storitve – v likvidaciji, Savinjska cesta 2, Nazarje, matična številka 5052742000, na podlagi sklepa
Okrožnega sodišča v Celju, Srg 2011/3617,
z dne 31. 1. 2011, v skladu s 412. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),
poziva upnike, da prijavijo svoje terjatve
v roku 30 dni od dneva objave tega poziva.
Upniki naj prijave terjatev pošljejo priporočeno po pošti, na naslov Prešernova
cesta 1a, 3320 Velenje, skupaj z dokazili,
ki izkazujejo obstoj, višino in zapadlost terjatve.
IGEA d.o.o. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj Andrej Štok

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-1775/11
Družba SPIN Podjetje za proizvodnjo,
uvoz – izvoz, zastopstva in veleprodajo,
d.o.o., Ljubljana, s skrajšano firmo SPIN,
d.o.o., Ljubljana, Njegoševa cesta 1, 1000
Ljubljana, matična št. 5384893000, objavlja,
da je Iztok Čuk kot edini družbenik družbe
skladno s 520. členom Zakona o gospodarskih družbah dne 24. 2. 2011 sprejel sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe
SPIN, d.o.o., Ljubljana, za 10.677,00 EUR,
tako da po zmanjšanju osnovni kapital družbe znaša 7.500,00 EUR.
Poslovodstvo družbe SPIN, d.o.o., Ljub
ljana poziva vse upnike, zlasti pa:
– ANTONIO GUADAGNIN & FIGLIO, Via
B. Buozzi 22, 31044 Montebelluna,
– ASTEKO d.o.o., Vojkova cesta 58,
1000 Ljubljana,
– DATALAB Tehnologije d.d., Koprska
ulica 92, 1000 Ljubljana,
– EUROSOLE SPA, Via S. Pertini 8,
62012 Civitanova Marche,
– GOJZAR d.o.o., Loška cesta 41, 4226
Žiri,
– PETER JEKOVEC S.P., Senično 027,
4294 Križe,
– PGP INDE d.o.o., Bistrica pri Tržiču,
Cesta Ste Marie Aux Mines 5, 4290 Tržič,
– ZELDA 747 d.o.o., Savska 3A, 1000
Ljubljana,

ter morebitne druge upnike družbe, da
se zglasijo pri družbi SPIN, d.o.o., Ljubljana,
Njegoševa cesta 1, 1000 Ljubljana, in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
SPIN, d.o.o., Ljubljana,
direktor Gregor Čuk

Sklici skupščin
Ob-1723/11
Na podlagi določbe 37. člena Statuta
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., uprava
družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
sklicuje in vabi delničarje na
21. sejo skupščine
družbe SIJ –
Slovenska industrija jekla, d.d.,
ki bo v torek, 5. 4. 2011, ob 11. uri,
na sedežu družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva 98, Ljubljana,
z naslednjim dnevnim redom in s predlogi
sklepov:
1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in zapisnikarja po predlogu
uprave.
2. Spremembe in dopolnitve statuta družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
Predlog sklepov:
1. Skupščina družbe SIJ – Slovenska
industrija jekla, d.d. sprejme spremembe in
dopolnitve statuta družbe SIJ – Slovenska
industrija jekla, d.d., in sicer:
– 3. člen statuta se spremeni tako, da se
sedaj glasi:
Šifra
Naziv dejavnosti
41.100 Organizacija izvedbe stavbnih
projektov
46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij
46.140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal
46.190 Nespecializirano posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov
46.690 Trgovina na debelo z drugimi
napravami in opremo
46.720 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami
46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za
ogrevanje
46.770 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki
46.900 Nespecializirana trgovina na
debelo
62.020 Svetovanje o računalniških
napravah in programih
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo
in računalniškimi storitvami
povezane dejavnosti
63.110 Obdelava podatkov in s tem
povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Šifra
Naziv dejavnosti
64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti
finančnih storitev, razen
zavarovalništva in dejavnosti
pokojninskih skladov
66.190 Druge pomožne dejavnosti
za finančne storitve, razen za
zavarovalništvo in pokojninske
sklade
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih
ali najetih nepremičnin
69.200 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje
70.100 Dejavnost uprav podjetij
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 drugo podjetniško in poslovno
svetovanje
71.129 Tehnično projektiranje in s tem
povezano svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje
in analiziranje
72.190 Raziskovalna in razvojna
dejavnost na drugih področjih
naravoslovja in tehnologije
73.200 Raziskovanje trga in javnega
mnenja
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne
in tehnične dejavnosti
77.330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav
in opredmetenih sredstev v najem
in zakup
77.400 Dajanje pravic uporabe
intelektualne lastnine v zakup,
razen avtorsko zaščitenih del
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje
kreditne sposobnosti
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče
dejavnosti za poslovanje
85.590 Drugje nerazvrščeno
izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje.
– 22. člen statuta se spremeni tako, da
se sedaj glasi:
Uprava družbe šteje predsednika uprave
in enega do tri člane. Predsednika in člane
uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet
družbe.
Predsednik in člani uprave so lahko
imenovani za mandatno obdobje največ
6 (šest) let in so po poteku mandata lahko
ponovno imenovani. Trajanje mandata se
določi s sklepom o imenovanju.
– v 28. členu statuta se doda četrti odstavek, ki se glasi:
Nadzorni svet mora pri določitvi prejemkov predsednika oziroma člana uprave slediti načelom iz sedmega odstavka 294. člena ZGD-1.
– prvi odstavek 29. člena statuta se spremeni tako, da se sedaj glasi:
Družba ima nadzorni svet, ki šteje 7 (sedem) članov, ki jih izvoli ali odpokliče skupščina delničarjev za obdobje največ 6 let in
so lahko ponovno izvoljeni. Trajanje mandata se določi s sklepom o imenovanju.
– v 31. členu se dodata četrti in peti odstavek, ki se glasita:
Nadzorni svet lahko sprejema sklepe dopisno, telefonsko ali z uporabo elektronskih
medijev (korespondenčna seja), če tako odloči predsednik nadzornega sveta.
Poleg članov nadzornega sveta se lahko sej nadzornega sveta udeležuje uprava
družbe, na povabilo predsednika nadzornega sveta pa se obravnave posameznih

točk lahko udeležijo tudi izvedenci ali poročevalci.
– tretji odstavek 33. člena statuta se
spremeni tako, da se sedaj glasi:
Skupščina lahko sklepa o nagradah članom nadzornega sveta za dobro izvrševanje
njihovih dolžnosti oziroma drugih izplačilih,
ki se lahko izplačajo tudi v delnicah.
– 35. člen statuta družbe se spremeni
tako, da se sedaj glasi:
Delničarji uresničujejo svoje pravice na
skupščini osebno ali preko svojih zakonitih
zastopnikov ali preko pooblaščencev.
Delničarji morajo svojo prisotnost na
skupščini pisno prijaviti najpozneje konec
četrtega dne pred skupščino.
Pooblaščenci delničarjev morajo svoja pooblastila shraniti na sedežu družbe
najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.
Delničarji se lahko udeležijo skupščine
in glasujejo pred skupščino ali na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične
prisotnosti. Podrobnejši postopek za tovrstno udeležbo in glasovanje uredi uprava
družbe.
– 39. člen statuta se spremeni tako, da
se sedaj glasi:
Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred
dnem, predvidenim za sejo.
Sklic se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, lahko pa se objavi tudi v dnevnem
časopisu, ki ga s sklepom določi uprava
družbe.
Ne glede na prejšnji odstavek se lahko
skupščina družbe skliče s priporočenim pismom vsem delničarjem. V takem primeru
velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan
objave sklica skupščine.
Dnevni red zasedanja skupščine se
v sklicu objavi skupaj s predlogom sklepov
in obvestilom, kje je na razpolago in vpogled gradivo, ki je podlaga za odločanje na
skupščini.
– v 44. členu statuta se izbriše tretji odstavek. Dosedanja četrti in peti odstavek
postaneta tretji in četrti odstavek.
– Spremeni se 49. člen statuta, ki se
sedaj glasi:
Z dnem pričetka veljavnosti tega prečiščenega besedila statuta preneha veljati
prečiščeno besedilo statuta družbe, sprejeto
na skupščini družbe z dne 11. (enajsti) april
2007 (dvatisočsedem).«
2. Skupščina družbe sprejme prečiščeno
besedilo statuta družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
Predlog sklepov:
1. Skupščina družbe ugotavlja, da bo
dne 11. aprila 2011 potekel mandat vsem
članom nadzornega sveta družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. (Andrey Zubitskiy, Sergey Cherkaev, Sergey Frolov, Leonid Novikov, Konstantin Zaytsev, Marija
Zagožen, Borut Frantar).
2. Skupščina družbe sprejme sklep, da
se za nove člane nadzornega sveta družbe
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. izvolijo
Andrey Zubitskiy, Sergey Cherkaev, Sergey
Frolov, Leonid Novikov, Alexey Reshotka,
Marija Zagožen in Borut Frantar, in sicer za
mandatno obdobje štiri leta, ki prične teči
11. aprila 2011.
Pisna gradiva (obrazložitev sprememb in
dopolnitev statuta družbe in čistopis statuta
družbe ter utemeljitve predlogov za izvolitev novih članov nadzornega sveta družbe)

Št.

14 / 4. 3. 2011 /

Stran

477

o katerih bo odločala skupščina družbe, so
delničarjem na vpogled v tajništvu, na sedežu družbe v Ljubljani, Gerbičeva 98, in sicer
od 9. do 13. ure, vsak delovni dan, od dneva objave sklica seje skupščine v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Besedilo predlaganih sprememb in dopolnitev statuta in čistopisa statuta je objavljeno tudi na spletnih straneh SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. (www.sij.si).
Delničarji lahko zahtevajo dopolnitev
dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom
298. člena ZGD-1, najpozneje do vključno
11. marca 2011.
Delničarji lahko sporočijo družbi predloge za objavo iz prvega odstavka 300. člena
ali 301. člena ZGD-1, najpozneje do vključno 11. marca 2011.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega
odstavka 305. člena ZGD-1.
Na zasedanju skupščine družbe lahko sodelujejo zakoniti zastopniki ali pooblaščenci
delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo
družbe pri KDD na dan 31. marca 2011 in se
izkažejo z veljavnim pooblastilom. Zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci delničarjev morajo svojo udeležbo na skupščini pisno najaviti najpozneje do vključno 31. marca 2011
in istočasno tudi deponirati svoja pooblastila
na sedežu družbe.
Če skupščina družbe ob uri sklica ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, ob 12. uri. Ob ponovnem zasedanju
bo skupščina družbe veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.,
predsednik uprave družbe
Tibor Šimonka
Ob-1736/11
Na podlagi 26. člena Statuta, uprava
družbe Kompas Bled d.d. sklicuje
20. redno skupščino
družbe Kompas Bled d.d.,
ki bo v četrtek, 7. 4. 2011, ob 10. uri,
v Hotelu Kompas na Bledu.
Predlaga se naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti:
Predsedujoči: po Statutu direktor podjetja.
Verifikacijska komisija: Maja Štefe, Biserka Jaklovič.
Zapisnik: Notariat – Stane Krainer – notar.
2.Predložitev letnega poročila za leto
2010, pisnega poročila NS k letnemu poročilu, sprejem sklepa o pokritju izgube in
uporabi bilančnega dobička, ter podelitev
razrešnice Upravi in NS.
Predlog sklepa:
a) Skupščina je seznanjena z letnim poročilom družbe za leto 2010 in pisnim poročilom Nadzornega sveta, ki ga je v skladu
z 274.a člena ZGD predložil nadzorni svet in
s katerim obvešča Skupščino, da je potrdil
letno poročilo za leto 2010.
b) Čista izguba poslovnega leta znaša:
13.208 €, ki se pokriva z zmanjšanjem kapitalskih rezerv v višini 13.208 €.
c) Potrdi in odobri se delo direktorja in
nadzornega sveta Kompas Bled d.d. v poslovnem letu 2010 ter se direktorju in članom nadzornega sveta na podlagi drugega
odstavka 282.a člena Zakona o gospodarskih družbah podeli razrešnica.
3.Poslovni plan družbe za leto 2011.
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Predlog sklepa: potrdi se poslovni plan
družbe za leto 2011.
4. Sprememba organiziranosti družbe:
Predlog sklepa: s ciljem racioanalizacije
poslovanja se predvidi možnost spremembe
iz delniške družbe(d.d.) v družbo z omejeno
odgovornostjo (d.d.o.).
Delničarji,katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo
poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Zahtevi morajo v pisni
obliki predložiti predlog sklepa, o katerem
naj Skupščina odloča.
Fizične osebe morajo pri evidentiranju
prisotnosti dokazati svojo identiteto z osebno izkaznico in potrdilom o vpisu v delniško
knjigo.
Evidentiranje se začne ob 9.30, v Hotelu
Kompas Bled.
Prosim vse delničarje, da s svojo prisotnostjo prispevate k uspešni izvedbi skupščine.
Kompas Bled d.d.
za upravo
direktor Martin Merlak
Ob-1746/11
Na podlagi 41. člena Statuta družbe Varnost Vič, varovanje premoženja, d.d., uprava sklicuje
14. sejo skupščine
Varnost Vič, varovanje premoženja,
d.d. Ljubljana, Koprska 94,
ki bo v četrtek, 7. 4. 2011, ob 9. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Koprska 94, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsednico skupščine: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.
– Preštevalca glasov: Zvonko Lovše,
Mirko Stojanović.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nataša Erjavec.
2. Izvolitev članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Skupščina izvoli za celoten mandat naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev: Janeza Cerk, Suvata Fatića,
Boruta Savič, Boruta Srimšek.
Mandat začne z dnem zasedanja skupščine.
Gradivo za skupščino, s predlogi sklepov
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda, je delničarjem na pogled v tajništvu
uprave družbe, na naslovu: Koprska 94,
Ljubljana, vsak delavnik, od 9. do 14. ure,
v času od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
V skladu s četrtim odstavkom 296. člena
ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09) bo gradivo
z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe: www.varnost-vic.si.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki
dnevnega reda, na naslov: Varnost Vič, d.d.,
Koprska 94, Ljubljana.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega
reda v pisni obliki in s priloženim predlogom
sklepa, o katerem naj skupščina odloča,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
oziroma obrazložitev točke dnevnega reda,
če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo
pošljejo na naslov: Varnost Vič, d. d., Koprska 94, Ljubljana.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo do konca četrtega dne pred
zasedanjem skupščine in bodo do istega
dne pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
družbe: Koprska 94, Ljubljana.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini
pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri
družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Varnost Vič,
varovanje premoženja, d.d.
Rajko Makarič
direktor
Ob-1773/11
Na podlagi 55. člena Statuta družbe
Cestno podjetje Ljubljana družba pooblaščenka, d.d., Stolpniška ulica 10, uprava
sklicuje
13. sejo skupščine
družbe Cestno podjetje Ljubljana
družba pooblaščenka, d.d.,
ki bo dne 4. 4. 2011, ob 9. uri, v sejni
sobi, na naslovu Stolpniška ulica 10, v Ljub
ljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje njenih organov.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
Alojzij Kramljak, za preštevalki glasov pa
Mojca Brezovar in Suzana Golja.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: v prvem odstavku
45. člena Statuta družbe Cestno podjetje
Ljubljana družba pooblaščenka, d.d., se črta
drugi stavek.
Sprejme se čistopis statuta.
3. Odpoklic članov nadzornega sveta in
izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 3.1:
Odpokličeta se člana nadzornega sveta
Sedmak Tomaž in Bizjak Mihael.
Predlog sklepa št. 3.2:
Za nove člane nadzornega sveta s štiriletnim mandatom, ki traja od dne sprejetja
tega sklepa dalje, se izvolita Borut Soklič in
Stanko Petrič.
Prijava udeležbe in glasovanje na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo le tisti delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
so vpisani v delniško knjigo pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana, d.d.
na presečni dan; konec četrtega dne pred
zasedanjem skupščine, 31. 3. 2011, in, ki
so svojo udeležbo pisno prijavili najpozneje
konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, 31. 3. 2011.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje

prijavijo v sejni dvorani in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Predlagatelji sklepov
Predlagatelj sklepov za 1. in 2. točke
dnevnega reda sta delničar CPL Naložbe,
d.o.o. in uprava, predlagatelj sklepov za
3. točko dnevnega reda je delničar CPL
Naložbe, d.o.o.
Gradivo
Gradivo za skupščino k posameznim
točkam dnevnega reda je na vpogled na
sedežu družbe, na Stolpniški ulici 10, v Ljub
ljani, v tajništvu, vsak delovni dan, od 9. do
12. ure, v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine. Od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine bo možen vpogled
v gradivo tudi preko interneta, na spletni
strani www.cp-lj.si/dp.
Predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog
sklepa, o katerem naj skupščina odloča,
ali če skupščina pri posamezni točki ne
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi
sklica skupščine. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega
reda ter volilni predlogi delničarjev, ki bodo
poslani družbi v roku 7 dni po objavi tega
sklica in bodo izpolnjevali pogoje iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1 oziroma iz
301. člena ZGD-1, bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1. Predlogi
delničarjev, ki družbi niso poslani v roku
iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1 in
so dani najpozneje na sami skupščini, se
obravnavajo na skupščini.
Delničarjeva pravica do obveščenosti
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Cestno podjetje Ljubljana
družba pooblaščenka, d.d.
direktor
Bojan Kozar, univ. dipl. inž. grad.

Razširitve dnevnih redov
Ob-1767/11
V skladu z 298. členom Zakona o gospodarskih družbah-1, uprava družbe Telekom
Slovenije d.d., Ljubljana, Cigaletova 15, objavlja, da je dne 25. 2. 2011 od delničarjev
Kapitalske družbe, d.d., Dunajska cesta 119,
Ljubljana, in Slovenske odškodninske družbe, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, prejela naslednjo zahtevo za razširitev dnevnega reda
18. skupščine delničarjev družbe Telekom
Slovenije, d.d., sklicane za dne 24. 3. 2011,
ki se glasi:
»Kapitalska družba pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska
cesta 119, Ljubljana in Slovenska odškodninska družba, d.d., Mala ulica 5, Ljub
ljana, vlagata na podlagi določil Zakona
o gospodarskih družbah (v nadaljevanju
ZGD-1) in na podlagi sklica skupščine del-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d., ki
bo dne 24. 3. 2011, naslednjo zahtevo za
razširitev dnevnega reda.
I. Kapitalska družba pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska
cesta 119, Ljubljana, je imetnik 365.175
navadnih imenskih delnic družbe Telekom,
d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana (v nadaljevanju: družba), Slovenska odškodninska družba, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana,
pa je imetnik 931.387 delnic družbe, kar
skupaj predstavlja 19,84% osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njun pravni interes za vložitev zahteve za razširitev
dnevnega reda.
II. Predlagateljici Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., in Slovenska odškodninska družba,
d.d., zahtevata, da se dnevni red skupščine
delničarjev družbe, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 10, dne 18. 2. 2011, razširi z novo dodatno točko 4. (četrtič) dnevnega
reda, ki glasi:
4. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov
družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih
poslov skupine Telekom Slovenije, d.d.,
imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija
d. o. o., Davčna ulica 1, Ljubljana. Posebni
revizor naj preveri vodenje poslov, ki so jih
družbe v skupini Telekom Slovenije, d.d.
sklepale med seboj in tistih, ki so jih sklepale s tretjimi osebami, v obdobju zadnjih
petih let od dneva sprejema tega sklepa
in sicer:
– posle, povezane z nakupi in prodajami
delnic in poslovnih deležev;
– posle, povezane z ustanavljanjem
družb v Sloveniji in tujini;
– posle, povezane z ustanovitvami in
izvršitvami nakupnih in prodajnih opcij za
delnice in poslovne deleže;
– posle, povezane z nakupi in prodajami
nepremičnin, pri katerih vrednost presega
1 mio EUR;
– posle, povezane z investicijskimi
vlaganji, pri katerih vrednost presega 1
mio EUR;
– posle, povezane z dajanjem posojil ter
nadaljnjih aktivnosti v zvezi s temi posojili.
Posebni revizor pri preveritvi vodenja poslov presodi posle z vidika ustreznosti sprejema odločitve (s pravno-formalnega vidika in
z vidika ekonomske upravičenosti), izvedbe
poslov (z vidika transparentnosti, gospodarnosti, pravno-formalne smotrnosti, ustreznosti zavarovanj) in vpliva poslov na poslovanje
družbe (z vidika izpostavljenosti tveganju in
finančno-računovodskega vidika).
Posebni revizor je dolžan skladno z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se
v omenjenem poročilu opredeliti do vseh
v skupščinskem sklepu navedenih poslov.«
Obrazložitev:
Na podlagi določila prvega odstavka 318. člena ZGD-1 lahko delničarji
družbe z navadno večino glasov imenuje-

jo posebnega revizorja zaradi preveritve
vodenja posameznih poslov družbe v zadnjih petih letih. Kapitalska družba, d.d. in
Slovenska odškodninska družba, d.d. tako
zahtevata, da uprava družbe na dnevni red
sklicane skupščine uvrsti tudi imenovanje
posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja poslov družbe, ki izhaja iz zgoraj navedenega predloga sklepa dnevnega reda
zahtevane skupščine.
Predlagateljici zahtevata izvedbo posebne revizije vodenja poslov skupine v obdobju zadnjih 5 let iz razloga, ker obstaja sum,
da je prišlo pri sklepanju določenih poslov
skupine do negospodarnih ravnanj, ki naj
bi povzročila oškodovanje družbe. Posebni
revizor naj preveri vodenje vseh poslov, kot
so navedeni v predlogu sklepa.
Upravo družbe pozivamo, da skladno
z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za razširitev dnevnega reda seje skupščine družbe, ki bo 24. 3. 2011, v predpisanih rokih
objavi na enak način, kot je objavila sklic
skupščine.
Če zahteva za razširitev dnevnega reda
ne bo objavljena skladno z 298. členom
ZGD-1, ta zahteva šteje kot zahteva za sklic
nove skupščine v skladu s prvim odstavkom
296. člena ZGD-1.
Zahteva za razširitev dnevnega reda
skupščine je na vpogled delničarjem na sedežu družbe pod enakimi pogoji kot ostalo
gradivo za skupščino, na spletnih straneh
družbe http://skupscina.telekom.si/ in na
borznem sistemu elektronskega obveščanja
http://seonet.ljse.si.
Telekom Slovenije d.d.
predsednik uprave
Ivica Kranjčević
Ob-1768/11
V skladu z 298. členom Zakona o gospodarskih družbah-1, uprava družbe Telekom
Slovenije d.d., Ljubljana, Cigaletova 15, objavlja čistopis dnevnega reda 18. skupščine
delničarjev
razširjeni dnevni red
18. skupščine delničarjev,
ki bo 24. 3. 2011 ob 14. uri
v Multimedijski dvorani
na sedežu družbe
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli
Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov se
določi predstavnika podjetja Ixtlan Forum
d.o.o.
Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Bojan Podgoršek.
3. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic
Predlog sklepa:
a) Upravo se pooblasti za pridobivanje
lastnih delnic, s tem da skupni delež vseh
pridobljenih lastnih delnic, skupaj z lastnimi
delnicami, ki jih družba že ima, ne sme preseči 10% osnovnega kapitala družbe oziroma 653.547 delnic družbe.
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b) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja
tega sklepa.
c) Družba lahko pridobiva lastne delnice
s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni
tržni ceni. Pri pridobivanju delnic na organiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna
cena delnic ne sme biti nižja od šestmesečnega povprečnega zaključnega tečaja
delnice, pri čemer se šestmesečno obdobje
zaključi na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje naročila, nakupna cena delnic
pa ne sme biti višja od knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih
javno objavljenih poslovnih izkazov družbe
Telekom Slovenije, d.d.
4. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov
družbe
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih
poslov skupine Telekom Slovenije, d.d.,
imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija
d. o. o., Davčna ulica 1, Ljubljana. Posebni
revizor naj preveri vodenje poslov, ki so jih
družbe v skupini Telekom Slovenije, d.d.
sklepale med seboj in tistih, ki so jih sklepale
s tretjimi osebami, v obdobju zadnjih petih
let od dneva sprejema tega sklepa in sicer:
– posle, povezane z nakupi in prodajami
delnic in poslovnih deležev;
– posle, povezane z ustanavljanjem
družb v Sloveniji in tujini;
– posle, povezane z ustanovitvami in
izvršitvami nakupnih in prodajnih opcij za
delnice in poslovne deleže;
– posle, povezane z nakupi in prodajami
nepremičnin, pri katerih vrednost presega
1 mio EUR;
– posle, povezane z investicijskimi
vlaganji, pri katerih vrednost presega 1
mio EUR;
– posle, povezane z dajanjem posojil ter
nadaljnjih aktivnosti v zvezi s temi posojili.
Posebni revizor pri preveritvi vodenja poslov presodi posle z vidika ustreznosti sprejema odločitve (s pravno-formalnega vidika in
z vidika ekonomske upravičenosti), izvedbe
poslov (z vidika transparentnosti, gospodarnosti, pravno-formalne smotrnosti, ustreznosti zavarovanj) in vpliva poslov na poslovanje
družbe (z vidika izpostavljenosti tveganju in
finančno-računovodskega vidika).
Posebni revizor je dolžan skladno z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se
v omenjenem poročilu opredeliti do vseh
v skupščinskem sklepu navedenih poslov.
Zahteva za razširitev dnevnega reda 18.
skupščine in čistopis dnevnega reda 18.
skupščine je na vpogled delničarjem na sedežu družbe pod enakimi pogoji kot ostalo
gradivo za skupščino, na spletnih straneh
družbe http://skupscina.telekom.si/ in na
borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si.
Telekom Slovenije d.d.
predsednik uprave
Ivica Kranjčević
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Zavarovanja terjatev
SV 170/2011
Ob-1719/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa posojilne pogodbe in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini
notarke Danice Hojs iz Gornje Radgone
z dne 23. 2. 2011, SV 170/2011, na stanovanju v stanovanjski stavbi, v Gornji Radgoni, Partizanska 20b, stoječi na parc. 645/2,
k.o. G. Radgona, stanovanje, št. 4, v stavbi,
ki je vpisana v kataster stavb, pod št. 922, ki
obsega kuhinjo, kopalnico z WC-jem, spalnico, dnevno sobo, balkon, dve kleti, v površini 51,60 m2, zastavljena za terjatev upnika
v višini 13.500,00 EUR, z rokom zapadlosti
23. 8. 2011 z vsemi stroški in pripadki, v korist Sajko Uroša, rojen 14. 2. 1973, stanujoč
Jamova cesta 70, 1000 Ljubljana, EMŠO:
1402973500605, v višini 13.500,00 EUR,
z rokom zapadlosti 23. 8. 2011.
SV 77/11
Ob-1720/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, opr. št. SV 77/11,
z dne 23. 2. 2011, zastavitelja Simona Baranja, rojen 23. 1. 1982, Gornji Zemon 48,
6250 Ilirska Bistrica, in Ive Kraljević, rojena
27. 9. 1984, Adamičeva ulica 2, 6250 Ilirska
Bistrica, izrecno in nepogojno dovoljujeta pri
nepremičnini: trisobnem stanovanju, št. 10,
ki se nahaja v III. nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu Rozmanova 24B,
Ilirska Bistrica, številka stavbe 925, parc.
št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica, s solastniškim
deležem na vseh skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah večstanovanjske hiše,
na naslovu Rozmanova 24B, Ilirska Bistrica;
stanovanje obsega 3 sobe, kuhinjo, shrambo, kopalnico, WC, predsobo, balkon in klet,
vse v izmeri 82 m2, ustanovitev in vknjižbo
hipoteke ter zaznambo neposredne izvršljivosti za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 80.000,00 EUR, rok zapadlosti
terjatve je 18. 3. 2036, s pogodbeno sestavljeno nominalno obrestno mero kredita, ki
je sestavljena iz referenčne obrestne mere
3 mesečni EURIBOR in obrestnega pribitka
v višini 2.45% letno. Letni pribitek je fiksen
in se v času do dokončnega vračila kredita
ne spreminja, razen v primeru dogovora iz
17. člena pogodbe. Na dan odobritve kredita dne 25. 1. 2011 znaša 3-mesečni EURIBOR 1.03%, pogodbena obrestna mera pa
skupaj znaša 3.48%. Pogodbena obrestna
mera se določi na dan prvega črpanja kredita; z vsemi pripadki, zamudnimi obrestmi

in stroški, povezani z izterjavo obveznosti
do dolžnika, vse podrobneje določeno v hipotekarni kreditni pogodbi za stanovanjski
kredit in sporazumu o zavarovanju denarne
terjatve, vse zapisano v notarskem zapisu
notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, dne 23. 2. 2011, opr. št. SV 77/11,
v korist upnika: SKB banka d.d. Ljubljana,
Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična številka 5026237000.
SV 178/2011
Ob-1752/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz
Kranja, opr. št. SV 178/2011, z dne 24. 2.
2011 je bilo dvosobno stanovanje, št. 106,
v I. nadstropju, v neto tlorisni površini
53.80 m2, z ident. št. 2143-128-6, ki se nahaja v stanovanjski stavbi, na naslovu Ravne 25, 4290 Tržič, stoječi na parc. št. 408/1,
k.o. Tržič, vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Kranju, pri vl. št. 872, last
zastavitelja Boštjana Zadražnika, Ravne
25, Tržič, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 20/83 z dne 2. 12. 1983, sklenjene
med Boštjanom Zadražnikom, kot kupcem, in s SSIS gospodarskih dejavnosti
Občine Tržič, kot prodajalcem, zastavljeno
v korist zastavnega upnika HYPO ALPEADRIA-BANK d.d., Dunajska cesta 117,
Ljubljana, matična številka 1319175000,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
20.000,00 EUR, z obrestmi po obrestni
meri 6-mesečni EURIBOR + 3.00% letno,
z zapadlostjo zadnje anuitete glavnice
28. 2. 2018 ter z ostalimi pogoji, razvidnimi
iz Kreditne pogodbe št. 136850.
SV 197/10
Ob-1753/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz
Murske Sobote, opravilna številka SV 197/10
z dne 24. 2. 2011, je bilo dvosobno stanovanje, v skupni izmeri 57,96 m2, ki se nahaja
v 8. etaži, in kletni prostor, v izmeri 7,12 m2,
ki se nahajata na naslovu Cvetkova ulica 23,
Murska Sobota, v stavbi z identifikacijsko
oznako 503, stoječi na parceli številka 307,
katastrska občina Murska Sobota, ki ju je zastavna dolžnica Vogrinčič Nataša, stanujoča
Murska Sobota, Lendavska ulica 19 b, 9000
Murska Sobota, pridobila po kupoprodajni
pogodbi z dne 7. 1. 2011, zastavljeno v korist upnice Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft, Sparkassenplatz 4, 8010 (osemtisočdeset) Graz, Avstrija,
enolična identifikacijska številka 1900773,

za zavarovanje izvršljive denarne terjatve,
v višini 60.000,00 EUR s pripadki.
SV 171/11
Ob-1766/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič iz
Kranja, opr. št. SV 171/11 z dne 25. 2. 2011,
sta nepremičnini z ident. št. 2147-399-10
– stanovanje št. 10, z neto tlorisno površino 46,30 m2, v 3. etaži stavbe, na naslovu
Hladnikova ulica 18, 4294 Križe, stoječe na
parc. št. 570/3, k.o. Križe, Okrajnega sodišča v Kranju, s št. stavbe 399, v k.o. Križe
(2147-399), v lasti Barbare Savić in Bogdana Živkovića, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 14. 1. 2011,
št. 478-75/2011-2, sklenjene z Ministrstvom
za obrambo RS; ter z ident. št. 2147-399-7
– stanovanje št. 7, z neto tlorisno površino
62 m2, v 2. etaži iste stavbe, na naslovu Hladnikova ulica 18, 4294 Križe, v lasti Smilje
Savić, na podlagi prodajne pogodbe z dne
15. 1. 2002, št. 372-03-311/01-3, z aneksom
k njej z dne 18. 1. 2011, št. 352-81/2011-1,
sklenjenih s prodajalcem Ministrstvom za
obrambo RS in dokazila o poplačani kupnini, zastavljeni v korist matične banke BKS
Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Celovec,
Avstrija, ID 1901095, za zavarovanje denarne terjatve v višini 60.000,00 EUR, s spremenljivo pogodbeno obrestno mero 6-mesečni EURIBOR +1,700% p.a., z zapadlostjo
zadnje anuitete 18. 2. 2031, z možnostjo
odpoklica zavarovane terjatve s strani upnice
ter z ostalimi pp.
SV 201/11
Ob-1798/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz
Kopra, opr. št. SV 201/11, opr. št. DK 11/11
z dne 28. 2. 2011, je bilo stanovanje, v izmeri 63,10 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju stanovanjske hiše, z naslovom Trg Brolo
št. 2, Koper, prej Trg revolucije št. 2, Koper,
stavba stoječa na parc. št. 152, k.o. Koper,
in sicer stanovanje v lasti Škabar Boruta do
1/1, za zavarovanje denarne terjatve, v višini 122.000,00 EUR glavnice s pripadki,
z obr. mero 6-mesečni EURIBOR in obrestni
pribitek 2,2 odstotne točke na letni ravni,
z zapadlostjo 18. 3. 2026, in ostalimi pogoji
vračila, kot izhaja iz kreditne pogodbe, številka 110225602059, z dne 25. 2. 2011, s
klavzulo izvršljivosti, v korist delniške družbe
Nova kreditna banka Maribor d.d., m. št.,
5860580, ID za DDV SI94314527, s sedežem v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja št. 4.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 363/2010
Os-1147/11
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 363/2010 z dne
19. 11. 2010, je bil dne 21. 12. 2010 opravljen v korist upnikov: Republika Slovenija,
Ministrstvo za finance, Davčna uprava Kranj,
Koroška cesta 21, Kranj – dostava, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Kranju, Bleiweisova cesta 20,
Kranj – dostava, proti dolžniku Jozu Glaviču, Za jezom 33, Tržič, zaradi izterjatve
41.185,14 EUR s pp, rubež nepremičnine,
to je stanovanje v srednjem traktu mansarde – levo, v stanovanjski hiši Kranjska
cesta 50, Tržič, v skupni izmeri 57,10 m2, št.
etaže 4, stoječega na parceli št. 496/2, k.o.
Križe, etažna lastnina, vl. št. 1171, v lasti
dolžnika do 1/2, s pripadajočimi skupnimi
deli, prostori, objekti in napravami ter funkcionalnim zemljiščem.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. 1. 2011
In 379/2010
Os-1651/11
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 93492/200
z dne 8. 11. 2008 in sklepa Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št. In 379/2010 z dne
29. 11. 2010, je bil dne 30. 12. 2010 opravljen v korist upnika Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, proti dolžniku Ramadanu
Suljejmaniju, Stošičeva ulica 6, Kranj, zaradi
izterjave 72,00 EUR s pripadki, rubež nepremičnine, to je soba št. 18, v 1. nadstropju stavbe, na naslovu Stošičeva ulica 6,
Kranj, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti in napravami ter funkcionalnim
zemljiščem, v lasti dolžnika Ramadana Suljejmanija, Stošičeva ulica 6, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 18. 2. 2011

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Os-1790/11
Preklic
Preklicujemo objavo sklepa o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine Okrajnega sodišča v Velenju, Dn 496/2011, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 13/2011 z dne 28. 2.
2011, pod številko objave Os-1756/11.
Uredništvo
Dn 7390/2007
Os-7439/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Lipa
Sped d.o.o., Letališka cesta 16, Ljubljana,
ki ga zastopa notar Miro Košak, Trg republike 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah: poslovni prostor
št. 38 v 2. nadstropju, z ident. št. 63.E,

Letališka cesta 16, Ljubljana, vpisan pod vl.
št. 1444/64, k.o. Moste ter poslovni prostor
št. 39 v 2. nadstropju, z ident. št. 64.E, Letališka cesta 16, Ljubljana, vpisan pod vl.
št. 1444/65, k.o. Moste, dne 19. 11. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe z dne 4. 4. 1995, za
poslovni prostor št. 39 v II. nadstropju v Ljub
ljani, Letališka 16, sklenjene med Blagovno
trgovskim centrom d.d., Ljubljana, Šmartinska 152 kot prodajalcem ter Diltrade d.o.o.,
Ljubljana, Letališka 16, kot kupcem,
– prodajne pogodbe z dne 15. 4. 1996,
za poslovni prostor št. 38 v II. nadstropju
v Ljubljani, Letališka 16, sklenjene med
Blagovno trgovskim centrom d.d., Ljub
ljana, Šmartinska 152 kot prodajalcem ter
Diltrade d.o.o., Ljubljana, Letališka 16, kot
kupcem.
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 10. 12. 2010
Dn 7023/2010
Os-1514/11
Začne se postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, potrebne za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini:
– id. št. dela stavbe 14.E, v vl. št. 1801/15,
k.o. Kandija,
– id. št. dela stavbe 15.E, v vl. št. 1801/16,
k.o. Kandija.
Vsebina listin, katere vzpostavitev se
zahteva, je pogodba št. 24/64 o prodaji in
nakupu stanovanj za leto 1964 z dne 12. 2.
1964, sklenjene med: Splošnim gradbenim
podjetjem Pionir Novo mesto, ki ga zastopa direktor Kočevar Ivan, kot prodajalec in
Zavodom za gostinstvo in napredek gospodinjstva Novo mesto, ki ga zastopa direktor
Slak Francka, kot kupec, za nepremičnino
id. št. 14. E, v vl. št. 1801/15, k.o. Kandija in
nepremičnina id. št. dela stavbe 15.E, v vl.
št. 1801/16, k.o. Kandija.
Podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice na zgoraj
omenjeni nepremičnini: GRM Novo mesto
– Center biotehnike in turizma, Sevno 13,
8000 Novo mesto, MŠ 5089107000.
Poziva se imetnike pravic, da v roku enega meseca od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 14. 2. 2011
Dn 3249/2010
Os-1786/11
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
4. 2. 2011 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o prodaji stanovanja z dne
18. 3. 1992, sklenjene med Elektroelement

Izlake d.d. in Grčar Stanetom, Polje 30, Zagorje ob Savi,
– kupoprodajne pogodbe z dne 30. 12.
1996, sklenjene med Grčar Marijo, Polje 30,
Zagorje ob Savi, in Priman Jožefom, Polje
30, Zagorje ob Savi, in za nepremičnino, posamezni del stavbe 108.E, vpisano v podvl.
št. 1130/30, k.o. Zagorje mesto, ki obsega
stanovanje št. 8, v II. nadstropju, vhod II.,
Polje 30, Zagorje ob Savi, v lasti Občine
Zagorje ob Savi.
Predlagatelj je izjavil, da razpolaga samo
s kopijo pogodbe o prodaji stanovanja za
dne 18. 3. 1992 ter z neoverjeno fotokopijo
kupoprodajne pogodbe z dne 30. 12. 1996.
Na navedeni nepremični je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist osebe
z imenom: Priman Jožef, Polje 30, Zagorje
ob Savi, do celote. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim
odstavkom 237. člena Zakona o zemljiški
knjigi, v enem mesecu od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 23. 2. 2011

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 11/2011
Os-1535/11
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču, v pravdni
zadevi tožeče stranke Matije Barbiriča, Ločka cesta 63, Črnomelj, ki ga zastopa pooblaščenec Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju,
proti toženi stranki neznanim dedičem neznanega bivališča, po umrli Lozar Silvi, nazadnje bivajoči na naslovu Dobelj, 1, Kostanjevica na Krki, zaradi ugotovitve lastninske
pravice in izstavitve zemljiškoknjižne listine
pcto 1.000,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 21. 1. 2011,
postavilo začasnega zastopnika neznanim
dedičem neznanega bivališča po neznano
kje in kdaj umrli Lozar Silvi, nazadnje bivajoči na naslovu Dobelj 1, Kostanjevica na Krki
in nato na neznanem naslovu.
Začasni zastopnik je Dušan Bricelj, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal
tožene stranke neznane dediče neznanega
bivališča po neznano kje in kdaj umrli Lozar
Silvi, nazadnje bivajoči na naslovu Dobelj 1,
Kostanjevica na Krki in nato na neznanem
naslovu, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem
oziroma organ pristojen za socialne zadeve
ne sproči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 21. 1. 2011
I 3157/2007
Os-1624/11
V izvršilni zadevi upnika Si.Mobil d.d.,
Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Filipov, Petrovič,
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Jeraj in partnerji o.p. d.o.o., Tomšičeva 3,
Ljubljana, proti dolžnici Sladžani Plesec,
Zgornje Bitnje 176, Kranj – dostava, zaradi izterjave 231,52 EUR s pp, je sodišče
postavilo dolžnici Sladžani Plesec, Zgornje
Bitnje 176, Kranj, začasnega zastopnika odvetnika Ladi Voršič, Benedičičeva pot 15,
Kranj, ki ima v tem postopku vse pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali nejgov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 17. 2. 2011
VL 165617/2009
Os-1528/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Slovensko zavarovalno
združenje, GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana,
ki ga zastopa Tone Jančič, Verovškova
ulica 60/B, Ljubljana, proti dolžniku Goranu
Jovanović, Jamova cesta 72, Ljubljana, ki
ga zastopa zak. zast. odv. Iztok Dolinšek,
Linhartova 13, Ljubljana, zaradi izterjave
1.181,74 EUR, sklenilo:
dolžniku Goranu Jovanović, Jamova
cesta 72, 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 odv.
Iztok Dolinšek.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2011
VL 121053/2009
Os-1531/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – Centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: SPL d.d., Frankopanska
ulica 18a, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica
Bojana Potočan – Odvetnišvo, Dalmatinova
ulica 7, Ljubljana, proti dolžniku Draženu
Ivkovič, Dolenjska cesta DE 21, Ljubljana,
ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica
Desiree Baškovič, Trdinova 8, Ljubljana, zaradi izterjave 124,03 EUR, sklenilo:
dolžniku Draženu Ivkovič, Dolenjska
cesta – DE 21, 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 odvetnica Desiree Baškovič, Trdinova 8, 1000
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2010
VL 135976/2010
Os-1581/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – Centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika B.G.S. Gostinstvo in turizem
d.o.o., Partizanska cesta 109, Sežana, pro-
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ti dolžniku Mitku Vasilev, Pod taborom 1,
Sežana, ki ga zastopa odvetnica Mirjana
Dmitrovič, Kettejeva 1, Koper – Capodistria,
zaradi izterjave 90.730,50 EUR, sklenilo:
dolžniku Mitku Vasilev, Pod taborom 1,
Sežana, 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
Dmitrovič Mirjana, Kettejeva 1, Koper.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 1. 2011
VL 108811/2008
Os-1583/11
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 dolžniku Boštjanu Gregorič,
Bevkova ulica 11, Ajdovščina, ki ga zastopa
odvetnica Martina Cupin, Gregorčičeva 42,
Ajdovščina, zaradi izterjave 538,02 EUR,
sklenilo:
Razreši se vročevalca Nikolič Petar določenega s sklepom z dne 17. 8. 2009.
Dolžniku Boštjanu Gregorič, 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 Cupin Martina, Gregorčičeva 42, Ajdovščina.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2010
VL 131476/2010
Os-1584/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Slovensko zavarovalno
združenje gospodarsko interesno združenje, Železna cesta 14, Ljubljana, ki ga zastopa Liljana Baškovič, Seidlova cesta 5,
Novo mesto, proti dolžniku Marku Krivanek,
Skorno 32, Šmartno ob Paki, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Rudi Pahole,
Bratov Mravljak 1, Velenje, zaradi izterjave
7.009,71 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Marku Krivanek, Skorno 32,
Šmartno ob Paki, 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 Rudi Pahole, Bratov Mravljak 1,
Velenje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 1. 2011

PI 5/2009
Os-7640/10
Okrožno sodišče v Ljubljani, je v postopku izdaje plačilnega naloga tožeče stranke
Mladinska knjiga trgovina d.o.o., Slovenska
c. 9, Ljubljana, proti toženi stranki Igorju
Bunjevacu, H. Veljakova 27, Beograd, Srbija (pravnemu nasledniku družbe Matgrafika, Grafično posredovanje, d.o.o., Janševa
ulica 16A, Ljubljana), zaradi plačila zneska 8.759,95 EUR s pripadki, dne 27. 12.
2010 sklenilo:
toženi strani se postavi začasni zastopnik, odvetnik Bojan Župevc, Hrvatski trg 3,
1000 Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 2010
P 343/2010
Os-1496/11
Okrajno sodišče v Murski Soboti, je po
okrajnem sodniku Jožefu Kržanku, v pravdni
zadevi tožeče stranke: Simona Mikola, Vaneča 71, ki ga zastopa Danilo Hari, odvetnik
v Murski Soboti, zoper toženo stranko: Ludvika Mikola, sedaj neznanega bivališča na
Hrvaškem, zaradi priposestvovanja lastninske pravice (sp. vr. 2.000,00 EUR), o predlogu tožeče stranke po postavitvi začasnega
zastopnika toženi stranki, dne 21. 1. 2011
sklenilo:
v pravdni zadevi Okrajno sodišče v Murski Soboti, opr. št. 343/2010, se toženi stranki postavlja začasni zastopnik, in sicer odvetnik Jože Korpič, Slomškova ulica 1, Murska
Sobota.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 1. 2011
In 254/2010
Os-1182/11
Okrajno sodišče v Novem mestu je
v izvršilni zadevi upnika Okrožnega sodišča
v Ljubljani, zoper dolžnika Rajk Rajka, Ljub
ljana, Celovška cesta 287, zaradi izterjave
denarne kazni, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju, dolžniku zaradi nezmožnosti vročitve sodnih pisanj postavilo začasno
zastopnico odv. Jasno Simčič, Dalmatinova
ul. 1, Novo mesto.
Začasni zastopnik bo zastopal interes
dolžnika v tej zadevi vse dotlej, dokler se
ne ugotovi njegovo bivališče oziroma dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 20. 1. 2011
I 189/2007
Os-1470/11
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnika: Adriatic Slovenica zavarovalna
družba d.d. Koper, Ljubljanska 3A, Koper,
proti dolžniku: Marini Vugrinec, Ulica Danila
Zelena 11, Koper – Capodistria – dostava,
ki jo zastopa zak. zast. odv. Marjana Manfreda, Rozmanova 24C, Piran, zaradi izterjave
208,26 EUR s pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:
odvetnika Davorina Kranjca se razreši
obveznosti začasnega zastopnika, ki mu
je bila naložena s sklepom, opr. št. 0344
I 189/2007, z dne 14. 1. 2008.
Dolžnici Marini Vugrinec se kot začasni
zastopnik v izvršilni zadevi, opr. št. 0344
I 189/2007, postavi odvetnica Marjana Manfreda iz Pirana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico v postopku vse do takrat, dokler dol-
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žnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 1. 2. 2011
P 63/2010
Os-5959/10
Okrožno sodišče na Ptuju je v pravdni
zadevi tožeče stranke Arjete Hajdini, Ob
Dravi 3, Ptuj, ki jo zastopa odvetnik Josip
Čačkovič iz Ptuja, proti toženi stranki Shaqir
Hajdini, naslov neznan, zaradi razveze zakonske zveze, dodelitve ml. otroka ter določitve preživnine, dne 20. 9. 2010 sklenilo:
predlogu tožeče stranke se ugodi in se
toženi stranki postavi začasna zastopnica odvetnica Metka Matjašič Šerdoner iz Ptuja.
Postavljena začasna zastopnica ima
v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice ima začasna zastopnica od
dneva postavitve do tedaj, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 20. 9. 2010

Oklici dedičem
D 35/2011
Os-1349/11
Pred Okrajnim sodiščem v Ilirski Bistrici
je v teku zapuščinski postopek po pokojnem
Tomažič Juriju Georgu, iz Huj 7, nato neznano kje, rojenim 25. 4. 1821, ki je umrl dne
26. 4. 1891. Dediči niso znani.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva morebitne dediče, da
v roku enega leta od objave tega oklica priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 2. 2. 2011
D 37/2011
Os-1350/11
Pred Okrajnim sodiščem v Ilirski Bistrici
je v teku zapuščinski postopek po pokojni
Samsa Ani iz Genove, Via Traversa alla
Costa 4/10, Italija, roj. 28. 1. 1903, ki je umrla dne 23. 12. 2000. Dediči niso znani.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva morebitne dediče, da

v roku enega leta od objave tega oklica priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 3. 2. 2011
D 16/2010
Os-1272/11
Kocjančič Ivan, iz Rožarja, je bil razglašen za mrtvega s sklepom N 24/08 in
določenim datumom smrti 23. 5. 1947 ter ni
zapustil 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. Neznanim
dedičem je bila postavljena skrbnica Irena
Fister, Ulica Vena Pilona 14, Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 1. 2011
D 320/2009
Os-1177/11
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici
Ireni Renier, v zapuščinski zadevi po dne
27. 1. 1983 umrlem Antonu Štravsu, rojenem 13. 7. 1902, nazadnje stanujočem Ulica talcev 31, p. Kostanjevica na Krki, izven
naroka dne 19. 1. 2011 podaja oklic:
zakoniti dediči, dediči tretjega dednega reda, po pokojnem Antonu Štravsu, rojenem 13. 7. 1902, nazadnje stanujočem
Ulica talcev 31, p. Kostanejvica na Krki, se
pozivajo, da v roku 1 leta od te objave in
objave oklica na oglasni deski tukajšnjega
sodišča, priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katrimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 19. 1. 2011

Oklici pogrešanih
N 357/2010
Os-1516/11
Okrajno sodišče v Ljubljani vodi pod
opr. št. N 357/2010, na predlog predlagateljice Helene Kozina, Verje 72, Medvode,
nepravdni postopek razglasitve za mrtvega
pogrešanega Jožefa Polšeta, rojenega 8. 3.
1914, nazadnje stanujočega Podmolnik 22,
Ljubljana.
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Nasprotni udeleženec Jožef Polše je pogrešan od konca druge svetovne vojne leta
1945, ko se ni več vrnil domov.
Sodišče poziva pogrešanega, da se
oglasi, vse, ki kaj vedo o življenju in smrti
pogrešanega Jožefa Polšeta, pa da to sporočijo sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica, sicer bo sodišče po preteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 2011
N 72/2010
Os-1352/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi
na predlog predlagatelja Černe Ivana, Gradišče nad Prvačino 31, ki ga zastopa odvetnica Jelena Trunkl iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi za mrtvo, in sicer Černe
Alojzijo, rojeno Vidmar, Gradišče nad Prvačino 10, ki jo zastopa Center za socialno
delo Nova Gorica.
O pogrešani, razen podatka, da je bila
rojena dne 24. 2. 1885, kot hči Vidmar Ivana in Trčon Tereze, ter izpiska iz zemljiške
knjige, da je bila pogrešana oseba živa, ne
obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešane Černe Alojzije, rojene Vidmar, Gradišče nad Prvačino
10, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku
treh mesecev po objavi tega oklica, sicer
bo po poteku tega roka sodišče pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 2. 2011
N 88/2010
Os-1412/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi
na predlog predlagatelja Klančič Oskarja,
Orehovlje 39, Miren, ki ga zastopa odvetnica Tanja Marušič iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi za mrtvega, in sicer Gorkič
Blaža, neznanega bivališča, ki ga zastopa
Center za socialno delo Nova Gorica.
O pogrešanem, razen podatka, da je bil
rojen dne 4. 1. 1843, kot sin Gorkič Jožefa in
Zavadlal Marjane, poročen dne 3. 2. 1869,
z Lesten Marijo, ter izpiska iz zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba živa, ne
obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega Gorkič
Blaža, neznanega bivališča, naj to javijo
tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev
po objavi tega oklica, sicer bo po poteku
tega roka sodišče pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 2. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Aljančič Janez, Mošnje 6e, Radovljica,
zavarovalno polico, št. 50500074637
(Fondpolica), izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnl‑318535
Debernardi Tanja, Gažon 5, Šmarje,
zavarovalno polico, št. 40302000600,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gng‑318465
Filipić Kristina, Sketova ulica 1, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 41601006340, izdala
zavarovalnica KD življenje, zavarovalnica
d.d. gns‑318478
GRAWE
zavarovalnica
d.d.,
Gregorčičeva ul. 39, 2000 Maribor kot
izdajatelj dokumente, in sicer: police za
zavarovanje avtomobilske odgovornosti:
1239455, 1219661, 1437738, 1427213,
1243729, 1236691, 1228752, 1235619,
1235620; zelene karte: 68399, 61399,
64443, 63185, 52155, 66171; ponudbo
za premoženjsko zavarovanje: 178177,
180489; ponudbo za sklenitev naložbenega
življenjskega zavarovanja Apollo plus:
615350; ponudbo za sklenitev nezgodnega
zavarovanja: 660939; polico za zavarovanje
avtomobilskega kaska: 1214835; ponudbo
za sklenitev življenjskega zavarovanja 1 2 3:
180558. Ob-1809/11
Kerec Jožefa, Sp. Polskava 276,
Pragersko, zavarovalno polico, št. 1119414,
izdala zavarovalnica KD Življenje. m‑85
Lazar Ivan, Zg. Boč 8c, Selnica ob Dravi,
zavarovalno polico, št. moja naložba POL01000000209. m‑80
Leban Borut, Trtnik17/b, Podbrdo,
zavarovalno polico, št. 50500001211,
izdala zavarovalnica Slovenica/KD Življenje.
gnf‑318541
Mom Ana, Uskoška ulica 27, Miklavž
na Dravskem polju, zavarovalno polico,
št. 50500064681, izdala zavarovalnica KD
Življenje. m‑83
Nakić Irena, Celovška cesta 287,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št.
50500013830, izdala zavarovalnica KD
Življenje, d.d. gne‑318417
Nakić Leon, Črtomirova ulica 19,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št.
50500013601, izdala zavarovalnica KD
Življenje, d.d. gnf‑318416
Ornik Marko, Nad gramoznico 18,
Miklavž na Dravskem polju, zavarovalno
polico, št. 1079204, izdala zavarovalnica
KD Življenje. m‑114
Pavkovič Tomaž, Naselje heroja
Maroka 3, Sevnica, zavarovalno polico,
št. 50500013439, izdala zavarovalnica
Zavarovalnica Slovenica. gne‑318542
Prašnikar Andrej, Šuštarjeva 6, Trbovlje,
zavarovalno polico, št. 50500069056,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gnn‑318458
Roškarič Damijan, Podvinje 8, Kapele,
zavarovalno polico, št. 50500069732,
izdala zavarovalnica KD Življenje d.d.
gno‑318482
Šarkezi Valentina, Ob kapelici 13,
Murska Sobota, zavarovalno polico, št.

41601005747, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnc‑318544
Šest Ksenja, Cesta Viktorja Svetina
1/a, Jesenice, zavarovalno polico, št.
50500020849, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnn‑318408
Uran Bojan, Sv. Primož na Pohorju
33, Vuzenica, zavarovalno polico, št.
50500090017, izdala zavarovalnica KD
Življenje d.d. gnf‑318466
Vižintin Branka, Zg. Škofije 114a, Škofije,
zavarovalno polico, št. 11.060.004, izdala
zavarovalnica Grave zavarovalnica d.d.
gnp‑318406

Spričevala preklicujejo
Bandelj Andraž, Kosovelova ulica 27,
Vipava, spričevalo 4. letnika TSC Nova
Gorica, izdano leta 2005. gnp‑318431
Bedrač Ana, Podbrežje 135, Videm
pri Ptuju, spričevalo 3. letnika Srednje
železniške šole Maribor, izdano leta 1992.
m‑117
Bilajbegović Adnen, Čuža 5, Vrhnika,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole, izdano leta 2007. gnr‑318504
Brecl Dušan, Griže 49b, Griže, spričevalo
št. 811, 7. razreda OŠ Griže, izdano leta
1982. gnh‑318539
Breskvar Matic, Gerbičeva ulica 90, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 2010. gnd‑318443
Budna Tina, Tolsti vrh 131, Ravne na
Koroškem, preklic spričevala in obvestila
o uspehu na maturi, izdajatelja Gimnazije
Ravne na Koroškem, št. GNT-318102,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 9/2011, dne 11.
2. 2001. gnm‑318409
Buzeti Kristjan, Panonska 39, Bakovci,
Murska Sobota, spričevalo o zaključnem
izpitu SPTŠ Murska Sobota, izdano leta
2002. gnv‑318550
Buzeti Kristjan, Bakovci, Panonska ulica
39, Murska Sobota, zaključno spričevalo,
izdala Srednja poklicna in tehniška šola
Murska Sobota, leta 2002. gnu‑318426
Cankar Romana, Zminec 8, Škofja Loka,
spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske
šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta
2009. gnf‑318441
Cigale Tjaša, Dole pri Krašcah 24,
Moravče, spričevalo 4. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 1996, izdano na ime Zakošek
Tjaša. gnx‑318548
Čakš Urška, Spodnje Blato 17c,
Grosuplje, spričevalo 7. razreda Osnovne
šole Brinje Grosuplje, izdano leta 2009.
gnt‑318452
Danel Elena, Cesta proletarskih brigad 55,
Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
in Ekonomske srednje šole Trbovlje, izdano
leta 1985/86, 1986/87, izdano na ime
Drnovšek Jelena. gnh‑318439
Divjak Nataša, Zg. Senarska 46,
Sv. trojica v Slovenskih goricah, spričevalo
za 3. letnik Srednje šole za oblikovanje,
smer frizer, izdano leta 2010. m‑118

Djordjević Slobodan, Ulica Slavka Gruma
74, Novo mesto, spričevalo 3. in 4. letnika
ter spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Novo mesto. gnx‑318473
Drobnak David, Okrog 9, Ponikva,
maturitetno spričevalo ŠČ PET, izdano leta
2007. gnc‑318469
Erjavec Maja, Alpska c. 43, Lesce,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Trgovske šole
Kranj. gnh‑318414
Falež Lan, Medič 198, Kamnica, indeks,
št. 01100-600002039300, izdala Filozofska
fakulteta Univerze v Mariboru. m‑101
Forštner Anja, Ob koprivnici 44, Celje,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Frana Roša,
izdano leta 2010. m‑108
Fošnarič Silvo, C.M.D. 19, Ptuj, zaključno
spričevalo Lesarske šole Maribor, št. 8/77,
smer parketar, izdano leta 1977. m‑95
Friškovec Tjaša, Mariborska cesta 95,
Orehova vas, indeks, št. 1045/2006-07,
izdal Andragoški zavod Maribor. m‑105
Gonza Jurij, Lormanje 10a, Lenart
v Slovenskih goricah, spričevalo 3. in 4.
letnika Srednje zdravstvene šole Maribor,
izdano leta 2007, 2008. m‑116
Grabnar Tadej, Ulica Talcev 3, Mokronog,
indeks, št. 18080220, izdala Filozofska
fakulteta v Ljubljani. gnr‑318429
Ilijanič Marko, Hrušica 123, Hrušica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarske in cestnoprometne šole Škofja
Loka, izdano leta 1986. gnz‑318521
Ilisić Darko, Gogalova ulica 8, Kranj,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Kranj, izdano leta 1994. gnx‑318448
Ilisić Darko, Gogalova ulica 8, Kranj,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole Kranj, izdano leta 1995. gnw‑318449
Ilisić Darko, Gogalova ulica 8, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Kranj, izdano leta 1995.
gnv‑318450
Jahič Anel, Koželjskega 5, Velenje,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra
Velenje, poklic rudarski tehnik, izdano leta
2005. gnt‑318402
Jankovič Mateja, Abramova 14, Ljubljana,
diplomo Fakultete za računalništvo in
informatiko Univerze v Ljubljani, izdano leta
1985. gni‑318538
Ječnik Urška, Posavec 50, Podnart,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter zaključnega
izpita Srednje šole Jesenice, smer poslovni
tajnik, izdano leta 1996–2001. gno‑318432
Jerman Lina, Agrokombinatska 6b,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole
za elektotehniko in računalništvo Ljubljana,
izdano leta 2002. gne‑318492
Jovanovič Milena, Ledine 8, Nova Gorica,
spričevalo 4. letnika Ekonomske šole Nova
Gorica, izdano leta 2010. gni‑318463
Jurca Majda, Grič 1b, Ljubljana, spričevali
3. in 4. letnika Srednje šole za trgovinsko
dejavnost v Ljubljani, izdani leta 1985 in
1986. gnc‑318444
Jurkas Robert, Rigonce 28a, Dobova,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole
Krško, izdano leta 1989, 1990, 1991.
gnd‑318422
Kalčič Petra, Trniče 40, Marjeta na
Dravskem polju, spričevalo za 3. letnik
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Srednje ekonomske šole Maribor, smer
gimnazija, izdano leta 2010. m‑112
Kaligarič Ren, Na griču 3, Izola – Isola,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Piran, izdano
leta 2009/2010. gnz‑318546
Kancler Urška, Zg. Duplek 37c, Spodnji
Duplek, spričevalo št. 46 o poklicni maturi
Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano
leta 2002. m‑90
Kaučič Marjan, Gornji Ivanci 20, Spodnji
Ivanjci, spričevalo o zaključnem izpitu
SPTŠ Murska Sobota, izdano leta 2005.
gnl‑318410
Kaučič Marjan, Gornji Ivanjci 20, Spodnji
Ivanjci, maturitetno spričevalo SPTŠ Murska
Sobota, izdano leta 2007. gnk‑318411
Kavčnik Matej, Cesta Dolomitskega
odreda 32, Log pri Brezovici, maturitetno
spričevalo Gimnazije Šiška, izdano leta
2006. gnp‑318556
Kenda Marija, Strunjan 116a, Portorož
– Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem, smer
natakar, izdano leta 1991, izdano na ime
Premužič Božica. gnb‑318520
Kermc Anja, Gorenja vas 47, Šmarješke
Toplice, spričevalo 1., 2. in 3. letnika SŠGT
Novo mesto, izdano leta 2003/04, 2004/05,
2005/06. gnd‑318543
Kesar Daniela, Zemljičeva 24b, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Maribor, smer ekonomski
tehnik, izdano leta 1994. m‑98
Klasinc Marjanca, Šikole 49, Pragersko,
diplomo na Živilski šoli, smer živilski tehnik,
izdano leta 1985. m‑82
Knaflič Boštjan, Gradiška pot 7,
Radovljica, indeks, izdala Kadetska šola za
miličnika. gnb‑318470
Knaflič Boštjan, Gradiška pot 7,
Radovljica, spričevalo o zaključnem izpitu
Kadetske šole za miličnike, izdano leta
1991. gnz‑318471
Kočevar Anita, Železnikarjeva ulica 8,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole, izdano leta 2001,
izdano na ime Hlebec Anita. gnf‑318491
Kos Matej, Dolenja Nemška vas 42,
Trebnje, spričevalo 3. letnika Šolskega
centra Novo mesto, izdano leta 2010.
gns‑318578
Kovač Mitja, Prešernova 33, Zagorje ob
Savi, spričevalo 3. letnika Gimnazije Litija,
izdano leta 2005. gno‑318557
Kovačič Sara, Muratova ulica 3, Maribor,
spričevalo 2. letnika I. gimnazije Maribor,
program klasična gimnazija, izdano leta
2010. m‑102
Kramberger Uroš, Žmavčeva 2a, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje prometne
šole Maribor, smer prometni tehnik, izdano
leta 2000, 2001. m‑111
Krapše Danijel, Pečke 33, Makole,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strojne šole v Mariboru, izdano leta 2004.
m‑81
Krašovec Uroš, Kajuhova ulica 40,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano
leta 1997. gnq‑318555
Kurtić Kristina, Jakčeva ulica 11,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Landis d.o.o., poklic ekonomski tehnik.
gnk‑318536
Lajh Andrej, Zg. Hajdina 88a, Hajdina,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Ekonomske
šole Ptuj, smer ekonomski komercialni
tehnik, izdano leta 2000, 2001, 2002, 2003.
m‑122

Lempl Stanko, Nazorjeva 3, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 1550-/
I674-/91, SERŠ v Mariboru, izdano leta
1991. m‑107
Leva Katja, Okoška gora 43, Oplotnica,
indeks, št. 61218776, izdala Filozofska
fakulteta. m‑91
Lipuš Viljem, Fochova ulica 14, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje trgovske šole
Maribor, poklic trgovec, izdano leta 1982.
m‑97
Macuh Alen, Prepolje 68a, Marjeta na
Dravskem polju, zaključno spričevalo 3.
letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem
Maribor, smer kuhar, izdano leta 2009.
m‑104
Mamuza Zoran, Na zelenici 5a, Vrhnika,
spričevalo 3. letnika Poklicne in strokovne
šole Bežigrad, smer avtomehanik, izdano
leta 2001. gns‑318553
Marič Katica, Prušnikova 36, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje trgovske šole
v Mariboru, poklic prodajalec, izdano leta
2006. m‑86
Maučec Lidija, Dol. Bistrica 73,
Črenšovci, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta
2000, 2001. gnq‑318430
Mehić Irma, Šalek 88, Velenje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Velenje,
izdano leta 2005. gnr‑318404
Mehinović Jasmina, Repnje 10d,
Vodice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole, izdano leta 2001.
gnj‑318487
Mešič Benjamin, Andraž 16/a, Polzela,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Celje, izdano leta 1996. gnq‑318480
Milošič Franc, Gradiška 46, Cirkulane,
zaključno spričevalo Kovinarske šole Ptuj,
smer strojni ključavničar, izdano leta 1982.
m‑84
Mlakar Igor, Ljubljanska cesta 98, Rače,
spričevalo 3. letnika SERŠ v Mariboru,
poklic električar – elektronik, izdano leta
1986. m‑87
Morinc Jana, Radež 27, Loka pri Zidanem
Mostu, spričevalo 3. letnika Srednje
frizerske, tekstilne, strojne in prometne šole
Celje, izdano leta 1995. gnz‑318446
Novak Katja, Pod klancem 30, Limbuš,
spričevalo 4. letnika I. gimnazije Maribor,
izdano leta 2010. m‑123
Oder Simona, Sladki vrh 21, Sladki Vrh,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole v Mariboru, izdano leta 1994. m‑119
Pečnik Marian, Kovaška 54, Lovrenc
na Pohorju, zaključno spričevalo Srednje
kmetijske šole Maribor, izdano leta 1982.
m‑106
Peternel Martin, Naselje Slavka Černeta
15, Kranjska Gora, spričevalo 3. letnika
Srednje policijske šole, izdano leta 1992.
gnm‑318484
Peternel Martin, Naselje Slavka Černeta
15, Kranjska Gora, spričevalo 4. letnika
Srednje policijske šole, izdano leta 1993.
gnl‑318485
Piko Janja, Ob Meži 16, Prevalje,
spričevalo št. IV-2007/90, Gimnazije
Ravne na Koroškem, izdano leta 2007.
gnv‑318475
Piško Lucas, Pobeška cesta 20, Koper –
Capodistria, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Piran, izdano leta 2009/2010. gnh‑318464
Podkoritnik Tomaž, Ulica Janka Ulriha
20, Velenje, spričevalo 3. letnika Splošne
gimnazije Velenje, izdano leta 2006.
gnb‑318445
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Pogačnik
Vesna,
Begunje
103,
Begunje na Gorenjskem, spričevalo 4.
letnika Ekonomske gimnazije in srednje
šole Radovljica, izdano leta 2009/2010.
gnw‑318474
Potokar Goran, Krmelj 86, Krmelj,
spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene
šole v Novem mestu, izdano leta 2004.
gnx‑318523
Primar Neli, Ulica bratov Knapič 10,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Centra
za permanentno izobraževanje Cene Štupar.
gnu‑318476
Rajh Matjaž, Na Korošci 2, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje frizerske
šole Ljubljana Litostroj, izdano leta 2000.
gng‑318415
Rovšnik Maša, Celovška 11, Celje,
spričevalo 1. in 2. letnika I. gimnazije Celje,
smer splošna gimnazija, izdano leta 2006,
2007. m‑89
Sedić Anita, Rojčeva ulica 26, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o opravljeni
maturi, Gimnazije Moste v Ljubljani, izdano
leta 2008 in 2009. gnt‑318427
Seljak Petra, Otalež 14, Cerkno,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika Gimnazije Tolmin, izdano leta 2004.
gnw‑318549
Sotlar Dušanka, Rudna vas 4, Radeče,
spričevalo 8. razreda OŠ Marjana Nemca
Radeče, izdano leta 1982. gnj‑318537
Stojc Vilko, Poljšica 22, Zgornje Gorje,
maturitetno spričevalo št. 30, Lesarskega
šolskega centra Jože Srebernič Nova
Gorica, izdano leta 1982. gng‑318540
Strgavšek Matej, Golovec 1, Trbovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Zagorje, izdano leta 2006. gno‑318407
Šantl Šolc Maja, Makedonska ulica 41,
Maribor, spričevalo 3. letnika Škofijske
gimnazije A. M. Slomška v Mariboru, izdano
leta 2007. m‑120
Ščančar Maja, Tomšičeva ul. 14,
Rakičan, Murska Sobota, spričevalo 1.
letnika Gimnazije Franca Miklušiča Ljutomer,
izdano leta 2010. gnq‑318580
Šerjak Špela, Maistrova ulica 8,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2009. gnn‑318483
Špilak Renata, Brezovica 11, Velika
Polana, diplomo št. 592/91-165/OD, Srednje
tekstilne šole Maribor, izdana leta 1991,
izdana na ime Horvat Renata. gnj‑318462
Štitić Tadić Lidija, Polje 25, Zagorje ob
Savi, indeks, št. 18010019, izdala Filozofska
fakulteta v Ljubljani, leto izdaje 2001.
gnx‑318423
Štrucl Ilonka, Škocjanska pot 26, Koper
– Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
št. 1473/II, Srednje trgovske šole Maribor,
izdano leta 1998, izdano na ime Bešker
Ilonka. gne‑318467
Šubic
Petra,
Podbrezje
79a,
Naklo, indeks, št. 32030363, izdala
Naravoslovnotehniška fakulteta, leto izdaje
2003/2004. gnn‑318533
Točaj Albina, Kozjak nad Pesnico 62c,
Zgornja Kungota, zaključno spričevalo
Srednje šole za gostinstvo in turizem
Maribor, poklic natakar, izdano leta 1996.
m‑100
Uradni list Republike Slovenije d.o.o.,
Dunajska cesta 167, Ljubljana, preklic
spričevala na ime Jurkaš Robert, št. GNY318297, objavljenega v Ur. l. RS, št. 12/2011,
dne 25. 2. 2011. gnb‑318424
Vihar Marguč Lea, Nasipna ulica 114,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
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št. 598, Srednje trgovske šole Maribor,
izdano leta 1993, izdano na ime Vihar Lea.
gno‑318461
Viler Mersedes, Tomšičeva 1, Izola –
Isola, spričevalo 2. letnika Gimnazije Piran,
izdano leta 2008. gnu‑318551
Virc Franc, Ivanja vas 11, Mirna Peč,
spričevalo 1. in 2. letnika ŠC Novo mesto,
izdano leta 2002/03, 2003/04. gnk‑318436
Vitas Romana, Tacenska cesta 135a,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za trgovinsko dejavnost Kranj,
izdano leta 1990. gnc‑318419
Vomš Toni, Ulica Matije Tomca 1,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Domžale, izdano leta 1996.
gnd‑318468
Vorša Andreja, Šolska 6, Slovenska
Bistrica, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednješolskega centra Ptuj, Srednje
kovinar. metal. in kmet. šole, izdano leta
1981, 1982. m‑110
Vrandečič Saša, Škofjeloška cesta 112,
Kranj, spričevali 3. in 4. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu, Srednje šole za
gostinstvo in turizem Bled, izdano leta 1993
in 1994 na ime Hladnik Saša. gne‑318442
Zadravec Zoran, Javornik 1, Ravne na
Koroškem, diplomo Srednje gradbene šole,
poklic gradbeni tehnik, izdano leta 1986.
m‑92
Zrnko Janez, Vinogradniška 1, Šentilj v
Slovenskih goricah, maturitetno spričevalo
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 2000. m‑121
Žepič Anže, Retnje 13, Križe, indeks, št.
18990732, izdala Filozofska fakulteta leto
izdaje 1999. gnj‑318412
Žigon Rok, Pot na Fužine 25, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 1996. gnm‑318534
Žilić Jesenko, Križevniška 8, Ljubljana,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika, Srednje šole
tiska in papirja v Ljubljani, od leta 1997 do
1999. gnt‑318552

Drugo preklicujejo
Antončič Tomaž, Drenov Grič 160,
Vrhnika, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500024504000, izdal Cetis d.d.
gng‑318440
Arko Zala, Verovškova ulica 20,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola Ljubljana. gnr‑318579
Avtotaxi Vrbnjak Bojan s.p., Ljubljanska
cesta 59, Celje, licenca, št. 011658/BGD 135-10865/2007, za vozilo Mercedes, reg. št.
CE S1-90S. gnv‑318400
Bedrač Srečko, Moravci 144/a, Mala
Nedelja, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500014814000, izdal Cetis d.d.
gnr‑318479
Benoit Sergent, Kersnikova 11, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 90050959, izdala
Fakulteta za socialne vede. gnz‑318421
Bertol Boštjan, Pavšičevo naselje 16,
Nova Gorica, študentsko izkaznico, št.
41040241, izdala Medicinska fakulteta.
gnp‑318456
Bunderšek
Vilijem,
Podbort
22,
Šentjanž, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500028195000, izdal Cetis d.d.
gnm‑318434
Campagnolo Koper d.o.o., Cesta Zore
Perello Godina 2, Koper – Capodistria,
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licenco, št. GE003556/05268/007, registrska
št. KP KOPER-2. gnl‑318435
Campagnolo Koper d.o.o., Cesta Zore
Perello Godina 2, Koper – Capodistria,
licenco, št. GE003556/05268/013, registrska
št. KP CAM-13. gnp‑318460
Cencen Veronika, Strossmayerjeva
ulica 16, Ljubljana, dijaško izkaznico,
izdala Gimnazija Bežigrad v Ljubljani.
gnv‑318425
Cerar Klara, Čevljarska 9, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 30882, izdala
Univerza v Ljubljani. gnq‑318405
Čarman Marija, Cesta na Brdo 39, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 20202527, izdala
Pravna fakulteta. gnr‑318554
Dražetič Franjo, Klinja vas 36,
Kočevje, digitalno kartico za tahograf, št.
1070500017590000, izdal Cetis Celje.
gnc‑318519
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki
Gaber, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500004445000, za voznika Kozmus
Ivan, Podvrh 14, Sevnica. gnu‑318401
Fenix transporti, Janez Šerjak s.p., Trg
svobode 5, Sevnica, dovolilnico št. 1624,
za državo Hrvaška, oznaka države 191/11.
gnn‑318433
Hočevar Jan, Iga Grudna 19, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdal SUAŠ Ljubljana.
gnp‑318581
Jelenc Turist, d.o.o. Dolenja, Dolenja
vas 78, Selca, dovolilnice za državo Rusija
643/11, št. 0558386, izdala GZS Slovenije.
gng‑318490
Jolić Davor, Brest 32a, Ig, dijaško
izkaznico, izdala Srednja šola tehniških
strok Šiška. gny‑318472
Jurgec
Bogdan,
Gradišča
29/a,
Cirkulane, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500020243000, z veljavnostjo od
14. 11. 2008 do 13. 11. 2013, izdal Cetis
d.d., leto izdaje 2008. gnm‑318459
Knez Samo, Pohorska c. 47, Vuzenica,
študentsko izkaznico, št. S1009103, izdala
Fakulteta za strojništvo Maribor. m‑109
Kopecky Jan, Koroška cesta 10, Maribor,
dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija Maribor,
št. 0005998697. m‑94
Kozina Ana, Bakovniška 11, Kamnik,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnb‑318420
Kreča Matic, Zajasovnik 13, Vransko,
študentsko izkaznico, št. S 2000442, izdala
Fakulteta za strojništvo. m‑99
Kušar Blanka, Gorica pri Šmartnem
10a, Šmartno v Rožni dolini, študentsko
izkaznico, št. 31240147, izdala Fakulteta
za farmacijo. gny‑318522
Lubej Simon, Zg. Ščavnica 14, Sv.Ana v
Slov.goricah, dijaško izkaznico, izdal SERŠ
Maribor, št. 0005925231. m‑115
Lugojnić Uroš, Kumerdejeva 20, Bled,
študentsko izkaznico, izdala Univerza v
Ljubljani. gni‑318438
MG servis d.o.o., Cesta krških žrtev
135c, Krško, delovno dovoljenje za tujca,
za osebo Turkič Slavko (d. š. 15506142),
zaposlen od 1. 3. 2005 do 31. 12. 2010.
gno‑318532
Ministrstvo
za
zunanje
zadeve,
Prešernova 25, 1000 Ljubljana,mali okrogli
žig Konzulata RS v Düsseldorfu, z zaporedno
številko 1, z vsebino: REPUBLIKA
SLOVENIJA, KONZULAT DÜSSELDORF,
1. Ob-1787
MM logistika d.o.o., Škofja vas 40c,
Škofja vas, licenco skupnosti za Ivana
Šketa s.p., za vozilo Mercedes Benz Actros,

z registrsko oznako CE D6-17M (izvod št:
004, z veljavnostjo do 21. 3. 2013, ki je
bila izdana dne 21. 1. 2008, pod št. 00851.
gni‑318413
Nikola Gatarić s.p., ul. Dragomirja
Benčiča-Brkina, Kozina, osebno delovno
dovoljenje, št. 99289876703, izdano na ime
Josip Gregorović, veljavno od 24. 6. 2010 do
23. 6. 2011, izdal ZRSZZ Ljubljana, izdano
leta 2010. gnw‑318403
Obšteter Jana, Ravne 83a, Šoštanj, študentsko izkaznico, št. 71100210, izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani. gns‑318428
Osovnikar Nika, Ceta vstaje 49, Lovrenc
na Pohorju, študentsko izkaznico, št.
81677087, izdala EPF Maribor. m‑113
Penko Jože, Šmihel 17, Pivka, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500026233000,
izdal Cetis d.d. gnj‑318437
Plošnik Katja, Stara ulica 12, Ceršak,
dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija v
Mariboru, št. 0005998710. m‑96
Pucelj Krajnc Helena, Brilejeva 7, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18100994,
izdala Filozofska fakulteta. gnh‑318489
Pušnik Marko, Leskovec 32, Pragersko,
dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija Maribor,
št. 0005998745. m‑103
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, službeno izkaznico javnega
uslužbenca Urbas Srečka, zap. št. 2258,
izdano dne 22. 3. 2005. Ob-1792/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, službeno izkaznico javnega
uslužbenca Zatler Boruta, zap. št. 2261,
izdano dne 22. 3. 2005. Ob-1793/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, službeno izkaznico javnega
uslužbenca Šipek Bojana, zap. št. 319,
izdano dne 2. 4. 2002. Ob-1794/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, službeno izkaznico javnega
uslužbenca Rojnić Vladimirja, zap. št. 2183,
izdano dne 22. 3. 2005. Ob-1795/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, službeno izkaznico javnega
uslužbenca Dragičevič Dragoslava, zap.
št. 262, izdano dne 2. 4. 2002. Ob-1796/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, službeno izkaznico javnega
uslužbenca Novak Engelberta, zap. št. 1283,
izdano dne 2. 4. 2002. Ob-1797/11
Robida Štrekel Alenka, Komen 64a,
Komen, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu št. 1/4372, izdalo Ministrstvo za
šolstvo in šport, leto izdaje 2009, izdano na
ime Porenta Alenka. gno‑318457
Rože Aneja, Prelože pri Lokvi 10, Lokev,
študentsko izkaznico, št. 18100519, izdala
Filozofska fakulteta. gni‑318488
Seljak Primož, Lucija, Obala 105,
Portorož – Portorose, študentsko izkaznico,
št. 19793976, izdala Ekonomska fakulteta.
gnd‑318418
Stručić Leon, Fornače 5, Piran – Pirano,
pooblastila št. JJ 000564. gns‑318453
Stručić Leon, Fornače 5, Piran – Pirano,
pooblastila št. HH 000534. gnr‑318454
Stručić Leon, Fornače 5, Piran – Pirano,
pooblastila št. II 000195. gnq‑318455
Šarkanj Enej, Kajuhova 1a, Maribor,
dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija Maribor,
št. 0005998753. m‑93
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Šerbinek Simon, Krčkova ulica 16a,
Miklavž na Dravskem polju, študentsko
izkaznico, št. 61136012, izdala Filozofska
fakulteta v Mariboru. m‑88
Šuhel Pavel, Vrbno 31č, Šentjur, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500019662010,
izdal Cetis d.d. gnb‑318545
Trebušak Iztok, Soteska 50b, Kamnik,
pooblastila št. KK 767, prvo pomoč na ladji.
gnu‑318451
Truden Damjan, Stranska vas 7a,
Dobrova,
študentsko
izkaznico,
št.
18081222, izdala Filozofska fakulteta.
gnt‑318477
Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje
30, Ilirska Bistrica, dovolilnico, št. 005688,
za državo Ukrajina, oznaka države: 804.
gnz‑318525
Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje
30, Ilirska Bistrica, dovolilnico, št. 005687,
za državo Ukrajina, oznaka države: 804.
gny‑318526
Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje
30, Ilirska Bistrica, dovolilnico, št. 005512,
za državo Ukrajina, oznaka države: 804.
gnt‑318527
Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje
30, Ilirska Bistrica, dovolilnico, št. 005513,
za državo Ukrajina, oznaka države: 804.
gns‑318528
Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje
30, Ilirska Bistrica, dovolilnico, št. 005680,
za državo Ukrajina, oznaka države: 804.
gnr‑318529
Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje
30, Ilirska Bistrica, dovolilnico, št. 005682,
za državo Ukrajina, oznaka države: 804.
gnq‑318530
Ujčič d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje
30, Ilirska Bistrica, dovolilnico, št. 005686,
za državo Ukrajina, oznaka države: 804.
gnp‑318531
Višnjik Jasmin, Zbilje 78, Medvode,
certikifat o NPK, št. IZO-08/2908, izdajatelja
CPU Celje, izdan leta 2008. gny‑318547
Vivoda Tjaša, Čurile 5b, Metlika,
študentsko izkaznico, št. 41090138, izdala
Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani.
gnk‑318486
Zupančič Klara, Ob Grosupeljščici 5,
Grosuplje, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, št.
0006037938. gnp‑318481
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