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Leto XXI

Javni razpisi
Ob-1857/11
Popravek
Nepremičninski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.o.o. na podlagi
Statuta in Pravil o oddaji naročil Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o. objavlja popravek razpisa za izbiro izvajalca za »Izvedbo
gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del
ter zunanje ureditve s priključki pri gradnji
objekta z oskrbovanimi stanovanji za starejše na lokaciji Olmo v Kopru«, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 12, dne 25. 2. 2011,
Ob-1597/11 (stran 386) tako, da se sedaj
11. točka razpisa glasi:
»11. Merilo za ocenjevanje ponudb: najnižja ponudbena cena.«
Nepremičninski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.o.o.
Št. 98/2011
Ob-1916/11
Na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK), Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08 in 4/10) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva ali
razpisa (Uradni list RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS,
št. 109/02, 25/04 in 104/05) Ministrstvo za
kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
Javni ciljni razpis
za sofinanciranje nakupa bibliobusov
za potrebe splošnih knjižnic
iz proračuna Republike Slovenije,
namenjenega za kulturo
v letu 2011 in 2012
(projektni razpis, oznaka
JPR-BUS-2011–2012)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet javnega ciljnega razpisa in
razpisno področje
Predmet javnega ciljnega razpisa je sofinanciranje nakupa bibliobusov za potrebe
splošnih knjižnic. Razpisno področje je knjižnična dejavnost splošnih knjižnic.
2. Namen in cilji javnega razpisa
Sredstva se razpišejo z namenom izpeljati nalogo države, da prispeva del sredstev
za podporo usklajenemu razvoju knjižnične
dejavnosti. Namen razpisa je sofinanciranje nakupa bibliobusov za potrebe splošnih
knjižnic v sklopu nujnih programov Republike Slovenije na področju kulture (Zakon
o zagotavljanju sredstev za nekatere nuj-

ne programe Republike Slovenije v kulturi,
Uradni list RS, št 14/03 – UPB1 in 77/08)
in v skladu z javnim interesom na področju
kulture. Cilj javnega razpisa je podpora razvoju sodobnih knjižničnih storitev v potujočih knjižnicah – bibliobusih, kar omogoča
širjenje mreže splošnih knjižnic tudi v kraje
z manjšim številom prebivalcev in odročnejša območja države. S tem država zadovoljuje kulturne, izobraževalne, informacijske
ter socialne potrebe okolja, podpira vseživljenjsko učenje in smotrno izrabo prostega
časa ter prispeva k razvoju informacijske
pismenosti, neformalnega izobraževanja in
vsestranske informiranosti državljanov. Cilj
razpisa je tudi povečati uporabo knjižnic ter
splošno dostopnost informacij in storitev v
knjižnični mreži splošnih knjižnic tudi v odročnejših krajih Slovenije, kar je v skladu s
cilji Nacionalnega programa za kulturo.
3. Pomen izrazov
Splošne knjižnice so knjižnice, ki na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS,
št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK) izvajajo knjižnično dejavnost kot javno službo v skladu
z 2. in 16. členom in so samostojne pravne
osebe (v nadaljevanju: knjižnice).
Razpisno področje je tisto delovno področje predlagatelja, ki večinsko opredeljuje
predlagateljevo dejavnost.
Predlagatelj projekta je splošna knjižnica in v njenem imenu direktor, ki poslovno
predstavlja in zastopa splošno knjižnico kot
pravno osebo.
Upravičene osebe so splošne knjižnice,
ki so javni zavodi in so navedene v Prilogi 1
k Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične
dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS,
št. 73/03) oziroma njihove pravne naslednice. Te so upravičene do prijave na razpis in
do vseh razpisnih postopkov.
Viri financiranja: sofinancer je občina ustanoviteljica, soustanoviteljica ali pogodbena
partnerica predlagatelja. Projekt se lahko sofinancira tudi iz drugih virov (lastna sredstva,
evropska sredstva, drugi nejavni viri ipd.).
Projekt je vsebinska celota, ki je dostopna javnosti. Projekt je mogoče razbrati iz
izpolnjenega prijavnega obrazca.
Zaprošeni znesek sofinanciranja projekta
je znesek, za katerega predlagatelj zaprosi
v okviru dovoljenega obsega sofinanciranja
predvidenih stroškov projekta.
Upravičeni stroški so stroški, ki jih financer priznava kot podlago za sofinanciranje
in so razvidni iz druge alineje točke 5.1 tega
javnega razpisa. Davek na dodano vrednost
se šteje kot upravičen strošek.

Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih
odhodkov in prihodkov celotnega projekta,
prikazane v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
4. Čas in način sofinanciranja projektov
V letih 2011 in 2012 se lahko sofinancira
več projektov, in sicer po fazah glede na določbe večstranskih pogodb, ki bodo sklenjene med vsakim od izbranih predlagateljev
ter Ministrstvom za kulturo in sofinancerji.
Vzorec večstranske pogodbe je del razpisne
dokumentacije.
Ministrstvo za kulturo priporoča, da v
primeru, če bo v sofinanciranje sprejetih
več projektov nakupa bibliobusov, izbrani
predlagatelji s ciljem racionalizacije postopka in zagotovitve ekonomsko najugodnejše ponudbe, izvedejo skupno javno
naročilo.
5. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
5.1 Na razpis se lahko prijavijo le upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2010, izpolnili vse
obveznosti do ministrstva (izpolnjevanje pogoja preveri ministrstvo);
– predlagajo projekte, pri katerih stroški
vozila lahko vključujejo stroške za celotno
vozilo, notranjo opremo vozila in knjižnično
opremo ter računalniško opremo, vključno s
projektiranjem in oblikovanjem;
– predlagajo projekte, pri katerih zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 50%
vseh predvidenih stroškov projekta (izpolnjevanje pogoja preveri ministrstvo);
– predlagajo projekte, ki bodo zaključeni
najkasneje do 31. 10. 2012 (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja, da bo v
primeru izbora projekt dokončan najkasneje
do 31. 10. 2012);
– zagotovijo, da bodo po dokončanju
projekta redno zagotavljali pogoje za delovanje bibliobusa (obvezno dokazilo: podpisana izjava o sposobnosti predlagatelja za
redno zagotavljanje pogojev za delovanje
bibliobusa);
– zagotovijo, da bodo izvedli celoten projekt po postopku kot ga določa zakonodaja o javnem naročanju (obvezno dokazilo:
podpisana izjava o izvedbi projekta po postopku kot ga določa zakonodaja o javnem
naročanju);
– zagotovijo, da bodo podatke o sredstvih, ki jih bodo kot investicijski transfer na
podlagi odobrenega sofinanciranja prejeli od
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Ministrstva za kulturo, posredovali občini, ki
bo večinski sofinancer in drugim občinam,
ki bodo sofinancirale projekt (obvezno dokazilo: podpisana izjava o zagotovitvi, da
bo predlagatelj občini(-am) posredoval podatke o sredstvih, prejetih kot investicijski
transfer);
– zagotovijo parafiranje vzorca večstranske pogodbe, ki je del razpisne dokumentacije, s strani sofinancerja(-ev) (obvezno
dokazilo: od vseh predvidenih sofinancerjev
parafiran vzorec pogodbe).
5.2 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih
na ministrstvu, imenuje ministrica. Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno
pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo
dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za
dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna.
Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali
jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo
izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.
6. Razpisni kriteriji: strokovna komisija
za knjižnično dejavnost bo vloge predlagateljev obravnavala na podlagi stopnje izpolnjevanja splošnih in prednostnih razpisnih
kriterijev.
6.1 Splošni razpisni kriteriji
Predvidena kakovost in ustreznost predlaganega projekta:
– celovitost projekta in njegova ustreznost glede na cilje projekta in skladnost z
namenom razpisa,
– ustreznost vsebinske obrazložitve in
utemeljitve projekta,
– izvedljivost projekta glede na predvideni obseg dejavnosti, stroške in terminski
načrt.
Vrednotenje razpisnih kriterijev
Predvidena kakovost in ustrez
nost predlaganega projekta

max
30

– Celovitost predvidenih ciljev
projekta
– ustrezna
– delno ustrezna
– neustrezna

10
5
0

Ustreznost vsebinske obrazložitve in utemeljitve projekta
– ustrezna
– delno ustrezna
– neustrezna

10
5
0

Izvedljivost projekta glede na
predvideni obseg dejavnosti,
stroške in terminski načrt
– izvedljiv
– delno izvedljiv
– neizvedljiv

10
5
0

6.2 Prednostni razpisni kriteriji
Prednostni kriteriji so:
– predvideno delovanje bibliobusa na območju, ki presega lokalno knjižnično mrežo
ali delovanje bibliobusa na območju sodelujočih občin pri »projektu EPK« (na območju
vsaj dveh knjižnic),
– predvideni delež sofinanciranja s strani
občin (-e) ali iz drugih virov,
– predvideni obseg uporabe bibliobusa
(število postajališč, pogostost obiska postajališč, dolžina postankov).
Vrednotenje razpisnih kriterijev
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max
30
1. Delovanje bibliobusa na območju, ki presega lokalno knjiž
nično mrežo ali delovanje bibliobusa na območju občin, sodelujočih pri projektu Maribor
– Evropska prestolnica kulture
2012 (v nadaljevanju EPK)
– projekt, kjer bo bibliobus deloval na območju vsaj dveh knjižnic ali na območju občin, sodelujočih pri projektu občin, sodelujočih pri projektu EPK

10

2 Delež sofinanciranja s strani
občin(-e) ali iz drugih virov
– 66% in več

10

– 60–65%

8

– 56–59%

6

– 51–55%

5

– 50%

0

3. Obseg uporabe bibliobusa
Število postajališč
– 60 in več

4

– 56–59

3

– 55–55

2

– do 50

1

Pogostost obiska postajališč
– vsak teden

3

– vsak drugi teden

2

– enkrat mesečno

1

Povprečna dolžina postankov
– cca 60 min

3

– cca 45 min

2

– cca 30 min

1

– manj kot 20 min

0

7. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja: razpisni
kriteriji so ovrednoteni s točkami. Na razpisu
bodo izbrani tisti projekti, ki bodo v postopku
izbire ocenjeni višje in jih bo ministrstvo na
predlog strokovne komisije uvrstilo na seznam odobrenih projektov. Uvrstitev v izbor
pomeni seštevek vsaj 31 točk ali več.
Najvišje število prejetih točk po splošnih
in prednostnih razpisnih kriterijih za posamezni projekt je 60 točk. Najvišje število prejetih točk po splošnih kriterijih za posamezni
projekt je 30 točk, najvišje število prejetih
točk po prednostnih kriterijih za posamezni
projekt je 30 točk.
Višina odobrenih sredstev bo odvisna od
višine upravičeno zaprošenih sredstev in od
višine razpoložljivih sredstev.
Skupna ocena projektov bo opisna po
naslednji opisni vrednostni lestvici: kakovostno (46–60), ustrezno (31–45), nezadovoljivo (do 30).
8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev: okvirna višina sredstev, ki je na
voljo za sofinanciranje projektov v okviru
projektnega razpisa JPR-BUS-2011-2012,
znaša največ 150.000 EUR v letu 2011 in
največ 140.000 EUR v letu 2012. Sredstva
bodo predvidoma dodeljena največ trem
predlagateljem za vsako leto.

9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena državna sredstva morajo biti
porabljena v obdobju proračunskih let 2011
in 2012, ob upoštevanju plačilnih rokov po
zakonu o izvrševanju proračuna RS. Sredstva so lahko dodeljena za črpanje v letu
2011 ali 2012 ali v deležih v obeh navedenih letih.
10. Razpisni rok: razpisni rok prične teči
11. 3. 2011 in se zaključi 15. 4. 2011.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– izjave predlagatelja projekta o izpolnjevanju splošnih pogojev za sodelovanje
na razpisu,
– prijavne obrazce z navodili in navedbo
obveznih prilog,
– vzorec ocenjevalnega lista,
– vzorec večstranske pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva ves poslovni čas ministrstva.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo
tudi s spletne strani ministrstva, http://www.
gov.si/mk. Ministrstvo je dolžno na pisno
zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
12. Oddaja in dostava vlog
12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene v
besedilu razpisa in razpisni dokumentaciji.
Podatki za vse enote v mreži posamezne
osrednje knjižnice morajo biti navedeni zbirno na enem prijavnem obrazcu. Vsaka osrednja knjižnica lahko odda zgolj eno vlogo.
Podatkov, ki bodo predloženi ali navedeni
ločeno od podatkov za osrednjo knjižnico,
ne bo mogoče upoštevati.
Vloga mora biti predložena v vložišču
ministrstva, na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, do
15. 4. 2011, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka, v
zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani:
Ne odpiraj – Prijava na ciljni projektni razpis
2011 z obvezno navedbo razpisnega področja (Knjižnična dejavnost) in oznako JPRBUS-2011-2012. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov
(sedež). Prijavitelji vlogo v elektronski obliki z identičnimi podatki pošljejo na naslov:
gp.mk@gov.si.
12.2 Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse pogoje in kriterije razpisa.
12.3 Predlagatelj lahko prijavi samo en
projekt.
13. Izločitev vlog
13.1 Ministrstvo bo iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo vse vloge
predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– ki so prepozne ali prepozno dopolnjene;
– ki so nepopolne.
13.2 Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba, se šteje vloga predlagatelja, ki
ne izpolnjuje pogojev iz tretjega odstavka
3. točke besedila tega razpisa.
13.3 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 15. 4. 2011 oziroma do tega dne ni bila
predložena v vložišču ministrstva.
13.4 Predlagatelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Dopolnjevanje in spreminjanje
vlog je možno v času trajanja razpisnega
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roka, po njem pa pet delovnih dni od vročitve obvestila o formalno nepopolni vlogi,
obvezno z oznako, na katero vlogo ali del
vloge se dopolnitev nanaša.
Dopolnitev vloge mora biti v roku petih
dni po vročitvi obvestila o nepopolni vlogi
predložena v vložišču ministrstva, na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10,
1000 Ljubljana, oziroma najkasneje peti dan
oddana na pošti kot priporočena pošiljka, v
zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani z
obvezno oznako JPR-BUS-2011-2012 – dopolnitev. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
13.5 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki
je na razpis prispela kot formalno nepopolna
in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet
dnevnem roku.
14. Pristojni uslužbenec: za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom je pristojen: Marjan Gujtman: tel. 01/369-59-46,
marjan.gujtman@gov.si
15 Uradne ure: uradne ure ministrstva so
vsak ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure,
ter v sredo, od 9. do 12. ure in od 14. do
16. ure.
16. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresiranim osebam je omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču
ministrstva (Maistrova ulica 10, Ljubljana),
kot je navedeno v točki 11.
17. Odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje: odpiranje vlog se bo pričelo 22. 4.
2011. Strokovno presojo in ocenjevanje bo
strokovna komisija izvedla v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Uradni list RS, št. 43/10).
Ministrstvo za kulturo
Št. 430-18/2011/5
Ob-1944/11
Na podlagi 73. člena Zakona o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08
– odl. US, 64/08, 86/09 in 62/10 – ZUPJS),
14. člena Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 88/10),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo),
Proračuna Republike Slovenije za leto
2011 (Uradni list RS, št. 99/09 in 96/10),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni
list RS, št. 96/10 in 4/11) in Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08 in 99/09 – ZIPRS1011) Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje doktorskega študija
v študijskem letu 2010/2011
in 2011/2012, za študente, ki so bili
sofinancirani po študijskih programih
po Javnem razpisu za sofinanciranje
podiplomskega študija v študijskem
letu 2009/2010 in Javnem razpisu
za sofinanciranje študijskih programov
tretje stopnje v študijskem letu
2009/2010
1. Ime in sedež neposrednega uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
ministrstvo).

2. Predmet javnega razpisa
Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija v študijskem letu 2010/2011 in
2011/2012, za študente, ki so bili sofinancirani po študijskih programih po Javnem
razpisu za sofinanciranje podiplomskega
študija v študijskem letu 2009/2010 in Javnem razpisu za sofinanciranje študijskih
programov tretje stopnje v študijskem letu
2009/2010 (v nadaljevanju: javni razpis) je
namenjen sofinanciranju doktorskega študija po študijskih programih, vpisanih v razvid
visokošolskih zavodov, ki se izvajajo v študijskih letih 2010/2011 ter 2011/2012 na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
(v nadaljevanju: prijavitelj), in sicer:
– študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, sprejetih pred 11. 6. 2004,
ki so bili sofinancirani po Javnem razpisu
za sofinanciranje podiplomskega študija v
Študijskem letu 2009/2010 (Uradni list RS,
Št. 81/09) (v nadaljevanju: prejšnji doktorski
študij) in
– študijskih programih tretje stopnje, ki
so bili sofinancirani po Javnem razpisu za
sofinanciranje študijskih programov tretje
stopnje v študijskem letu 2009/2010 (Uradni
list RS, št. 81/09 in 89/09) (v nadaljevanju:
študij tretje stopnje).
V okviru javnega razpisa se prijaviteljem
lahko odobri sofinanciranje za študij študentov, državljanov Republike Slovenije in
držav članic EU ter Slovencev brez slovenskega državljanstva in tujcev, ki izpolnjujejo
pogoje iz 4. člena Pravilnika o šolninah in
bivanju v študentskih domovih za Slovence
brez slovenskega državljanstva in tujce v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 70/08)
(v nadaljevanju: študenti), kot je opredeljeno
v točkah 2.1. in 2.2. tega javnega razpisa.
Šolnina se sofinancira študentom, ki
nimajo financirane šolnine iz drugih javnih
sredstev. Vzporedni študij se ne sofinancira.
2.1. Sofinanciranje študija študentov
prejšnjega doktorskega študija
Za študijsko leto 2010/2011 se sofinancira študij študentov prejšnjega doktorskega
študija:
– 3. in 4. letnika, če jim je bila šolnina
sofinancirana v študijskem letu 2009/2010
in v skladu z določbami študijskega programa oziroma statuta redno napredujejo
v višji letnik;
– 3. in 4. letnika, ki zaradi materinstva
ali bolezni, daljše od treh mesecev, v študijskem letu 2009/2010 niso redno napredovali
v višji letnik in so bili sofinancirani v študijskem letu 2008/2009 po Javnem razpisu
za sofinanciranje podiplomskega študija v
študijskem letu 2008/2009 (Uradni list RS,
št. 73/08).
Za študijsko leto 2011/2012 se sofinancira študij študentov prejšnjega doktorskega
študija:
– 4. letnika, če jim je bila šolnina sofinancirana v študijskem letu 2010/2011 po
tem javnem razpisu in v skladu z določbami
študijskega programa redno napredujejo v
višji letnik;
– 4. letnika, ki zaradi materinstva ali bolezni, daljše od treh mesecev, v študijskem
letu 2010/2011 niso redno napredovali v višji
letnik in so bili financirani v študijskem letu
2009/2010.
2.2 Sofinanciranje študija študentov študija tretje stopnje
Za študijsko leto 2010/2011 se sofinancira študij študentov tretje stopnje:
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– 2. in 3. letnika, če jim je bila šolnina
sofinancirana v študijskem letu 2009/2010
in so v skladu z določbami študijskega programa oziroma statuta redno napredovali v
višji letnik;
– 1., 2. in 3. letnika, ki so bili v študijskem
letu 2009/2010 upravičeni do sofinanciranja,
vendar jim je status študenta miroval zaradi
materinstva ali bolezni, daljše od treh mesecev, in zato v študijskem letu 2010/2011 niso
redno napredovali v višji letnik.
Za študijsko leto 2011/2012 se sofinancira študij študentov tretje stopnje:
– 3. letnika, če jim je bila šolnina sofinancirana v študijskem letu 2010/2011 po tem
javnem razpisu in so v skladu z določbami
študijskega programa oziroma statuta redno
napredovali v višji letnik;
– 2. in 3. letnika, ki so bili v študijskem
letu 2010/2011 upravičeni do sofinanciranja
po tem javnem razpisu, vendar jim je status študenta miroval zaradi materinstva ali
bolezni, daljše od treh mesecev, in zato v
študijskem letu 2011/2012 niso redno napredovali v višji letnik.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje
Na javni razpis se lahko prijavijo univerze in samostojni visokošolski zavodi, ki so
vpisani v razvid visokošolskih zavodov, za
študijske programe, sofinancirane po Javnem razpisu za sofinanciranje podiplomskega študija v študijskem letu 2009/2010 ali
Javnem razpisu za sofinanciranje študijskih
programov tretje stopnje v študijskem letu
2009/2010.
Vloga na javni razpis se šteje za popolno,
če vsebuje naslednje izpolnjene in s strani
odgovorne osebe podpisane obrazce:
– Obrazec št. MVZT-prejsnjiDR-10/11,
če gre za vlogo za sofinanciranje prejšnjega doktorskega študija v skladu z 2.1. točko
javnega razpisa in
– Obrazec št. MVZT-3.st-10/11, če gre za
vlogo za sofinanciranje študija tretje stopnje
v skladu z 2.2. točko javnega razpisa.
Prijavitelji morajo vpis končati v rokih,
določenih s Pravilnikom o razpisu za vpis in
izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list
RS, št. 7/10 in 3/11).
Prijavitelj mora ministrstvu poslati poimenski seznam vpisanih študentov do 28. 3.
2011 za študijsko leto 2010/2011 in do 4. 11.
2011 za študijsko leto 2011/2012 v obliki, ki
jo določi ministrstvo.
4. Merila, s katerimi se izberejo prejemniki sredstev, ki izpolnjujejo pogoje
Prejete vloge za dodelitev sredstev (v
nadaljevanju: vloga) bo po izteku roka za
njihovo oddajo odprla komisija, ki jo je imenoval minister za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo. Vloge, za katere bo komisija
ugotovila, da izpolnjujejo vse pogoje iz 3. in
7. točke javnega razpisa, bodo odobrene za
sofinanciranje.
Če sredstva javnega razpisa ne bodo
zadoščala za sofinanciranje vseh vpisanih študentov, ki bodo izpolnjevali pogoje
iz 2.1., 2.2. in 3. točke javnega razpisa,
bo sofinanciranje šolnine v deležu linearno
zmanjšano. Končni znesek sofinancirane
šolnine se določi v pogodbi iz 9. točke
javnega razpisa, ki jo prijavitelj sklene z
ministrstvom.
5. Okvirna sredstva
Okvirna vsota sredstev je do največ
1.497.382 EUR (en milijon štiristo sedemindevetdeset tisoč tristo dvainosemdeset
evrov). Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2011, na pro-
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računski postavki 5751 Sofinanciranje podiplomskega študija, projekt 3211-11-0003.
Znesek sofinancirane šolnine na študenta je lahko največ do 1.564,00 EUR za vsako
študijsko leto, skladno z določilom 14. člena
Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija
(Uradni list RS, št. 88/10).
Če pride do spremembe proračuna za
leto 2011 oziroma če sredstva ne bodo zadoščala za sofinanciranje vseh študentov v študijskem letu 2010/2011 oziroma 2011/2012,
ki bi jim glede na razpis pripadalo sofinanciranje, bo le-to linearno zmanjšano do razpoložljivih sredstev na tem razpisu.
6. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: sredstva, dodeljena na tem razpisu, za sofinanciranje doktorskega študija v študijskem letu 2010/2011 in
2011/2012 se lahko porabijo za stroške, ki
jih vključuje kalkulacija šolnine, v obdobju,
ko ti stroški nastanejo.
7. Rok, do katerega morajo biti vloge
predložene in način njihove oddaje: obdobje za oddajo vloge na javni razpis je ne
glede na vrsto prenosa pošiljke od objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS, do
srede, 23. marca 2011 do 15. ure, v vložišče Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana,
1. nadstropje.
Vloge morajo prijavitelji dostaviti v zaprti
ovojnici, na kateri mora biti napisano: »Ne
odpiraj – vloga na Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija v študijskem
letu 2010/2011 in 2011/2012, za študente,
ki so bili sofinancirani po študijskih programih po Javnem razpisu za sofinanciranje
podiplomskega študija v študijskem letu
2009/2010 in Javnem razpisu za sofinanciranje študijskih programov tretje stopnje
v študijskem letu 2009/2010« in naslov prijavitelja.
8. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo potekalo v četrtek,
24. 3. 2011 ob 9. uri, na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku
dostavljene in pravilno označene ovojnice,
ki vsebujejo vloge.
Nepravilno označenih (ni razvidno, da
gre za vlogo na razpis ali na kateri razpis se nanaša ali pa ni razviden prijavitelj)
in prepozno prispelih vlog komisija ne bo
obravnavala in jih bo vrnila prijaviteljem. V
primeru nepopolnih vlog bo komisija v roku
8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala prijavitelje, da jih dopolnijo v roku 4 dni od vročitve
poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih
prijavitelji v roku ne bodo dopolnili v skladu
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom
zavržene.
9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa
Minister za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo bo izdal sklep o izbiri prijaviteljev
do 30. 4. 2011. Rezultati javnega razpisa
bodo objavljeni na spletni strani ministrstva,
http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/.
Ministrstvo bo z izbranimi prijavitelji predvidoma sklenilo pogodbo do konca maja
2011.
10. Pritožba: morebitne pritožbe zoper
sklep iz 9. točke javnega razpisa lahko prijavitelji vložijo pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v roku 8 dni od
prejema sklepa. Pritožnik mora natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti
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postavljena merila, s katerimi se izberejo
prejemniki sredstev, ki izpolnjujejo pogoje.
O pritožbi v 15 dneh s sklepom odloči ministrstvo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa
pogodb z izbranimi prijavitelji.
11. Razpisna dokumentacija, dodatne informacije in obveščanje
Besedilo javnega razpisa je z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
na voljo na spletnem naslovu ministrstva,
http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/, skupaj z razpisno
dokumentacijo.
Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo v času poslovnih ur. Kontaktna
oseba je Katarina Hrovat (e-naslov: doktorskistudij.mvzt@gov.si, tel. 01/478-47-75).
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Št. 5100-5/2011-1
Ob-1909/11
Na podlagi 126. 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), Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje delovanja
v mednarodnih znanstvenih združenjih
v letu 2011
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 delovanja v mednarodnih znanstvenih
združenjih v letu 2011, in sicer za:
– B1: članarine slovenskih znanstvenih
združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih,
– B2: udeležbo slovenskih znanstvenikov oziroma strokovnjakov, izvoljenih za
predsednike, podpredsednike, generalne
sekretarje ali člane vodstvenih organov
mednarodnih znanstvenih združenj, na zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih
znanstvenih združenj
– B3: nadomestila za strokovna opravila
v zvezi z opravljanjem funkcije predsednikov in generalnih sekretarjev mednarodnih
znanstvenih združenj.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– za B1: slovenska znanstvena združenja;
– za B2 in B3: slovenska znanstvena
združenja ali raziskovalne organizacije oziroma 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 ali sofinancirane projekte temeljnega
in aplikativnega raziskovanja ali odobrene

mednarodne projekte na področju raziskav
in tehnološkega razvoja.
4. Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je, da raziskovalci z
delovanjem v okviru znanstvenih združenj
v svetu pridobivajo nova znanja in spoznanja, ki jih lahko prenesejo v javno korist in
gospodarsko izrabo za povečanje družbene
blaginje.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
za B1: članstvo slovenskega znanstvenega združenja v mednarodnem znanstvenem združenju; agencija ne sofinancira
članarin sekcijam slovenskih znanstvenih
združenj, gospodarskim družbam, zavodom
oziroma drugim javnim pravnim osebam in
posameznikom;
za B2 in B3: funkcija slovenskega znanstvenika oziroma strokovnjaka v mednarodnem znanstvenem združenju, kot je navedena v točki 2 tega razpisa pod B2 oziroma
B3.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Agencija bo sofinancirala upravičene
stroške vsem prijaviteljem, ki izpolnjujejo
razpisne pogoje, do skupne višine sredstev
iz tega javnega razpisa (točka 7). Kolikor bi
obseg vseh upravičenih stroškov presegel
razpoložljiva sredstva, bo znesek sofinanciranja prijaviteljem proporcionalno znižan
glede na razpoložljiva sredstva.
Strokovna komisija pripravi predlog sklepa o izboru vlog za sofinanciranje, ki ga
direktor predloži Upravnemu odboru. Sklep
o izboru prijav za sofinanciranje sprejme
Upravni odbor agencije.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje delovanja slovenskih znanstvenih združenj v svetu
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v letu 2011 znaša okvirno
160.000 EUR.
Agencija bo sofinancirala:
B1: članarino slovenskih znanstvenih
združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2011 v višini od 200,00 EUR do
800,00 EUR letno.
B2: udeležbe slovenskih znanstvenikov
in strokovnjakov, izvoljenih za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje
ali člane vodstvenih organov mednarodnih
znanstvenih združenj, na največ treh zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih
znanstvenih združenj letno, v višini mednarodnih prevoznih stroškov po najbolj ekonomični tarifi (najbolj ekonomičen način vključuje upoštevanje cene in porabe časa) ter
dnevnic, kot jih določa veljavna Uredba o
povračilu stroškov za službena potovanja
v tujino;
B3: nadomestila za strokovna opravila
v zvezi z opravljanjem funkcije predsednikov in generalnih sekretarjev mednarodnih
znanstvenih združenj največ do 900,00 EUR
letno.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januarja 2011 do 31. decembra 2011.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih
v letu 2011« morajo prijavitelji dostaviti v
zaprtih ovojnicah v glavno pisarno agencije. Za pravočasne se štejejo prijave, ki so
pravočasno oddane v pisni in elektronski
obliki. Prijava je oddana pravočasno, če pri-
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spe v glavno pisarno agencije do 4. 5. 2011,
najkasneje do 12. ure. Kot pravočasne se
štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po
pošti iz Slovenije do 4. 5. 2011, najkasneje
do 12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava za
eno znanstveno združenje oziroma enega
funkcionarja.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec B1 (ARRS-MS-MZ-03-1/2011), B2
(ARRS-MS-MZ-03-2/2011) ali B3 (ARRSMS-MZ-03-3/2011), kateremu je potrebno
obvezno priložiti naslednje priloge:
– za B1:
– kopijo računa mednarodnega znanstvenega združenja za članarino za leto
2011
– za B2:
– vabilo na zasedanje
– dokazilo o funkciji v mednarodnem
znanstvenem združenju
– predračun stroškov
– za B3:
– dokazilo o funkciji v mednarodnem
znanstvenem združenju
– predračun stroškov.
Obrazci (brez zahtevanih prilog) morajo
najkasneje 4. 5. 2011 do 12. ure prispeti
tudi po elektronski pošti na naslov: razpiszdruzenja11@arrs.si (zaradi avtomatičnega
procesiranja podatkov iz obrazca so zaželjeni obrazci v wordovem formatu). Elektronske prijave (obrazci) morajo biti vsebinsko
popolnoma enake kot pisne, pri čemer je
za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in jih bo z dopisom vrnila
prijavitelju.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 6. 5. 2011 ob 10. uri, v
prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do 30. 6. 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, zainteresirani
pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v Sektorju za mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič
Novak, po tel. (01)400-5950, vsak delavnik
od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: fani.rozicnovak@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 06/2011
Ob-1906/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 96/02) Zveza kulturnih društev Slovenj
Gradec, na podlagi odločbe Pravilnika o
izbiri kulturnih programov in projektov, ki
se financirajo iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za področje ljubiteljske
kulturne dejavnosti in na podlagi odločbe
št. 67-7/2002 – 14001 Mestne občine Slovenj Gradec, o podelitvi statusa nosilca javne službe, objavlja

javni razpis
za financiranje in sofinanciranje
dejavnosti in programov s področja
ljubiteljske kulture v Mestni občini
Slovenj Gradec za leto 2011
1. Naziv in sedež naročnika: Zveza kulturnih društev Slovenj Gradec, Francetova
ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, objavlja razpis
s področja financiranja in sofinanciranja dejavnosti in programov s področja ljubiteljske
kulture v Mestni občini Slovenj Gradec.
2. Predmet javnega razpisa so
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev
iz proračunskih sredstev Mestne občine Slovenj Gradec za:
– redno, sistematično in kontinuirano
delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki
se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge
javne prireditve) na enem ali več področjih
dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno
društvo na neprofiten način in je v javnem
interesu širše družbene skupnosti;
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna), gledališka
in lutkovna, folklorna in plesna, literarna dejavnost, likovna, foto in video ter filmska
dejavnost.
3. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev za izvedbo tega
razpisa, ki jih Mestna občina Slovenj Gradec zagotavlja na podlagi proračuna za leto
2011, znaša 57.817,00€.
4. Rok razpisa: javni razpis prične teči
11. 3. 2011 in se zaključi 11. 4. 2011.
5. Dokumentacija
Dokumentacija razpisa obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavne obrazce:
– JR – ZKD 2011, obrazec 1, splošni
podatki –izjava,
– JR – ZKD 2011, obrazec 2, finančni
načrt,
– JR – ZKD 2011, obrazec 3–6, različno za posamezna področja dejavnosti.
6. Vsebina
Vsebina javnega razpisa obsega:
– programi redne vadbe za posamezna
področja delovanja,
– javna predstavitev programov,
– izobraževanje,
– gostovanja, udeležbe na srečanjih in
tekmovanjih,
– kulturne prireditve posvečene dogodkom (obeležja, jubileji),
– prezentacija kulturnih vrednot (objave
literarnih del, glasbenih del, razstave, izdaja
publikacij).
7. Izpolnjevanje pogojev ponudnikov programov
Na razpis se lahko prijavijo upravičene
osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– kulturna društva, skupine in posamezniki, ki imajo registrirano kulturno dejavnost
kot svojo osnovno dejavnost,
– izvajajo programe, ki so predmet razpisa vsaj že eno leto,
– imajo sedež pravne osebe na območju
Mestne občine Slovenj Gradec,
– programe izvajajo v Mestni občini Slovenj Gradec in vključujejo občane Mestne
občine Slovenj Gradec,
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– prednost pri izbiri in financiranju bodo
imeli programi, ki so vsebinsko naravnani na
produkcijo ob letu EPK 2012,
– imajo izdelano uravnoteženo finančno
konstrukcijo za redno vadbo in posamezne
prijavljene programe in projekte, iz katerih
so razvidni prihodki in odhodki za izvajanje
programa in delež lastne udeležbe in delež
drugih virov.
8. Kriteriji in merila za dodelitev sredstev
Splošni kriteriji in merila za izbor programov in projektov so:
– redna vadba,
– večletno uspešno delovanje,
– pridobljene določene strokovne ocene
s posameznega področja delovanja,
– realnost in kvaliteta programa,
– neprofitnost programa,
– strokovna izvedba programa,
– pomembnost programa ali skupnih programov pri promociji Mestne občine Slovenj
Gradec,
– inovativnost programov in dodatne
vsebine za promocijo ob EPK 2012.
Dodatni kriteriji in merila so sestavni del
razpisne dokumentacije.
9. Pogoji razpisa
Vloge lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– trajanje, delovanje na področju ljubiteljske kulture vsaj eno leto,
– so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji, in sicer s sedežem na območju Mestne občine Slovenj
Gradec, kar dokazujejo s kopijo potrdila AJPES (Agencije RS za javno pravne evidence in storitve) iz katerega je razviden datum
vpisa, ki ne sme biti starejši od dvanajst
mesecev,
– zagotavljajo dostopnost programskih
sklopov in programskih enot javnosti in medijem.
Popolne vloge:
– vsebuje predpisane obrazce,
– vsebuje obvezne priloge,
– je ustrezno ožigosana in podpisana,
– je čitljivo izpolnjena,
– vsebuje vse zahtevane podatke in priloge.
Izpolnjevanje pogojev razpisa
Zveza kulturnih društev ne bo sofinancirala projektov, ki po vsebini in obliki ne sodijo na področje ljubiteljske kulture.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge:
– ki niso bile oddane v razpisnem roku,
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– ki ne sledijo pogojem tega razpisa,
– nepopolne vloge.
Ravno tako se ne bodo sofinancirali projekti, katerih finančna konstrukcija ni uravnotežena in ni realna ali je ocenjena tako visoko, da s prispevkom, ki jih zveza običajno
namenja podobnim programom, predlaganega projekta ne bi bilo mogoče realizirati.
Ne bodo se sofinancirali projekti katerih
izvajalci so ljubiteljska kulturna društva, ki
pa resorno ne sodijo v področja neprofitne
kulturne dejavnosti in prireditev, ki so komercialnega značaja, prireditev ob krajevnih
praznikih, programov, ki imajo pretežno zabavno družabni značaj, turističnih in narodnozabavnih prireditev in veselic, gostovanj
v Sloveniji ali tujini, ki niso bistvenega pomena za promocijo občine oziroma za ljubiteljsko kulturo. Prav tako na razpisu ne morejo
sodelovati posamezniki, kulturna društva in

Stran

494 /

Št.

17 / 11. 3. 2011

skupine, ki so za program lahko financirani
iz kakršnihkoli drugih proračunskih virov.
10. Predložitev ponudbe: vloga mora biti
predložena na naslov: Zveze kulturnih društev Slovenj Gradec, Francetova 5, 2380
Slovenj Gradec, najkasneje do 11. 4. 2011.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena – Ne odpiraj –
javni razpis 2011.
Če je predlagatelj posamezno društvo z
več sekcijami, lahko predloži v enem ovitku
več vlog, katerih vsaka mora ustrezati določilom o popolni vlogi.
Oddaja vlog pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji tega razpisa.
11. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo razpisna komisija
opravila v roku treh dneh po končanem razpisu. Odpiranje ponudb ni javno.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna
komisija ponudnike pozvala, da v roku
osem dni prijavo dopolnijo, v nasprotnem
primeru bo ponudba izločena.
12. Izid razpisa: ponudniki bodo o izidu
razpisa obveščeni najkasneje v roku trideset dni od dneva odpiranja ponudb.
13. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentaciji lahko zainteresirani dvignejo
v pisarni Zveze kulturnih društev Slovenj
Gradec, Francetova ulica 5, 2380 Slovenj
Gradec, vsak delavnik, od 8. do 12. ure, od
dneva objave tega razpisa do izteka roka
za oddajo ponudb.
Pooblaščena uslužbenka Andreja Gologranc (uradne ure vsak delavnik, od 9.
do 12. ure).

Dodatne informacije v času trajanja razpisa lahko dobite na sedežu Zveze kulturnih
društev Slovenj Gradec, Francetova 5, ali
po tel. 02/88-12-460.
Zveza kulturnih društev Slovenj Gradec
Št. 671-1/2011-1
Ob-1810/11
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in 6. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje in izvajanje
letnega programa športa na območju Občine Veržej (Uradni list RS, št. 38/03 in 2/06)
objavlja Občina Veržej
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
na območju Občine Veržej za leto 2011
Predmet javnega razpisa so programi
javnega interesa za naslednje vsebine:

1.

Vsebine

I.

ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV, KI SE PROSTOVOLJNO UKVARJAJO S ŠPORTOM ZUNAJ
OBVEZNEGA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

1.1.

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (Zlati sonček, Naučimo se plavati in 60-urni programi)

1.2.

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati in 80-urni programi)

1.3.

Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (cicibani/cicibanke, mlajši in starejši dečki/deklice)

1.4.

Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami – 80-urni programi

1.5.

Interesna športna vzgoja mladine od 15. do 20. leta – 80-urni programi

1.6.

Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (kadeti in mladinci)

1.7.

Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami – 80-urni programi

1.8.

Interesna športna dejavnost študentov – 80-urni programi

II.

ŠPORTNA REKREACIJA–80-urni programi članov, socialno-zdravstveno ogroženih in starejših od 65 let

III.

KAKOVOSTNI ŠPORT – programi priprav in tekmovanj registriranih športnikov

IV.

VRHUNSKI ŠPORT – programi priprav in tekmovanj kategoriziranih športnikov

V.

ŠPORT INVALIDOV – 80-urni programi

2.

Razvojne in strokovne naloge v športu

I.

IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN SPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV

II.

ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST

III.

ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST

IV.

ŠPORTNE PRIREDITVE

4.1.

Organizacija velikih mednarodnih športnih prireditev (OI, SP,EP ipd.)

4.2.

Organizacija športnih prireditev na državni ravni (DP, Olimpijski teki ipd.)

4.3.

Organizacija športno-rekreativnih tekmovanj v obliki lig (mali nogomet, namizni tenis …)

4.4.

Organizacija športno-rekreativnih tekmovanj v obliki enkratnih tekmovanj (občinska prvenstva v posamezni športni panogi:
namizni tenis, tenis, streljanje, šah …)

4.5.

Propagandne akcije in prireditve za propagando in popularizacijo športnih dejavnosti (cicibaniada, teki, športne igre zaposlenih,
poletna olimpiada, športnik leta …)

4.6.

Ostale športne prireditve, ki jih izvajajo izvajalci programa športa v občini

V.

ŠPORTNI OBJEKTI – gradnja in vzdrževanje športnih objektov

VI.

INFORMACIJSKI SISTEM – izdelava informacijskih baz in programov ter nakup tehnologije

VII.

ZAVAROVANJE JAVNIH ŠPORTNIH POVRŠIN, ODGOVORNOSTI STROKOVNEGA KADRA IN UDELEŽENCEV PROGRAMOV
ŠPORTA

VIII.

DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN ŠPORTNE ZVEZE.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
3. Prijava na razpis
Na razpis za sofinanciranje športnih
programov iz občinskega proračuna lahko
kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov: športna društva, zveze športnih
društev, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu in zavodi s
področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa v občini.
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo zgoraj našteti nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in registriranih tekmovalcih (velja za športna
društva),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da izvajajo organizirano redno dejavnost, za katero so registrirani, najmanj 30
tednov v letu.
Obrazce za prijavo dvignete na Javnem
zavodu za šport, izobraževanje odraslih in
mladino Ljutomer, Ormoška cesta 22, na voljo pa so tudi v elektronski obliki, na naslovu:
www.simljutomer.si.
1. Prijave pošljite po pošti v zapečateni
kuverti z oznako »Ne odpiraj – LPŠ – javni razpis 2011«, na naslov: Občina Veržej,
Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, v
roku 20 dni po objavi.
2. Za pravočasno prispelo vlogo šteje
tudi posredovanje vloge po e-pošti v predpisanem roku, vendar vloga mora biti posredovana tudi pismeno, saj jo je potrebno
opremiti z žigom in lastnoročnim podpisom
zakonitega zastopnika pošiljatelja vloge.
4. Končna določila
– Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja
in urnikom.
– Program mora biti finančno ovrednoten
in navedeni viri financiranja.
– V roku prispele vloge bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o merilih za
sofinanciranje in izvajanje letnega programa
športa v občini.
– Z izbranimi izvajalci športnih programov bodo sklenjene pogodbe.
Vse dodatne informacije dobite osebno
ali po tel. 02/585-89-60, na Javnem zavodu
za šport, izobraževanje odraslih in mladino
Ljutomer.
Občina Veržej
Št. 355-10/2010-25

Ob-1838/11

Javni razpis
za podelitev koncesije
za opravljanje obvezne lokalne
gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo
Naročniki: Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak; Občina Cirkulane, Cirkulane 40A, 2282 Cirkulane; Občina
Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava;
Občina Gorišnica, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica; Občina Hajdina, Zg. Hajdina 44/a,
2288 Hajdina; Občina Juršinci, Juršinci 3/b,

2256 Juršinci; Občina Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 2, 2325 Kidričevo; Občina
Majšperk, Majšperk 32/a 2322 Majšperk;
Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci; Občina Podlehnik, Podlehnik 21,
2286 Podlehnik; Občina Sv. Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235
Sveta Trojica v Slovenskih goricah; Občina
Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas; Občina Videm, Videm pri Ptuju 54,
2284 Videm pri Ptuju; Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč; Občina Žetale, Žetale 4,
2287 Žetale.
Predmet koncesije: predmet koncesije
je opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na
območju Občine Cerkvenjak, Občine Cirkulane, Občine Dornava, Občine Gorišnica, Občine Hajdina, Občine Juršinci, Občine Kidričevo, Občine Majšperk, Občine
Markovci, Občine Podlehnik, Občine Sveta
Trojica v Slovenskih goricah, Občine Trnovska vas, Občine Videm, Občine Zavrč in
Občine Žetale.
Cilji, ki jih zasledujejo koncedenti:
1. Koncesionar bo moral v obdobju trajanja koncesije (15) let na območju občin
zagotavljati oskrbo s pitno vodo, ki obsega:
– vzdrževanje in čiščenje objektov javnega vodovoda,
– zagotavljanje oskrbe prebivalcev z
zdravstveno ustrezno pitno vodo.
Pravne podlage:
– Zakon o gospodarskih javnih službah
/ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN);
– Zakon o javnem naročanju /ZJN-2/
(Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10);
– Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni
list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD,
66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 33/07 –
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1, 70/08, 108/09 –
ZPNačrt-A, 108/09);
– Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni
list RS, št. 35/06, 41/08);
– Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
v Občini Cerkvenjak (Medobčinski uradni
vestnik, št. 20/2010);
– Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo v Občini Cerkvenjak (Medobčinski uradni vestnik, št. 20/2010);
– Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
v Občini Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2010);
– Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo v Občini Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2010);
– Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
v Občini Dornava (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 2/2011);
– Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo v Občini Dornava (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 2/2011);
– Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
v Občini Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011);
– Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno
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vodo v Občini Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011);
– Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
v Občini Hajdina (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 22/2010);
– Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo v Občini Hajdina (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 22/2010);
– Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
v Občini Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 4/2010);
– Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo v Občini Juršinci (Uradni vestnik
Občine Juršinci, št. 4/2010);
– Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/2010);
– Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2010);
– Odlok o načinu opravljanja lokalne
gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo v Občini Majšperk (Uradni list RS,
št. 72/10);
– Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo v Občini Majšperk (Uradni list
RS, št. 72/10);
– Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31/2010);
– Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31/2010);
– Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
v Občini Podlehnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 39/2010);
– Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo v Občini Podlehnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 39/2010);
– Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah
(Medobčinski uradni vestnik, št. 24/2010);
– Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik,
št. 24/2010);
– Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 7/2010);
– Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 7/2010);
– Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik
Občine Trnovska vas, št. 7/2010);
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– Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
v Občini Videm (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 27/2010);
– Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo v Občini Videm (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 27/2010);
– Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
v Občini Zavrč (Uradni list RS, št. 92/10);
– Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo v Občini Zavrč (Uradni list RS,
št. 93/10);
– Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
v Občini Žetale (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 39/2010);
– Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo v Občini Žetale (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 39/2010).
Izdelava vloge:
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih
predpisane razpisne dokumentacije in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo
biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma
priložene vse obvezne sestavine razpisne
dokumentacije.
Ponudnik lahko svojo vlogo dopolnjuje
oziroma spreminja do vključno zadnjega
dne razpisanega roka za oddajo ponudbe.
Pogoji za pravilnost ponudbe:
Naročniki bodo ocenjevali in izbrali izključno le veljavne vloge. Veljavne bodo tiste vloge, ki bodo pravočasne in popolne.
Vloga je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov
naročnika do datuma in ure, določene v
razpisu.
Vloga je popolna:
– če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno
območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo:
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Gorazd Ladinek,
tel. 02/795-08-31 ali po e-pošti: gorazd.ladinek@majsperk.si.
Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Naročniki si pridržujejo pravico, da najkasneje štiri dni pred potekom roka za oddajo
vloge spremenijo in dopolnijo razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki ”Dopolnila” objavljena na spletni strani Občine
Majšperk, http://www.majsperk.si.
Naročniki bodo v tem primeru po potrebi
podaljšal rok za oddajo vloge, da bodo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev
oziroma sprememb razpisne dokumentacije.
Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev
vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo
iz podaljšanega roka za oddajo vloge.
Način in čas oddaje vloge
Ponudniki morajo svoje ponudbe osebno
ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku, v zaprti ovojnici, na
naslov: Občina Majšperk, Majšperk 32/a,
2322 Majšperk. Na prednji strani ovojnice
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mora biti navedeno: ”Ne odpiraj – Prijava
na javni razpis 'Koncesija za oskrbo s pitno
vodo'”. Na hrbtni strani mora biti obvezno
naveden naziv in naslov prijavitelja.
Vloge je potrebno oddati najkasneje do
5. aprila 2011, do 12. ure.
Rok trajanja koncesije: koncesijska pogodba se sklene za določen čas, in sicer za
dobo 15 let.
Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Prijavitelji morajo izjave predložiti na
predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se
ne upoštevajo.
Naročniki bodo vse prijavitelje, ki jim
bodo priznali sposobnost, povabili na dialog, da bodo predstavili svoje rešitve in
predloge. Po zaključku dialoga bodo naročniki o tem obvestil udeležence in jih
pozvali k predložitvi končne ponudbe, na
podlagi sprejete rešitve iz zaključenega
dialoga.
Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša
ponudba.
Uporabljena bodo naslednja merila:
– cena,
– kadri,
– tehnične zmogljivosti,
– izkušnje v zvezi z izvajanjem primerljivih del.
Koncesijska pogodba
Izbrani ponudnik je dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po dokončnosti
odločbe.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na
spletni strani Občine Majšperk, (http://www.
majsperk.si).
Občina Cerkvenjak, Občina Cirkulane,
Občina Dornava, Občina Gorišnica,
Občina Hajdina, Občina Juršinci,
Občina Kidričevo, Občina Majšperk,
Občina Markovci, Občina Podlehnik,
Občina Sv. Trojica v Slovenskih goricah,
Občina Trnovska vas, Občina Videm,
Občina Zavrč, Občina Žetale
Ob-1846/11
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98),
8. člena Pravilnika za vrednotenje letnega
programa športa v Občini Kuzma (Uradni
list RS, št. 17/09) in Odloka o proračunu
Občine Kuzma za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 10/11), objavlja Občina Kuzma
javni razpis
za izbor izvajalcev letnega programa
športa v Občini Kuzma za leto 2011
I. Javni razpis: sofinancira se letni program športa v Občini Kuzma za leto 2011.
II. Naročnik javnega razpisa: Občina
Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma.
III. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je izbor izvajalcev športnih
programov v letu 2011 in sofinanciranje naslednjih vsebin:
– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju),
– športna dejavnost študentov,
– kakovostni šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,

– delovanje zvez športnih društev, ki jih
ustanovijo društva za posamezne športne
panoge in drugih asociacij v športu ter izvedba njihovih programov,
– propagandna dejavnost v športu,
– športne prireditve,
– promocija športa in občine s športom,
– informiranje o športu v medijih,
– mednarodna dejavnost v športu,
– izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov.
IV. Na javnem razpisu lahko kandidirajo
naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– panožne športne zveze in zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje športnih dejavnosti in so splošno koristne in neprofitne,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje
tehnične in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski
zavodi.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.
Pogoji sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja programov
športa imajo izvajalci športnih programov, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da športne programe izvajajo na območju Občine Kuzma,
– da so registrirani v skladu z Zakonom o
društvih, s sedežem v Občini Kuzma in imajo v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost (pogoj velja tudi za javne zavode),
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske (strokovne delavce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene
delavce za opravljanje te športne dejavnosti), organizacijske in prostorske pogoje za
uresničitev načrtovanih športnih programov
in aktivnosti,
– da imajo za prijavljene športne programe organizirano redno športno dejavnost,
– da so registrirani in na območju Občine
Kuzma delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva za
programe, za katere kandidirajo na javnem
razpisu, evidenco o registriranih tekmovalcih ter evidenco o plačani članarini (pogoj
velja samo za društva in zveze).
V. Merila za sofinanciranje programov
športa: športni programi, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem
razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril
in kriterijev.
Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Kuzma (Uradni list
RS, št. 17/09).
VI. Okvirna višina razpisanih sredstev, ki
je namenjena za programe iz III. točke tega
razpisa, je 22.000 €.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje letnega programa športa morajo biti porabljena v v letu 2011.
VII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Kuzma mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo na občinski upravi Občine
Kuzma.
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Razpisna dokumentacija je na voljo tudi
na spletni strani Občine Kuzma: www.obcina-kuzma.si.
VIII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: dodatne informacije v zvezi
z javnim razpisom lahko izvajalci športnih
programov dobijo na občinski upravi Občine Kuzma, pri Jasni Benko Jakupčić, na
tel. 02/555-80-13, vsak delovni dan, od 8.
do 14. ure.
IX. Rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti osebno na občinski upravi Občine Kuzma ali po pošti kot priporočeno
pošiljko najpozneje do 25. marca 2011,
na naslov: Občina Kuzma, Kuzma 60c,
9263 Kuzma, s pripisom »Javni razpis –
Ne odpiraj« in z oznako: »Izbor izvajalcev
letnega programa športa v Občini Kuzma
za leto 2011«.
Šteje se, da je vloga prispela, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na
pošti s priporočeno pošiljko ali tega dne do
12. ure oddana na občinsko upravo Občine
Kuzma.
Na ovojnici mora biti napisano:
– naslov izvajalca športnega programa
(polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Kuzma).
X. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
bo komisija opravila najkasneje do 30. aprila 2011.
Vloge bo odpirala komisija, katero imenuje župan. Odpiranje vlog ne bo javno.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranimi izvajalci športnih programov
bo župan občine sklenil pogodbe o sofinanciranju športnih programov za leto 2011.
Občina Kuzma
Št. 331-0001/2011
Ob-1847/11
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Ravne na Koroškem
za programsko obdobje 2008–2013 (Uradni
list RS, št. 22/08) in sprejetega Odloka o
proračunu Občine Ravne na Koroškem za
leto 2011 (Uradni list RS, št. 12/11), Občina
Ravne na Koroškem objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Ravne
na Koroškem v letu 2011
I. Naziv in sedež: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na
Koroškem.
II. Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev: okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje ohranjanja in razvoja
podeželja je na proračunski postavki: SM
45111924 – Financiranje kmetijstva v občini
po pravilniku 21.000 €
III. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Ravne na
Koroškem v letu 2011.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2011. Zahtevek za izplačilo
dodeljenih občinskih sredstev mora biti dostavljen na občino do 30. 11. 2011.
Sredstva se bodo v letu 2011 dodeljevala
za naslednje ukrepe:
1. Pomoči v skladu z uredbo za skupinske izjeme

1.1 Naložba v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo – 12.000 €
1.1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
Predmet pomoči:
– sofinanciranje ureditvenih načrtov in
naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka, mesa
in jajc,
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo,
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo,
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov
sadovnjakov (sofinanciranje nabave starih
sort sadnega materiala).
1.1.2 Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
Predmet pomoči:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali,
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Splošni pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija (za
ukrep 1.1.2);
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– vsa dela morajo biti izvedena v skladu
z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– mnenje o upravičenosti ekonomičnosti
investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna
služba (za investicije nad 10.000 € – brez
DDV);
– naložba mora biti v skladu z veljavnimi
Standardi Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko
gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro
počutje živali (za ukrep 1.1.2);
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišča,
privezov in boksov, električna oprema, napajalni sistem;
– stroški nakupa in montaža nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke);
– stroški nakupa materiala in opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov (sofinanciranje obnove in rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja
standarda nitratne direktive ni mogoč);
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih trajnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup
večletnega sadilnega materiala);
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– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov (oprema za ograditev in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, pašni aparat,
ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
razen drenažna dela in material za drenažo;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo investicije (honorarji svetovalcev,
stroški študije za izvedljivost, tehnološki načrti in projekti).
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali (ukrep 1.1.2).
Podpore se ne dodelijo za:
Davke, razne takse in režijske stroške,
stroške zavarovanja, stroške za refinanciranje obresti, že izvedena dela, razen za
izdelavo dokumentacije, nakup enoletnih
rastlin, investicije v naložbe trgovine, investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
investicije, ki so financirane iz drugih javnih
sredstev Republike Slovenije in EU, nakup
proizvodnih pravic.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
• do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
• do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja.
Najvišja možna podpora je do 1.000
EUR na kmetijo.
Če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih
letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za 10%
(te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu, kot je določeno v 22. členu
Uredbe 1698/2005);
Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 € v
katerem koli obdobju treh proračunskih let
oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih
virov.
1.2 Zagotavljanje tehnične podpore –
7.500 €
Predmet podpore:
Stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč.
Upravičenci:
1. društva in združenja,
2. registrirani izvajalci.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije …): najem prostora, honorar izvajalcu, oglaševanje, gradiva za udeležence, stroški izvedbe
strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani: honorarji za storitve, ki
ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi
stroški podjetja, na primer rutinsko davčno
svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroškov
publikacije, najemnine razstavnih prostorov,
simbolične nagrade, podeljene na tekmo-
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vanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in
zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o
proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije
in predstavitve nevtralne in imajo zadevni
proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in
tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve
internetne strani).
Podpore se ne dodelijo:
Za stroške za storitev povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje, za stroške svetovanja, ki so financirane v okviru javne svetovalne službe.
Finančne določbe:
Bruto intenzivnost pomoči:
Pomoč je lahko do 100% upravičenih
stroškov, pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
2. Pomoči v skladu z uredbo »de minimis«
2.1. Naložbe za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah – 1.500 €
Predmet podpore:
– stroški izdelave upr. teh. dokumentacije, povezano s kmetijsko, gozdarsko in
dopolnilno dejavnostjo na kmetiji;
– sofinanciranje izobraževanja na kmetijah, povezanega s kmetijsko, gozdarsko in
dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.
Upravičenci:
Nosilci in bodoči nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Splošni pogoji upravičenosti:
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti;
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po prejemu sredstev v primeru, če le – ta še
ni registrirana;
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave tehnoloških projektov;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih.
Podpore se ne dodelijo za:
Davke, razne takse in režijske stroške,
stroške zavarovanja, stroške za refinanciranje obresti, za izobraževanja, ki se financirajo iz drugih javnih sredstev Republike
Slovenije in EU.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
• do 50% upravičenih stroškov.
Skupna pomoč »de minimis », dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 € bruto v kateremu koli obdobju
treh proračunskih let.
IV. Zahtevana dokumentacija: osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež),
KMG.MID številko, davčno številko, številko
računa za nakazilo sredstev, namen vloge,
izjavo o točnosti navedenih podatkov, izjavo, da upravičenec za ta namen v tekočem
letu še ni prejel sredstev iz državnega ali
občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, njeno višino pridobi občina od
dajalca pomoči oziroma njeno višino dokaže
vlagatelj z ustrezno dokumentacijo, druge
zahtevane priloge skladno z razpisno dokumentacijo.
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V. Obravnavanje vlog: vloge bo obravnavala komisija za izvedbo javnega razpisa,
ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev
upravičencem odloča na podlagi mnenja
komisije direktorica občinske uprave. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih
sredstev za posamezen ukrep. Medsebojne
obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Odpiranje vlog
ni javno. Vlagatelji bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni
po zaključenem razpisu.
VI. Rok za prijavo na javni razpis: vloge
morajo biti oddane najkasneje do vključno
ponedeljka, 4. 4. 2011. Šteje se, da je vloga
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan
roka za oddajo prijav oddana na pošti s
priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana
v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem.
VII. Datum odpiranja vlog: v sredo,
6. aprila 2011.
VIII. Mesto oddaje vloge: vloge pošljejo prijavitelji do navedenega roka v zaprtih
ovojnicah na naslov: Občina Ravne na Koroškem Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na
Koroškem s pripisom »Vloga – Ne odpiraj«
ter z označbo »Javni razpis – kmetijstvo«.
Na hrbtni strani ovojnice naj bo naveden
polni naslov prijavitelja.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite pri Darku Šulerju, tel.
82-16-018 ali po e-pošti: darko.suler@ravne.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do konca razpisnega roka, vsak delovni dan
med 8. in 12. uro, v sprejemni pisarni Občine Ravne, na Koroškem, Gačnikova pot
5, Ravne ali na spletni strani www.ravne.
si (pod rubriko Javni razpisi – Javni razpisi
in pozivi)
Občina Ravne na Koroškem
Št. 320-01-001/2011-317
Ob-1848/11
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Občini Žalec za programsko obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju: pravilnik)
in Odloka o proračunu Občine Žalec za leto
2011 (Uradni list RS, št. 10/11) Občinska
uprava Občine Žalec objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter podeželja v Občini Žalec v letu 2011
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto
2011 v Občini Žalec po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije
(ES) št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za
naslednje ukrepe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo (ukrep 1)
2. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
(ukrep 2)
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(ukrep 4)
4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
(ukrep 5)
5. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu (ukrep 7)

6. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (ukrep 8).
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrepe od 1. do 4. točke poglavja V:
– kmetijska gospodarstva – pravne in
fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v
Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, imajo sedež na območju občine Žalec in so vpisani v
register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);
(2) za ukrep iz 5. točke poglavja V:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine ali regije (v nadaljevanju:
društva in združenja);
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju:
registrirani izvajalci);
(3) za ukrep iz 6. točke poglavja V:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno
prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti,
ki so ali se bodo registrirali za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti).
IV. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev
opravlja komisija, ki jo imenuje župan. Predlog komisije poda Odbor za kmetijstvo in
gozdarstvo.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po Pravilniku o dodeljevanju
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter podeželja v Občini Žalec za programsko
obdobje 2007–2013, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico
do pridobitve drugih sredstev po navedenem pravilniku za naslednji dve leti.
V. Višina razpisanih sredstev za posamezne ukrepe, upravičeni stroški in pogoji
za pridobitev sredstev
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo – Ukrep 1
Okvirna višina razpisanih sredstev je
164.200 EUR (PP 11011).
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
Predmet podpore:
A. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– naložbe v posodobitev sušilnic za
hmelj, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo;
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– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti
do 10% vrednosti celotne naložbe, če je
nakup kmetijskega zemljišča sestavni del
celotne investicije;
– postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči ter hmeljišči;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči;
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo
drobnice se pomoči dodelijo na območjih z
omejenimi dejavniki.
B. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na
kmetijskih gospodarstvih;
– naložbe v namakalno infrastrukturo za
namakalne sisteme, če taka naložba vodi k
zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%, ki so v zasebni lasti, vključno z
izgradnjo pripadajočih vodnih virov, skladno
z vso veljavno zakonodajo na tem področju.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo
biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 2 ha primerljivih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali

– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občin Žalec za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko
gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro
počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je
za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel
javna sredstva RS ali sredstva EU.
Podpore za naložbe po tem razpisu se
ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije povezane z drenažiranjem
kmetijskih zemljišč,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU in
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja;
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za
10% (te naložbe morajo biti opredeljene v
poslovnem načrtu kot je določeno v členu 22
(c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena 22
Uredbe 1698/2006),
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
je 200 €, najvišji znesek pa 20.000 € na
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kmetijsko gospodarstvo na leto s tem, da se
upoštevajo naslednji pogoji:
– pri vlogi v višini 1.000 do 5.000 EUR
sofinancirano do 50% investicije;
– pri vlogi v višini 5.001 do 10.000
EUR sofinancirano do 45% investicije;
– pri vlogi v višini 10.001 do 15.000
EUR sofinancirano do 40% investicije;
– pri vlogi v višini nad 15.001 EUR
sofinancirano do 35% investicije.
Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 € v
katerem koli obdobju treh proračunskih let
oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih
virov.
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi, …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke, …);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov: (sofinanciranje obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni
mogoče);
– stroški nakupa materiala, opreme v
posodobitve sušilnic;
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– stroški postavitve ekstenzivnih trajnih
nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih intenzivnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje,
nakup sadilnega materiala, postavitev mrež
proti toči, menjava drogov, sider in žičnih
vrvi);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč, …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
razen drenažna dela in material za drenažo;
– stroški izvedbe namakalne infrastrukture;
– stroški, povezani s pripravo in izvedbo
investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, stroški študije za izvedljivost,
nakup patentov in licenc,…).
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
2. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
– Ukrep 2
Okvirna višina razpisanih sredstev:
11.740 EUR (PP 11014).
Cilji ukrepa:
– ohranitev naravne in kulturne dediščine
na podeželju;
– prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja
na podeželju.
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Predmet podpore:
– za naložbe namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti);
– za naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– obnova objekta mora potekati v skladu
s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje;
– predloženi morajo biti predračuni;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– mnenje pristojne strokovne službe, da
je objekt kulturna dediščina,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške;
– stroške zavarovanja;
– stroške za refinanciranje obresti;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine in
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
Višina sofinanciranja:
– za naložbe v neproizvodne objekte do
100% dejanskih stroškov;
– za naložbe v proizvodna sredstva na
kmetijah do 60% dejanskih stroškov oziroma 75% na OMD, ki ne povzroči povečanja
proizvodne zmogljivosti kmetije;
– dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100% za pokritje izrednih stroškov, ki
nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst
materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah;
– najmanjši znesek dodeljene pomoči je
200 €, najvišji znesek pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Upravičeni stroški:
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo investicije (stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta
(posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), projekt gradnje ali obnove, popis del,
konservatorski program, …);
– stroški nakupa materiala in izvedbe
del.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
– Ukrep 4
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
6.000 EUR (PP 11001).
Cilj ukrepa:
Vključevanje čim večjega števila kmetij v
sistem zavarovanj živali.
Predmet podpore
Sofinancira se zavarovalna premija v
skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
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Pogoji za dodelitev sredstev:
– izpolnjevanje določil nacionalnega
predpisa, ki ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto,
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 2 ha primerljivih površin,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Žalec za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2011.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih s predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij
za zavarovanje kmetijske proizvodnje za
tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije;
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodo pristojno ministrstvo za kmetijstvo;
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo
sedež in pretežni del površin, ki so predmet
zavarovanja, izven območja občine.
Višina sofinanciranja:
– višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne
premije iz nacionalnega proračuna do 50%
opravičljivih stroškov zavarovalne premije
za zavarovanje živali za primer bolezni,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 50 €, največji pa 2.500 € na upravičenca na leto.
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za:
– zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč –
Ukrep 5
Okvirna višina razpisanih sredstev: 5.400
EUR (PP 11005).
Cilj ukrepa:
S sofinanciranjem združevanj in menjav
kmetijskih zemljišč omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem
zmanjšati stroške pridelave.
Predmet podpore:
– predmet podpore je sofinanciranje stroškov, nastalih z zaokrožitvijo in komasacijo
zemljišč.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 2 ha primerljivih površin,
– najmanjša velikost zemljišč, ki se zaokrožujejo znaša 0,3 ha,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– posestni list,
– mnenje pristojne strokovne službe, da
predlagani promet s kmetijskimi zemljišči
prispeva k zaokroževanju zemljišč kmetijskega gospodarstva,

– račune za stroške, nastale pri izvedbi
pravnega posla.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in
EU.
Višina sofinanciranja:
– do 100% upravičenih stroškov pravnih
in upravnih postopkov;
– največji znesek pomoči znaša 1.000 €
na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
5. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu – Ukrep 7
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 12.700 EUR (PP 11040).
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja;
– omogočiti nadomeščanje na kmetiji v
primeru bolezni.
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč,
– stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma stroritev z ustreznimi dokazili kot so kotizacije oziroma
participacije kmetov, če se izvajalec za to
odloči;
– pomoč mora bit dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju;
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči v kmetijstvu nevladne
organizacije, članstvo v teh oraganizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do tehnične
podpore;
– upravičenci morajo k vlogi predložiti
letni program dela oziroma dokazila, zahtevana z javnim razpisom.
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občin Žalec za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– mnenje pristojne strokovne službe, da
ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti
kmetijskega gospodarstva,
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev.
Občina Žalec z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge,
časovne roke za izvedbo le-teh ter način
izvedbe plačil.
K vlogi mora upravičenec priložiti še
dodatno dokumentacijo:
– mnenje pristojne strokovne službe, da
ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti
kmetijskega gospodarstva,
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev.
Upravičenci:
– registrirani izvajalci,
– društva in združenja.
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Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti;
– za stroške storitev povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje;
– za stroške svetovanja, ki so financirani
v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem;
– najvišji znesek dodeljene pomoči za
društva do 1.300 €/program letno;
– najvišji znesek dodeljene pomoči za
organizacije do 2.000 €/program letno;
– najvišji znesek dodeljene pomoči za
nadomeščanje do 1.000 €/upravičenca letno.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije, ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega
proizvoda, če so informacije in predstavitve
nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji
(kritje stroškov priprave in tiska katalogov,
kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
5. Za nadomeščanja kmeta, kmetovega
partnerja med boleznijo in dopustom:
– stroški dela najete delovne sile,
– stroški strojnih storitev.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa.
6. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah – Ukrep 8
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
42.500 EUR (PP 11011).
Cilj ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.
Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:

– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj ter maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov);
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije;
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali,
žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja športnih
rekvizitov, oddajanje površin za piknike);
– dejavnost (storitve in izdelki), povezana
s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo,
tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in
skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke,
izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem;
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetij;
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list
RS, št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni
zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Žalec za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija;
– račun oziroma predračun za investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, v kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
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– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in
Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
– fotokopija dovoljenja o registraciji
dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno
leto po zaključeni investiciji v primeru, če
le-ta še ni registrirana;
– mnenje pristojne strokovne službe,
da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva;
– finančno konstrukcijo investicije s
planom izvedbe oziroma dokončanja le-te;
Upravičenci do sredstev:
Nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 45%
upravičenih stroškov investicije,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 1.000 €, največji pa 20.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Upravičeni stroški ukrepa:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno
z računalniško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
VI. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter podeželja v Občini Žalec v letu 2011« za
posamezni ukrep,
– obvezne priloge ki vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Prijavni obrazec se dobi na sedežu Občine Žalec, Savinjske čete 5, Oddelek za
negospodarske in gospodarske dejavnosti
(Tilka Potočnik), od dneva objave javnega
razpisa do dneva, ko se izteče rok za oddajo vlog. Javni razpis in prijavni obrazci
so objavljeni na spletni strani, http://www.
zalec.si/razpis/, možno ga bo dobiti tudi po
elektronski pošti.
VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Žalec, na
predlog Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.
Strokovna komisija lahko zmanjša delež
sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
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– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2011,
– zaradi večjega števila zahtevkov kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od
direktorja pooblaščena uradna oseba s
sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o
višini odobrenih sredstev za posamezen
ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka.
Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije, dokazila o plačilu),
– poročilo o opravljenem delu.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Prepozno prispele vloge oziroma vloge,
ki bodo neustrezno opremljene se zavrže,
neutemeljene pa zavrne. Rok dopolnitve
nepopolno predložene vloge je 15 dni od
dneva prejema poziva. Vloge, ki jih vlagatelj
v predpisanem roku ne dopolni se zavrže,
neustrezno dopolnjene pa zavrne.
VIII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah od začetka razpisa do 31. marca 2011,
oziroma do porabe sredstev na posameznih
postavkah, najkasneje pa do 7. septembra
2011, vloge za ukrep 3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premije pa najkasneje do
14. decembra 2011.
Vlagatelju bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 45 dni od odpiranja vlog.
IX. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo
strokovna komisija opravila po zaključku
razpisa in ni javno.
X. Dodatne informacije: vse informacije
v zvezi z javnim razpisom so na voljo na
sedežu Občine Žalec, Oddelku za negospodarske in gospodarske dejavnosti ali
po tel. 713 64 36 – kontaktna oseba Tilka
Potočnik.
Občina Žalec
Št. 611-01/2011
Ob-1872/11
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
kulturnih programov in projektov v Občini
Bovec (Uradno glasilo št. 1/05) Občina Bovec objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov kulture v
Občini Bovec za leto 2011
1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– društva, njihove sekcije in združenja,
ki so registrirana za izvajanje programov in
projektov na področju kulture,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v kulturi,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid
samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo.
2. Izvajalci kulturne dejavnosti morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Bovec,
– da so registrirani najmanj šest mesecev,
– da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
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– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
kolikor so organizirani v skladu z Zakonom
o društvih,
– imajo do Občine Bovec poravnane vse
obveznosti iz preteklega leta.
3. Sofinancirali bomo naslednje vsebine: redno dejavnost v društvih, stimulacijo za delo v preteklem letu, izobraževanje,
nabavo in vzdrževanje opreme za izvedbo
programov ter posamezne projekte oziroma
programe društev.
4. Višina sredstev, namenjena za sofinanciranje izvajalcev kulturnih programov
v letu 2011 znaša 7.600,00 EUR, od tega
je namenjenih 10% sredstev za stimulacijo
dela društva v preteklem letu, 5% sredstev
pa predstavlja rezervo, o kateri odloča župan.
5. Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani Občine Bovec, www.obcina.
bovec.si oziroma jo izvajalci programov lahko dvignejo na Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, v času uradnih ur.
6. Izvajalci programov kulture morajo dodeljena sredstva porabiti do 31. 12. 2011.
7. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi meril, opredeljenih v Pravilniku o sofinanciranju kulturnih programov in
projektov v Občini Bovec (Uradno glasilo
št. 1/05).
8. Rok za prijavo na javni razpis je 11. 4.
2011.
9. Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti na naslov Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec,
kot je določeno z razpisno dokumentacijo.
10. Odpiranje prijav bo 12. 4. 2011 in ne
bo javno.
11. Prejete vloge bo obdelala komisija
in pripravila predlog delitve razpoložljivih
proračunskih sredstev za kulturo. Občinska
uprava prijavljene izvajalce obvesti s predlogom odobritve oziroma zavrnitve in doseženim številom točk za prijavljene projekte, na
katerega bo možno podati izjavo.
12. Odločbo o delitvi sredstev bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po poteku
razpisnega roka.
13. Dodatne informacije lahko dobite
na Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
Bovec, pri Jožici Kavs, tel. 05/384-19-09
oziroma elektronska pošta: obcina.neg@
bovec.si.
Občina Bovec
Št. 030-3/2010
Ob-1913/11
Na podlagi Odloka o proračunu MO Slovenj Gradec za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 110/10) in 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS,
št. 20 z dne 12. 3. 2010) objavlja MO Slovenj Gradec
javni razpis
za sofinanciranje delovanja turističnih
društev v Mestni občini Slovenj Gradec
za leto 2011
I. Predmet razpisa: sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini
Slovenj Gradec za leto 2011.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:
– da so registrirana po Zakonu o društvih,
– da imajo sedež in izvajajo aktivnosti
v občini,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini,

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
– da izvajajo redno turistično dejavnost
na neprofitni ravni,
– da aktivno delujejo vsaj pol leta pred
objavo razpisa,
– da imajo potrjen program s strani
ustavnega organa društva,
– da redno dostavljajo občini poročilo
(vključno s finančnim) o realizaciji programov v preteklem letu ter načrt aktivnosti za
tekoče leto (vključno s finančnim načrtom),
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega
razpisa.
III. Vsebine in programi, ki so predmet
sofinanciranja:
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne
in naravne dediščine ter urejanju okolja,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega
podmladka.
IV. Višina zagotovljenih proračunskih
sredstev: 9.850,00 EUR.
V. Kriteriji in merila za izbor programov:
13. člen Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 20 z dne
12. 3. 2010):
Višina sofinanciranja se določi na podlagi
izpolnjevanja naslednjih meril in kriterijev:
1) število članov v društvu s plačano
članarino
do 50 članov
5 točk
od 51 do 100 članov
10 točk
101 in več članov
15 točk
sekcija, ki deluje v
okviru društva
10 točk.
2) Aktivnosti v razpisanem letu
Izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena:
– predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah v
Sloveniji (samo število predvidenih predstavitev, kraje predstavitve navedite v poročilu)
do 25 točk/predstavitev,
– predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah
v tujini do 50 točk/predstavitev,
– izdajanje promocijskega materiala do
25 točk/prom. material.
Spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma:
– organizacija in izvedba raznih natečajev do 100 točk/projekt,
– organiziranje oziroma sodelovanje pri
projektih, ki pri skupni izvedbi povezujejo
več turističnih in drugih društev ter drugih
subjektov v občini in izven občine, do 100
točk/projekt.
Akcije na področju ohranjanja naravne in
kulturne dediščine urejanja in olepševanja
okolja, oblikovanje turističnih produktov s
področja rekreacijskih dejavnosti:
– urejanje in vzdrževanje kolesarskih,
sprehajalnih in ostalih tematskih poti do 50
točk/leto,
– urejanje in vzdrževanje razgledišč, piknik prostorov, vzdrževanje turistične signalizacije …, do 50 točk/leto,
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– čistilne akcije do 25 točk/leto.
Organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena (sejmi, razstave …):
– poldnevna prireditev do 50 točk/prireditev,
– celodnevna prireditev do 100 točk/prireditev,
– večdnevna prireditev do 200 točk/prireditev,
– etnografske, etnološke prireditve do
100 točk/prireditev,
– ostale prireditve do 50 točk/prireditev,
– društvo je organizator in izvajalec prireditve do 100 točk/prireditev,
– v okviru prireditev sodeluje več društev
do 25 točk/prireditev.
Aktivnosti za zagotavljanje ozaveščenosti mladine za delovanje na področju turizma:
– delavnice za otroke in mladino do 25
točk/prireditev.
Izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov
za namene pospeševanja turizma:
– organiziranje drugih delavnic, predavanj, predstavitev do 15 točk/delav., predav.,
– organiziranje strokovnih ekskurzij, ki
se nanašajo na področje delovanja društva,
do 50 točk/leto,
– oblikovanje nove turistične ponudbe
(programov) do 100 točk/leto,
– izobraževanje članov društva do 25
točk/leto.
Reference izvajalca:
– sodelovanje na projektih Mestne občine Slovenj Gradec v preteklem letu do 50
točk/projekt.
VI. Rok prijave: petek, 26. 2. 2011, najkasneje do 11. ure.
VII. Oprema prijave in oddaja vloge:
prijava mora biti oddana na predpisanih obrazcih ter v zaprti kuverti. Na kuverti
mora biti izpisan naslov prejemnika: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica
5, 2380 Slovenj Gradec, v spodnjem levem
kotu kuverte mora biti vidna oznaka »Ne
odpiraj – JR turistična društva 2011« in na
zadnji strani kuverte mora biti izpisan naslov
prijavitelja.
VIII. Dodatne informacije:
a) JZ za turizem in šport SPOTUR Slovenj Gradec, tel. 02/88-12-116, ali e-mail:
info@spotur.si.
b) Razpisna dokumentacija je na voljo
od dneva objave, vključno do 17. 3. 2011,
in jo lahko dobite v Turistični pisarni Slovenj
Gradec, vsak delovni dan, med 8. in 11. uro,
dosegljiva pa je tudi na spletni strani MO
Slovenj Gradec – www.slovenjgradec.si.
Način, mesto in rok oddaje za oddajo
prijave: ponudniki oddajo prijave ter spremembe in umike prijav s priporočeno pošto,
na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec,
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, ali
osebno v vložišče naslovnika, vsak delovni dan, med 8. in 11. uro, do dneva in ure,
določene kot skrajni rok za oddajo prijave.
Ponudba bo šteta kot pravočasna, če bo
predložena osebno v vložišče ali poslana
priporočeno na dan petek, 18. 3. 2011, najkasneje do 11. ure.
Vse nepravočasno predložene prijave
(ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo prijave v primeru
osebne dostave) bodo izločene iz postopka
odpiranja ponudb in bodo neodprte vrnjene
prijavitelju.

Št.

Prijavitelj mora prijavo predložiti v zapečateni kuverti. Na ovitku mora biti vidna
oznaka: »Ne odpiraj – JR Turistična društva
2011«. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu: v roku 30 dni od roka za oddajo
vloge – s sklepom.
Mestna občina Slovenj Gradec
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oziroma na novo pridobljena v obdobju od
junija 2011 do predvidoma decembra 2012,
oziroma do novega razpisa.
Oblikovana bo prednostna lista za stanovanja na področju Občine Zagorje ob Savi.
Od razpisanega števila stanovanj jih bo
predvidoma 40% s plačilom varščine.
1.2. Najemnina za dodeljena neprofitna
stanovanja bo določena na podlagi Uredbe
o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
(Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08
in 62/10).
Za povprečno veliko dvosobno stanovanje
v izmeri 55,00 m2, točkovano s 320 točkami,
znaša najemnina izračunana na podlagi sedaj veljavnih predpisov, približno 180,00 €.
Najemodajalec neprofitnega stanovanja
ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju
pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba
lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno
stanovanje po merilih in postopku, določenim s pravilnikom.
1.3. Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj
bodo upoštevani naslednji površinski normativi:

Št. 430-8/2011
Ob-1914/11
Občina Zagorje ob Savi na podlagi
87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 –
ZEN, 45/08 – ZVEtL in 57/08), Pravilnika o
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
(Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in
11/09), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 ZUP-UPB2
– uradno prečiščeno besedilo in 126/07)
objavlja
javni razpis
za oddajo neprofitnih stanovanj v najem
1. Predmet razpisa
1.1. Občina Zagorje ob Savi razpisuje
oddajo neprofitnih stanovanj v najem na področju Občine Zagorje ob Savi. Predmet
razpisa so prazna oziroma eventuelno v prihodnosti izpraznjena neprofitna stanovanja

Število članov gospodinjstva

Površina stanovanja brez
plačila varščine

Površina stanovanja s plačilom varščine

1-člansko

od 20 m2 do 30 m2

od 20 m2 do 45 m2

2-člansko

nad 30 m2 do 45 m2

nad 30 m2 do 55 m2

3-člansko

nad 45 m do 55 m

2

nad 45 m2 do 70 m2

4-člansko

nad 55 m2 do 65 m2

nad 55 m2 do 82 m2

5-člansko

nad 65 m do 75 m

nad 65 m2 do 95 m2

6-člansko

nad 75 m2 do 85 m2

2

2

2

nad 75 m2 do 105 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega
razreda povečajo za 6 m2.
2.0. Razpisni pogoji
2.1. Upravičenci za pridobitev neprofitnih
stanovanj v najem so državljani Republike
Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na
območju Občine Zagorje ob Savi.
2.2. Prosilci so upravičeni do dodelitve
neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v letu 2010 ne presegajo
v točki 2.4. določene zgornje meje dohodkov glede na povprečno neto plačo v državi
v odvisnosti od števila družinskih članov.
Povprečna neto plača v državi je v letu 2010
znašala 966,62 €/ mesec.
2.3. Skladno s 9. členom pravilnika prosilci, katerih skupni mesečni dohodki njihovih gospodinjstev v letu dni pred razpisom
ne presegajo zneskov opredeljenih v tabeli,
niso zavezanci za plačilo varščine.
Velikost gospod.

%

Meja dohodka (EUR/mesec)

1-člansko

90%

do 869,96

2-člansko

135%

do 1.304,34

3-člansko

165%

do 1.594,92

4-člansko

195%

do 1.884,91

5-člansko

225%

do 2.174,90

6-člansko

255%

do 2.464,88
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2.4. Skladno z 10. členom pravilnika so
zavezanci za plačilo varščine prosilci, katerih skupni mesečni dohodki njihovih gospodinjstev ustrezajo spodnji tabeli.

Velikost
gospod.

%

Meja dohodka
(EUR/mesec)

1-člansko

od 90% do 200%

nad 869,96 do 1.933,24

2-člansko

od 135 do 250%

nad 1.304,34 do 2.416,55

3-člansko

od 165 do 315%

nad 1.594,92 do 3.044,85

4-člansko

od 195 do 370%

nad 1.884,91 do 3.576,49

5-člansko

od 225 do 425%

nad 2.174,90 do 4.108,14

6-člansko

od 255 do 470%

nad 2.464,88 do 4.543,11

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prištevanjem 20
odstotnih točk za spodnjo mejo in 25 odstotnih točk za gornjo mejo.
2.5. Splošni pogoji
Vsi upravičenci za dodelitev neprofitnih
stanovanj v najem morajo poleg navedenih
pogojev izpolnjevati še naslednje splošne
pogoje:
– da imajo državljanstvo Republike Slovenije;
– da imajo stalno prebivališče v Občini
Zagorje ob Savi;
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik primernega neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen
čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali
solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40%
primernega stanovanja. Navedena omejitev
ne velja za lastnike ali solastnike stanovanj,
ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v
najem za nedoločen čas z neprofitno najemnino;
– da imajo poravnane vse obveznosti iz
naslova dosedanje uporabe stanovanja;
– da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu 2010 ne presegajo gornje
meje določene v točki 2.3 in 2.4;
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40% vrednosti primernega
stanovanja. Drugo premoženje je vse premično ali nepremično premoženje v državi
in v tujini;
Glede na število članov gospodinjstva,
vrednost drugega premoženja (vse premično ali nepremično premoženje v državi in v
tujini) v lasti prosilca ali drugih družinskih
članov ne sme presegati naslednjih zneskov:

Število
članov
gospodinjstva

Vrednost drugega
premoženja do 40%
brez plačila varščine

Vrednost drugega premoženja do 40% s plačilom
varščine

1- člansko

do 10.099,20 EUR

do 15.148,80 EUR

2- člansko

do 15.148,80 EUR

do 18.515,20 EUR

3- člansko

do 18.515,20 EUR

do 23.564,80 EUR

4- člansko

do 21.881,60 EUR

do 27.604,48 EUR

5-člansko

do 25.248,00 EUR

do 31.980,80 EUR

6- člansko

do 28.614,40 EUR

do 35.347,20 EUR

Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva stanovanje, točkovano s 320 točkami po vrednosti
točke 2,63 EUR in površina stanovanja v
povezavi s številom uporabnikov stanovanja
v višini gornjih razponov.
2.6. Na razpisu ne morejo sodelovati:
– tisti, ki jim je bila najemna pogodba,
sklenjena po letu 1991, po sklepu sodišča
odpovedana iz krivdnih razlogov, in niso poravnali vseh obveznosti,
– tisti, ki so se nasilno vselili v stanovanja v lasti Občine Zagorje ob Savi in jim je
sodno naložena izselitev iz njih.
2.7. Dodatni pogoji
Občina Zagorje ob Savi določa v skladu
s 4. členom pravilnika poleg splošnih pogojev še dodatni pogoj stalnosti bivanja v
Občini Zagorje. Prosilci so upravičeni do pridobitve dodatnih točk glede na čas stalnega
bivanja v Občini Zagorje, in sicer:
nad 10 do 15 let
10 točk,
nad 15 do 20 let
40 točk,
nad 20 do 25 let
90 točk,
nad 25 let
110 točk.
Doba stalnega bivanja se točkuje od
vključno leta 1965 dalje, ker za obdobje
pred tem letom ni mogoče dobiti potrdila o
stalnem prebivanju na območju Občine Zagorje. Upošteva se število let dopolnjenih v
letu razpisa. V primeru prekinitve bivanja se
leta seštevajo.
3.0. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev
3.1. Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja
imajo prednost:
1. mlade družine,
2. družine z večjim številom otrok,
3. invalidi in družine z invalidnim članom,
4. žrtve družinskega nasilja
5. državljani z daljšo delovno dobo, ki
so brez stanovanja ali pa so podnajemniki,
6. prosilci z doseženo višjo, visoko ali
univerzitetno stopnjo izobrazbe ter magisterijem ali doktoratom,
7. prosilci, ki so sodelovali na prejšnjih
razpisih in se vsaj enkrat uvrstili na prednostno listo, vendar niso pridobili pravice
do dodelitve stanovanja v najem glede na
število razpisanih stanovanj.
3.2. V primeru, da prosilci dosežejo enako število točk, imajo prednost prosilci prednostnih kategorij po vrstnem redu, opredeljenem v točki 3.1.
3.3. Prednostne kategorije, opredeljene v
točki 3.1. se točkujejo z naslednjo višino točk
za obe liste enako (lista upravičencev brez
varščine in lista upravičencev z varščino);
Prednostne kategorije prosilcev
1. mlade družine, mladi
– nobeden od staršev ni starejši od
35 let in vsaj en otrok
– mladi, (samski, par, oba do 30 let)

60
40

2. družina z večjim številom otrok –
najmanj 3 oziroma več otrok

60

3. invalidi in družine z invalidnim
članom

90

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

80

5. žrtve nasilja v družini – upošteva
se obdobje 2 let pred razpisom

60

Prednostne kategorije v skladu
s 6. členom pravilnika
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1. izobrazba: (višja, visoka)— (uni- 50, 60,
verzitetna,) – mag.,doktorat)
80
2. udeleženec je že sodeloval na
prejšnjih razpisih, ter se je uvrstil
na prednostno listo, vendar stanovanja ni dobil v najem (za 1 x in
2x ali več)
40, 60
3. Udeleženec razpisa stanuje v
stanovanju, ki je v lasti občine, in
ni starejše od 50 let s centralnim
ogrevanjem v primeru izpraznitve
in predaje le tega.

80

Varščina so denarna sredstva, ki so ob
morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja
potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe
stanovanja. Višina varščine znaša tri mesečne najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v najem. Varščina se vrne ali poračuna
ob prenehanju najemnega razmerja.
Varščino so dolžni plačati upravičenci,
katerih dohodek presega mejo določeno v
9. členu pravilnika, pred oddajo stanovanja
v najem v enkratnem znesku.
4.0. Razpisni postopek
Državljani Republike Slovenije, ki se
bodo prijavili na razpis bodo morali prošnjo
za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem oddati na posebnem obrazcu, ki bo na
voljo v vložišču Občine Zagorje ob Savi,
tajništvu Stanovanjskega podjetja Zagorje
ob Savi d.o.o.,Cesta zmage 16 b, Zagorje
ob Savi ter na spletni strani Občine Zagorje
ob Savi – www.zagorje.si od dneva objave
razpisa dalje. Razpisnik bo prošnje sprejemal en mesec od objave na vložišču Občine Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 5, 1410
Zagorje ob Savi. Udeleženci razpisa bodo
morali predpisan obrazec pravilno izpolniti
ter priložiti dokumentacijo razvidno iz predpisanega obrazca vloge.
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati
upravno takso v višini 50 točk za vlogo in
200 točk za izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 24/06 UPB2,
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08), kar znaša
19.37 EUR.
Taksni zavezanci v slabih premoženjskih
razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije
po 25. členu Zakona o upravnih taksah,
s tem da status dokažejo s pravnomočno
odločbo Centra za socialno delo ali drugimi
dokazili.
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo,
bo pozvan, da vlogo v 8 dneh dopolni z
manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v
roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane
po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.
K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo prosilci priložiti naslednje listine navedene pod tč. 1., 2., 3., 4
in 5, druge listine pa, če na njihovi podlagi
uveljavljajo dodatne točke:
1. potrdilo o državljanstvu(velja tudi kopija osebne izkaznice ali potnega lista);
2. izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih
in socialno-zdravstvenih razmer;
3. izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov (s podpisi vseh
družinskih članov oziroma njihovih zakonitih
zastopnikov) ter izjavo, s katero prosilec in
drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri
drugih upravljalcih zbirk podatkov;

4. Potrdilo o številu članov gospodinjstva in dokazila o skupnem neto dohodku
gospodinjstva v letu 2010 (osebni dohodek, pokojnina, preživnina, dohodek iz
dela prek Študentskega servisa, invalidnina, itd.) z navedbo dobe zaposlitve
posameznega člana. Kot dohodek se ne
šteje dodatek za pomoč in postrežbo in
drugi prejemki za nego in pomoč, otroški
dodatek, dodatek za nego otroka, štipendije, dohodki od občasnega dela invalidov,
ki so vključeni v institucionalno varstvo,
sredstva za odpravo posledic elementarne
nesreče itd;
5. potrdilo o zaposlitvi;
6. potrdilo o nezaposlenosti prosilca,
njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega
člana (izda Zavod RS za zaposlovanje);
7. veljavno dokazilo o stanovanjskem
statusu: izjava staršev, sorodnikov, oziroma najemna ali podnajemna pogodba;
8. dokazilo o zadnji plačani najemnini
oziroma podnajemnini;
9. dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 110 točkami (točkovalni zapisnik ali opis kvalitete
stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno,
dotrajane instalacije ipd.) in eventualna
utesnjenost z opisom posameznih prostorov in navedbo površin;
10. kopijo poročnega lista oziroma
overjeno izjavo o obstoju izvenzakonske
skupnosti;
11. kopijo izpiska iz rojstne matične
knjige za vsakega otroka;
12. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki
so starejši od 15 let;
13. zdravniško potrdilo o nosečnosti;
14. odločbo socialne službe o ločenem
življenju roditeljev in mladoletnih otrok
zaradi neprimernih stanovanjskih razmer
(rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če
so razlog oddaje neprimerne stanovanjske
razmere);
15. dokazilo o statusu roditelja, ki sam
preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo,
da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada;
16. potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplome, spričevala, drugo;
listine izdane v tujini morajo biti nostrificirane);
17. potrdilo ustrezne institucije, če je
prosilec ali njegov ožji družinski član, ki
bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana
oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge
osebe;
18. dokazilo o invalidnosti I. kategorije
in invalidnosti zaradi okvare čuta – slepota, gluhost (odločba Centra za socialno
delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, Zavoda za zaposlovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS);
19. izvid, s katerim se dokazuje trajna obolenja prosilca ali družinskih članov,
izda osebni zdravnik;
20. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede
na zmerno, težjo ali težko duševno ali
težko telesno motnjo ali izvid in mnenje
specialistične pediatrične službe;
21. izjavo o sodelovanju na prejšnjih
razpisih;
22. dokazilo, da so žrtve družinskega
nasilja, (potrdilo Centra za socialno delo,
potrdilo drugih ustreznih služb.
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Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 45 dni od
objave razpisa.
Potrdila o državljanstvu in potrdila o
stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva lahko pridobil razpisnik neposredno od pristojnega državnega organa.
Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.
5.0. Splošne določbe
Komisija razpisnika bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske razmere
prosilcev.
Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bodo
proučile utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih
za oblikovanje prednostne liste za oddajo
neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih organih
in organizacijah ter posameznikih.
Komisije si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi ogledajo. V primeru ogleda se ta opravi nenapovedano.
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno listo
in sicer po številu zbranih točk. Seznam
upravičencev, ki se bodo uvrstili na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj
v najem bo javno objavljen na enak način
kot razpis v roku 2 mesecev po zaključku
razpisa. Seznam upravičencev po posameznih kategorijah prosilcev, ki niso zavezanci
za plačilo varščine bo objavljen ločeno od
seznama ostalih upravičencev.
Občina bo upravičencem po prednosti
listi dodeljevala prazna stanovanja, katera
se bodo zgradila, obnovila ali pa izpraznila
v letu 2011 in 2012, oziroma do novega
razpisa.
Udeležencem razpisa bodo vročeni
sklepi o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na
prednostno listo upravičencev. Če se posamezni udeleženec razpisa ne strinja z
odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu sklepa pritoži županu Občine Zagorje
ob Savi, ki o pritožbi odloči s sklepom.
Sklep je dokončen.
Po rešitvi pritožb bo javno objavljen
seznam upravičencev, ki so se uvrstili na
prednostno listo.
Z upravičenci iz prednostne liste za
dodelitev praznega oziroma izpraznjenega stanovanja, bo sklenjena najemna
pogodba za nedoločen čas in neprofitno
najemnino, glede na število praznih stanovanj.
Uspeli upravičenec, ki neupravičeno
zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali
ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne
pogodbe ne odzove, se črta iz seznama
upravičencev.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo
razpisnik ponovno preveril, če udeleženec
razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja
v najem. V primeru bistvenih sprememb,
ki vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi in prosilca črta iz seznama
upravičencev.
Vse informacije lahko dobite osebno
na sedežu razpisnika Občine Zagorje ob
Savi v sobi št. 218 ali po tel. 03/56-55-704,
ter na sedežu Stanovanjskega podjetja
Zagorje ob Savi d.o.o., Cesta zmage 16b,
Zagorje ob Savi, v času uradnih ur ali po
tel. 03/56-55-500.
Občina Zagorje ob Savi
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Št. 69/2011
Ob-1917/11
Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07, 56/08 in 4/10), 5. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in
projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v
Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 11/07 in 7/09) in sprejetega Odloka
o proračunu Občine Prevalje za leto 2011
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/11)
Občina Prevalje objavlja
javni razpis
za izbor programov ljubiteljske kulture
v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2011
sofinancirali iz občinskega proračuna
I. Javni razpis: sofinancirajo se programi
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje za leto 2011.
II. Naročnik javnega razpisa: naročnik
javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a,
2391 Prevalje.
III. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je izbor programov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje, ki se bodo v
letu 2011 sofinancirali iz proračuna Občine
Prevalje.
IV. Področja kulturnih programov, ki so
predmet javnega razpisa
Iz proračuna Občine Prevalje se bodo
v letu 2011 sofinancirali naslednji programi
ljubiteljske kulturne dejavnosti: instrumentalno glasbene, vokalno glasbene, plesne,
gledališke, literarne, likovne, filmske, video,
idr. dejavnosti posameznih izvajalcev na področju ljubiteljske kulture, ki so v javnem
interesu.
Iz občinskega proračuna se sofinancirajo programi ljubiteljske kulture, ki potekajo
redno, organizirano in ustrezno strokovno
vodeno vsaj enkrat tedensko oziroma v strnjenih oblikah in vsaj devet mesecev v posameznem koledarskem letu, pod pogojem,
da so rezultati vadbe predstavljeni:
• občinstvu v domači občini,
• enkrat letno na samostojnem koncertu
oziroma javni prireditvi,
• enkrat letno na samostojnem koncertu
oziroma javni prireditvi, ki lahko združuje
več sekcij,
• oziroma, da sodelujejo na protokolarnih
in drugih javnih prireditvah v kraju oziroma
občini, če scenarij take prireditve to predvideva,
• da po potrebi sodelujejo na promocijskih prireditvah Občine Prevalje.
V. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov ljubiteljske kulture:
1. kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in
imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno
dejavnost,
• da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov,
• da na območju Občine Prevalje delujejo
že najmanj eno leto,
• da imajo urejeno evidenco članstva ter
evidenco o plačani članarini.
2. javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Prevalje,
katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
za kulturne programe, ki presegajo osnovno
dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega
zavoda in niso financirani na podlagi letne
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo
zagotovljene ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za kakovostno izvedbo
programa.
VI. Merila in kriteriji za vrednotenje programov: programi ljubiteljske kulturne dejavnosti, s katerimi posamezni izvajalci
kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo
vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 11/07 in 7/09).
VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture
Sredstva za sofinanciranje programov
ljubiteljske kulture so zagotovljena v sprejetem proračunu občine za leto 2011 na postavki 43181610 Sofinanciranje dejavnosti
ljubiteljske kulture skupni v višini 36.156 €,
od tega sredstva v višini 27.117 € za programe v letu 2011 in sredstva v višini 9.039 € za
uspešnost in kvaliteto izvajalcev.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje
programov ljubiteljske kulture morajo biti
porabljena v letu 2011.
VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje programa ljubiteljske kulture v Občini Prevalje mora biti
izdelana izključno na obrazcih iz razpisne
dokumentacije.
Razpisna dokumentacija obsega:
• besedilo javnega razpisa,
• prijavne obrazce,
• merila in kriterije za dodelitev sredstev,
• vzorec pogodbe.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a,
Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak
delavnik, od 8. do 12. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani,
www.prevalje.si.
IX. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko izvajalci programov ljubiteljske kulturne dejavnosti dobijo na Občini
Prevalje, pri Mariji Orešnik, na tel. št. 02/8246-121, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
X. Razpisni rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti
kuverti osebno v tajništvu občine ali po pošti
kot priporočeno pošiljko najpozneje do 8. 4.
2011 na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a,
2391 Prevalje, s pripisom »Prijava na javni
razpis – Ne odpiraj!« in z oznako: »Izbor
programov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje za leto 2011«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali tega dne do 14. ure oddana v tajništvu
Občine Prevalje.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov izvajalca programa (polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Prevalje).
XI. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila 12. 4.
2011 ob 8. uri, v sejni sobi Občine Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.

Z izbranimi izvajalci programov ljubiteljske kulturne dejavnosti bo občina sklenila
pogodbe o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2011.
Občina Prevalje
Št. 87/11
Ob-1962/11
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno
nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan
mag. Igor Kolenc, (v nadaljevanju: Občina)
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnostih
(Uradni list RS, št. 86/10), Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem
(Uradne objave, št. 24/09) in Posamičnega
programa razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola, št. 3502-21/2011,
objavlja
javni razpis
za oddajo prodajnih mest v najem za
leto 2011
I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so:
1. Prodajna mesta na sprehajališču ob
parkirišču »Lonka«
1A: del zemljišča s parcelno št. 1288,
k.o. Izola, ki predstavlja javno površino ob
parkirišču »Lonka«, in sicer del sprehajalne poti ob morju, v izmeri do 15 m2, z namenom postavitve prodajnega kioska za
prodajo sladoleda – eno prodajno mesto.
Izklicna cena za celotno obdobje najema je
2.100 EUR.
1B: del zemljišča s parcelno št. 1288
k.o. Izola, ki predstavlja javno površino ob
parkirišču »Lonka«, v izmeri do 15 m2, z
namenom postavitve prodajne stojnice za
peko palačink, pokovke, sladkorne pene,
koruze, praženih mandeljnov ter osvežilnih
brezalkoholnih pijač – eno prodajno mesto.
Izklicna cena za celotno obdobje najema je
2.100 EUR.
2. Prodajna mesta ob sprehajalni poti:
2A: del zemljišča s parcelno št. 2, in
1373/6, k.o. Izola, v skupni izmeri do 40 m2,
ki predstavlja javno površino ob sprehajalni
poti ob morju, vključno s prodajno hišico,
v izmeri 4 m2, z namenom prodaje izdelkov domače in umetne obrti – skupno šest
prodajnih mest. Izklicna cena za najem posameznega prodajnega mesta za celotno
obdobje najema je 1.611 EUR.
2B: del zemljišča s parcelno št. 1373/3,
k.o. Izola, v skupni izmeri do 60 m2, ki predstavlja javno površino ob sprehajalni poti
ob morju, za postavitev nezahtevnega začasnega objekta – kioska oziroma tipskega
zabojnika, v izmeri do 20 m2 ter odprtega
sezonskega gostinskega vrta v izmeri do 4
m2, z namenom priprave in strežbe rib ter
pijač – eno prodajno mesto. Izklicna cena za
celotno obdobje najema je 3.000 EUR.
2C: del zemljišča s parcelno št. 1356/1,
k.o. Izola, v skupni izmeri do 60 m2, ki predstavlja javno površino ob sprehajalni poti
ob morju, za postavitev nezahtevnega začasnega objekta – kioska oziroma tipskega
zabojnika v izmeri do 20 m2 ter odprtega
sezonskega gostinskega vrta v izmeri do
40 m2, z namenom priprave in strežbe rib ter
pijač – eno prodajno mesto. Izklicna cena za
celotno obdobje najema je 3.600 EUR.
2D: del zemljišča s parcelno št. 1386/3,
k.o. Izola, v skupni izmeri do 20 m2, ki predstavlja javno površino, in sicer del sprehajalne poti ob morju, vključno s prodajno hišico
v izmeri 7 m2, z namenom prodaje izdelkov
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domače in umetne obrti (spominki, drobno
galanterijsko blago, plažni artikli) – dve prodajni mesti. Izklicna cena za najem posameznega prodajnega mesta za celotno obdobje
najema je 1.559 EUR.
2E: del zemljišča s parcelno št. 1395/1,
k.o. Izola, v izmeri do 40 m2, ki predstavlja javno površino ob parkirišču, vključno s
prodajno hišico v izmeri 7m2), z namenom
prodaje izdelkov domače in umetne obrti
(spominki, drobno galanterijsko blago) – štiri
prodajna mesta. Izklicna cena za najem posameznega prodajnega mesta za celotno
obdobje najema je 1.019 EUR.
2F: del zemljišča s parcelno št. 1185,
k.o. Izola, v skupni izmeri do 15 m2, ki predstavlja javno površino ob sprehajalni poti,
vključno s prodajno stojnico, z namenom
prodaje izdelkov domače obrti (oljčno olje,
unikatni spominki ipd.) – štiri prodajna mesta. Izklicna cena za najem posameznega
prodajnega mesta za celotno obdobje najema je 1.400 EUR.
2G: del zemljišča s parcelno št. 1112,
k.o. Izola, v izmeri do 10 m2, ki predstavlja
javno površino na Velikem trgu, vključno
s prodajno stojnico z namenom prodaje
izdelkov domače obrti (oljčno olje, unikatni
spominki ipd.) – tri prodajna mesta. Izklicna cena za najem posameznega prodajnega mesta za celotno obdobje najema je
1.400 EUR.
2H: del zemljišča s parcelno št. 1087,
k.o. Izola, v skupni izmeri do 15 m2, ki predstavlja javno površino ob sprehajalni poti,
vključno s prodajno stojnico, namenjena
prodaji likovnih del, portretiranju, izdelovanju karikatur ipd. – štiri prodajna mesta.
Izklicna cena za najem posameznega prodajnega mesta za celotno obdobje najema
je 424 EUR.
3. Prodajna mesta na kopališču »Svetilnik«:
3A: del zemljišča s parcelno št. 6, k.o.
Izola, v izmeri do 100 m2, ki predstavlja
javno površino na kopališču »Svetilnik«, z
namenom postavitve trampolina – eno prodajno mesto. Izklicna cena za celotno obdobje najema je 1.050 EUR.
3B: del zemljišča s parcelno št. 4, k.o.
Izola, v izmeri do 15 m2, ki predstavlja javno
površino, in sicer del sprehajalne poti ob
morju pri kopališču »Svetilnik«, za postavitev dveh prodajnih hišic, v belo modri barvi,
vsake v izmeri do 6 m2, z namenom prodaje
izdelkov domače in umetne obrti (spominki,
drobno galanterijsko blago, plažni artikli) –
dve prodajni mesti. Izklicna cena za najem
posameznega prodajnega mesta za celotno
obdobje najema je 900 EUR.
Vsak posamezni predmet oddaje pod
točkami 1A, 1B in 2C se odda v najem za
čas od 1. 5. 2011 do 31. 10. 2011, prodajna
mesta pod točkami 2E, 3A in 3B se oddajo
v najem za čas od 1. 6. 2011 do 31. 8. 2011,
prodajna mesta pod točkami 2D, 2F, 2G in
2H se oddajo v najem za obdobje od 1. 6.
2011 do 30. 9. 2011, prodajno mesto pod
točko 2H se odda v najem za obdobje od
1. 5. 2011 do 30. 9. 2011 in prodajni mesti
pod točkama 2A in 2B se oddata v najem za
obdobje od 1. 6. 2011 do 31. 10. 2011.
Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje se odda ponudba posebej, po
določeni ceni in za izbrano obdobje.
II. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse
pravne in fizične osebe, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti.

Prijava na javni razpis mora vsebovati
naslednje podatke in dokazila:
– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponudbe glede na merila ocenjevanja,
– fotokopijo odločbe o vpisu v register
oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno
dovoljenje oziroma priglasitveni list,
– izjava o poravnanih obveznostih do
Občine Izola, vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračunskih uporabnikov,
obveznosti iz naslova najemnih pogodb za
poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno zemljišče,
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev,
– dokazilo o vplačani varščini v višini 10%
izhodiščne najemnine, na naslov: Občina
Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Banka
Slovenije, podračun št: 01240-0100006381,
– dodatno za prijavo pod točko 2 F, 2G
in 2H opis izdelkov, ki se bodo prodajali na
prodajnih mestih z vsemi ustreznimi dokazili (obrtno dovoljenje, certifikat za izdelke
domače oziroma umetnostne obrti (izda ga
Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije) in
druga dokazila.
2. Na javni razpis pod točko 2 F, 2G in 2H
se lahko prijavijo vse pravne osebe, samostojni podjetniki, fizične osebe z registrirano
dejavnostjo z naslednjo prodajno ali storitveno ponudbo:
– prodaja okrasnega nakita domače obrti, keramičnih, glinenih in steklenih izdelkov
ter prodaja istrskih tipičnih spominkov in drugih izdelkov domače obrti (prodaja medu,
oljčnega olja, tartufov, suhega sadja ipd.) in
prodaja umetnin,
– prodaja slovenskih tipičnih spominkov
in izdelkov domače obrti (primer: kristal Rogaška, idrijska čipka …);
– prodaja likovnih del, portretiranje, izdelovanje karikatur ipd. (točka 2H).
Namembnost je lahko tudi druga ponudba, ki predstavlja kvalitetno popestritev
območja, vendar bodo imeli prednost tisti
ponudniki, ki bodo ponujali zgoraj navedeno
ponudbo. Na lokacijah, kjer je več prodajnih
mest, bo prednost pri izbiri lokacije določena
na osnovi najvišje ponujene cene – ponudnik z najvišjo ponujeno ceno bo prvi izbiral
prodajno mesto za svojo dejavnost.
3. Prijavitelji morajo izpolniti vse pogoje
določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Vsak izbrani najemnik si mora pred začetkom obratovanja prodajnega mesta zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito
obratovanje. Najemnik pod točko in 2B in
2C mora pri postavitvi objekta (kiosk, odprti
sezonski gostinski vrt) upoštevati Zakon o
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04)
ter Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, 99/08) in
pridobiti vsa potrebna soglasja (kulturnovarstveno soglasje, gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt …) za postavitev objekta.
III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega prodajnega mesta vključuje najem javne površine ter prodajne hišice ali stojnice, kjer
je to v točkah od 1 do 3 navedeno. Vse
ostalo, kot so senčniki, dodatne mize, stoli,
dodatna streha nad glavo, in dodatni animacijski program je v domeni posameznega
najemnika in ne Občine Izola. Za kakršno
koli spremembo ali dodatne konstrukcije ob
prodajnem mestu in organizacijo animacijskega programa, mora najemnik pridobiti
predhodno soglasje Občine Izola.
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Izklicna cena v razpisnem postopku je
bila določena na podlagi opravljene cenitve,
ki jo je opravil zapriseženi sodni cenilec in
izvedenec gradbene stroke. V skladu z 2.
točko 44. člena Zakona o davku na dodano
vrednost (Uradni list RS, št. 10/10 UPB2),
DDV ni obračunan.
Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku
vplačati varščino v višini 10% izklicne najemnine, na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Banka Slovenije, podračun št. 01240-0100006381, s pripisom »vplačilo varščine« in nepremičnino, na katero se
predmet nanaša. Izbranemu ponudniku se
bo varščina poračunala z najemnino, ostalim
pa bo vrnjena v 14 dneh po opravljeni izbiri.
Najemnina za prodajno mesto se poravna v 8 dneh po izstavitvi računa na transakcijski račun Občine Izola, št. 012400100006381, ki se vodi pri Banki Slovenije.
Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna najemnine v določenem
roku, se šteje pogodba za razdrto.
Najemnik bo stroške, ki jih obračuna
občina (elektrika, voda in najem gradbenih
omaric), plačeval mesečno na podlagi izdane fakture.
Območje, ki je predmet oddaje, ni posebej varovano ali kako drugače zaščiteno,
zaradi česar občina ne odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na premoženju najemnika. Zemljišča, ki ga je pridobil
v najem po tem razpisu, najemnik ne sme
oddajati v podnajem.
IV. Merila za ocenitev ponudb
a) Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama prijaviteljev so (točka 1 do
3, razen 2B in 2C)
Merila
1 Kvaliteta in zanimivost
prodajnega programa

Možne
točke
do 20

2 Status domače in umetnostne
obrti (z nalepko in številko
certifikata)

20

3 Izvedba delavnic (prikaz
in ustvarjanje na prostem,
delavnice za otroke in odrasle)

10

4 Višina ponujene najemnine:
– najemnina je višja od
izhodiščne – vsakih 20 EUR =
1 točka
– najemnina je enaka
izhodiščni = 0
Prodajno mesto se odda prijavitelju z
največjim številom zbranih točk. Izbranih je
število prijaviteljev, kolikor je na razpolago
posameznih prodajnih mest. V primeru, da
dva ali več prijaviteljev doseže isto število
točk, bo imel prednost pri izbiri prodajnega
mesta prijavitelj, ki bo ponudil višjo najemnino, oziroma bo o izbranem prijavitelju
odločal žreb.
b) Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama prijaviteljev so (točka 2B
in 2C)
Merila
1

Vsebina:
nivo gostinske ponudbe:
značilna tradicionalna ribja
ponudba primerna kraju in
sezoni glede na obdobje

Možne
točke

do 20
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Merila
2

Možne
točke

Višina ponujene najemnine:
– najemnina je višja od
izhodiščne – vsakih 20 EUR
= 1 točka
– najemnina je enaka
izhodiščni = 0

Prodajno mesto se odda prijavitelju z največjim številom zbranih točk. V primeru, da
dva ali več prijaviteljev doseže isto število
točk, bo imel prednost pri izbiri prodajnega
mesta prijavitelj, ki bo ponudil višjo najemnino, oziroma bo o izbranem prijavitelju
odločal žreb.
V. Navodila za pripravo prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega
razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki
in dokazili.
Tako izpolnjena prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave, prijave pod
izhodiščno mesečno ali letno najemnino in
prijave prijaviteljev, ki imajo do Občine Izola neporavnane obveznosti ne bodo upoštevane. Ponudbe morajo biti veljavne do
vključno 30 dni od dneva zaključka razpisnega roka.
VI. Rok in način predložitve prijav
Predlagatelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, najpozneje do
1. 4. 2011 (datum poštnega žiga) na naslov

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ali osebno, v sprejemno pisarno Občine
Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako
»Javna ponudba najem prodajnih mest 2011
– Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovitka mora
biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo izločene in po končanem postopku
odpiranja prijav neodprte vrnjene prijavitelju.
VII. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele
prijave bo obravnavala komisija za oddajo
nepremičnega premoženja v najem, imenovana s sklepom župana, št. 011-4/2011.
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 6. 4. 2011, od 15.30 dalje, v sejni
sobi Občine Izola, Postojnska 3. Ponudbe
se bodo odpirale in obravnavale po vrstnem
redu, po katerem so bile predložene. Na odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost ponudb glede na zahtevana
dokazila. Nepravočasnih ponudb komisija
ne bo upoštevala. V primeru, da bo komisija
pri pregledu ponudb ugotovila, da ponudba
ni popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo.
Rok za dopolnitev te ponudbe je pet dni od
prejema poziva za dopolnitev. Če prijavitelj
v tem roku ponudbe ne dopolni, se vloga
zavrže kot nepopolna.
VIII. Izid razpisa
Pristojni organ, Urad za gospodarske javne službe, gospodarstvo, turizem in promet

po prejemu zapisnika komisije predloži županu v podpis sklep o izboru najemnikov, ki
ga vroči vsem prijaviteljem. Prijavitelji bodo s
sklepom o izbiri obveščeni najkasneje v roku
pet dni po izdelavi prednostnega seznama.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene najemne pogodbe najpozneje v 15 dneh po
opravljeni izbiri. Če izbrani prijavitelj ne sklene pogodbe v navedenem roku, bo občina
sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim prijaviteljem.
IX. Neuspešno javno zbiranje ponudb
in prekinitev
Če v postopku javnega zbiranja ponudb
ni bila dosežena vsaj izhodiščna najemnina, je javno zbiranje ponudb neuspešno. O
neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti prijavitelje v osmih dneh od odpiranja
prispelih ponudb.
Občina Izola si pridržuje pravico, da na
posameznih lokacijah ne izbere nobenega od ponudnikov in kadarkoli lahko ustavi
postopek oddaje nepremičnin in sklenitev
pravnega posla.
X. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka
roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni
strani Občine Izola, www.izola.si. Zainteresirani prijavitelji pa jo lahko v času uradnih
ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine
Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo
zainteresirani po tel. 05/66-00-103 ali po el.
pošti na: irena.zavrtanik@izola.si.
Občina Izola – Comune di Isola
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Javne dražbe
Št. 478-90/2009
Ob-1813/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z 2. točko
21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje
Nepremičnina, parc. št. parc. št. 157/2 –
pašnik, v izmeri 2.150 m2, vpisana v zk. vl.
št. 907, k.o. Bistrica.
Lastnik nepremičnine: Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje
zadeve.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine po metodi javne dražbe.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Izklicna cena za nepremičnino, ki je
predmet javne dražbe, znaša 77.400,00
EUR. V ta znesek ni vštet davek na dodano
vrednost.
Najnižji znesek višanja je 100,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino na podlagi izstavljenega
računa lastnika, in sicer najkasneje v roku
15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 29. 3. 2011, ob 10.
uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Kersnikova 2, Ljubljana – sejna soba
v 1. nadstropju.
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred
pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javni dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni
organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer
vračila varščine, davčno oziroma ID št. za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
7. Višina varščine
Dražitelji morajo najkasneje do 28. 3.
2011, do 12. ure, plačati varščino v višini
10% od izklicne cene.
Varščina se plača na račun Ministrstva
za notranje zadeve, št. 01100-6370171132,
ter sklic 28 17116-2990008-39901311.
Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne dražbe.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja
do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne
more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli
razveljaviti.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmeta javne dražbe

Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru z Mitjo Perko, tel. 04/59829-00 ali 041/715-281, pri katerem dobite
tudi vse dodatne informacije v zvezi z nepremičnino, ki je predmet prodaje.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško
Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov: mojca.
plesko-grah@gov.si.
9. Ustavitev postopka: vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko
postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem
v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
10. Drugi pogoji:
– nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– na nepremičnini obstaja predkupna
pravica Občine Tržič;
– Občina Tržič na nepremičnini uveljavlja
predkupno pravico, zato bo po končani javni
dražbi nepremičnina z izklicano ceno najprej
ponujena Občini Tržič;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni
po končani dražbi oziroma po poteku roka
za uveljavitev predkupne pravice skleniti z
lastnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana
varščina je zadržana;
– kupec mora nepremičnino prevzeti v
roku 15 dni od plačila celotne kupnine;
– vse morebitne stroške, ki bi nastali v
zvezi s prodajo, plača kupec;
– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na dodano vrednost,
vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo, stroške zemljiškoknjižnega dovolila ipd.)
ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v
zvezi s prodajo, poravna kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-1819/11
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o., Ravne na Koroškem, Ob
Suhi 19, po pooblastilu lastnikov nepremičnin Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, Ljubljana, Poljanska
cesta 31 in Železarne Jesenice, d.o.o., Jesenice, Cesta železarjev 8, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe in izklicna cena:
nepremičnine v območju Črne vasi na Jesenicah – k.o. (2176) Blejska Dobrava,
območje za proizvodnjo, obrt, transportne
dejavnosti in večje prometne površine. Prodaja nepremičnin bo potekala po naslednjih
sklopih:
1. Nezazidana stavbna zemljišča:
a) parc. št. 1572/66 dvorišče 28 m2, parc.
št. 1586/5 dvorišče 387 m2, vse k.o. (2176)
Blejska Dobrava. Lastnik je Stanovanjski
sklad Republike Slovenije, javni sklad in
b) parc. št. 1572/65 dvorišče 458 m2, k.o.
(2176) Blejska Dobrava. Lastnik je Železarna Jesenice d.o.o.
Izklicna cena skupaj je 34.920,00 EUR
(od tega znaša vrednost nepremičnin pod

a) 16.600,00 EUR, pod b) 18.320,00 EUR),
ki ne vključuje 20% DDV-ja.
2. Nezazidana stavbna zemljišča:
a) parc. št. 1586/4 dvorišče 364 m2, parc.
št. 1585/4 dvorišče 132 m2, obe k.o. (2176)
Blejska Dobrava. Lastnik je Stanovanjski
sklad Republike Slovenije, javni sklad in
b) parc. št. 1572/69 dvorišče 372 m2, k.o.
(2176) Blejska Dobrava. Lastnik je Železarna Jesenice d.o.o.
Izklicna cena skupaj je 34.720,00 EUR
(od tega znaša vrednost nepremičnin pod
a) 19.840,00 EUR, pod b) 14.880,00 EUR),
ki ne vključuje 20% DDV-ja.
3. Zazidani stavbni zemljišči:
a) parc. št. 1572/70 stanovanjska stavba
288 m2, dvorišče 962 m2, k.o. (2176) Blejska
Dobrava. Lastnik je Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad in
b) parc. št. 1572/73 dvorišče 210 m2, k.o.
(2176) Blejska Dobrava. Lastnik je Železarna Jesenice d.o.o.
Izklicna cena skupaj je 89.698,00 EUR
(od tega znaša vrednost nepremičnin pod
a) 81.298,00 EUR, pod b) 8.400,00 EUR),
ki ne vključuje 2% davka na promet z nepremičninami.
4.. Nezazidana stavbna zemljišča:
a) parc. št. 1580/3 njiva 1195 m2, pašnik
132 m2, neplodno 475 m2, k.o. (2176) Blejska Dobrava. Lastnik je Stanovanjski sklad
Republike Slovenije, javni sklad in
b) parc. št. 1572/45 dvorišče 5 m2, k.o.
(2176) Blejska Dobrava. Lastnik je Železarna Jesenice d.o.o.
Izklicna cena je 72.280,00 EUR (od
tega znaša vrednost nepremičnin pod
a) 72.080,00 EUR, pod b) 200,00 EUR), ki
ne vključuje 20% DDV-ja.
5. Nezazidana stavbna zemljišča:
a) parc. št. 1581 dvorišče 59 m2, stanovanjska stavba 40 m2, stavba 23 m2, parc.
št. 1582 njiva 669 m2, parc. št. 1583 njiva
182 m2, parc. št. 1572/71 dvorišče 1141 m2,
parc. št. 1572/76 neplodno 1113 m2, vse
k.o. (2176) Blejska Dobrava. Lastnik je Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni
sklad in
b) parc. št. 1572/12 dvorišče 1326 m2 in
parc. št. 1572/75 dvorišče 2397 m2, neplodno 191 m2, k.o. (2176) Blejska Dobrava.
Lastnik je Železarna Jesenice d.o.o.
Izklicna cena skupaj je 285.640,00 EUR
(od tega znaša vrednost nepremičnin pod
a) 129.080,00 EUR, pod b) 156.560,00
EUR), ki ne vključuje 20% DDV-ja.
6. Nezazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 1572/78 dvorišče 453 m2, k.o. (2176)
Blejska Dobrava. Lastnik je Stanovanjski
sklad Republike Slovenije, javni sklad.
Izklicna cena je 18.120,00 EUR, ki ne
vključuje 20% DDV-ja.
7. Nezazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 1572/14 pašnik 274 m2, k.o. (2176) Blejska Dobrava. Lastnik je Železarna Jesenice
d.o.o.
Izklicna cena je 5.480,00 EUR, ki ne
vključuje 20% DDV-ja.
Nepremičnina pod zap. št. 3. je zasedena z najemniki, ostale nepremičnine niso
v najemu, prav tako so vse nepremičnine
proste drugih bremen.
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II. Ogled nepremičnin in način poteka
javne dražbe
Ogled nepremičnin bo možen: za nepremičnine pod točkami 1. do 7. na kraju
samem – pri objektu na naslovu Blejska
Dobrava 123 dne 22. 3. 2011, ob 9. uri (kontaktna oseba: g. Ažman, tel. 041/651-734 ali
04/583-65-75).
Izvedba javne dražbe
Javna dražba za nepremičnine pod točkami 1. do 7. se bo izvedla: dne 30. 3. 2011
ob 10. uri, v poslovnih prostorih Stanovanjskega podjetja, d.o.o., na naslovu: Industrijska ulica 2 a, Jesenice.
Javna dražba se bo izvedla v skladu z
Zakonom o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10) in podzakonski predpisi.
Izvedbo javne dražbe bo nadzorovala pristojna komisija. Zoper postopek javne dražbe in odločitve komisije ni mogoč ugovor
ali pritožba.
Prodaja bo potekala po načinu videno
– kupljeno in po stanju nepremičnin v času
javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane.
Najmanjše večanje izklicne cene za nepremičnine pod zaporednimi točkami 1.–7.
je po 500,00 EUR.
III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje pol ure
pred začetkom javne dražbe osebno oglasiti
na kraju dražbe ter v urejeni mapi predložiti
fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:
1. potrdilo v originalu o vplačani varščini
v višini 10% izklicne cene na transakcijski
račun Stanovanjskega podjetja za gospodarjenje z objekti d.o.o., številka: 024700018512574, sklic: 2, kateremu dodajte zaporedno številko sklopa, ki ga želite kupiti.
Varščina mora biti vplačana vsaj 2 dni pred
pričetkom javne dražbe. Premalo vplačana
varščina se bo vrnila brez obresti v roku 10
dni po poteku roka za vplačilo varščine;
2. za primer vračila varščine morajo
dražitelji priložiti celotno številko transakcijskega računa. Varščina se bo neuspelim
dražiteljem vrnila brez obresti v roku 15 dni
po zaključku javne dražbe na njihov transakcijski račun;
3. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije
in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske
unije;
4. izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne
evidence v originalu, staro največ 30 dni;
5. morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi;
6. osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s. p.-ji,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci);
7. davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko;
8. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico
na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa
zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, pravne osebe oziroma drugi
poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma druge ustrezne
evidence, staro največ 30 dni;
9. najemnik, ki nima poravnanih obveznosti iz naslova plačevanja najemnine, ne
more pristopiti k javni dražbi.
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Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
IV. Izbor najugodnejšega ponudnika
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi.
1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
2. V primeru, če je ponudnik samo eden,
je nepremičnina prodana za izklicno ceno.
3. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden od
ponudnikov ne zviša svoje ponudbe.
4. V primeru, da se ponudnik ne udeleži
javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno
ceno nepremičnine, po zgoraj navedenih
pogojih.
5. Ponudba veže do zaključka dražbe in
ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo
na kakršen drugi način razveljaviti.
6. Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
V. Plačilni pogoji
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati
kupnino v 30 dneh od dneva, ko od prodajalca prejme kopijo prodajne pogodbe,
podpisano s strani vseh pogodbenih strank.
Kupnina se vplača na transakcijski račun
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in Železarne Jesenice,
d.o.o. Z vplačilom celotnega pogodbenega
zneska – kupnine, prejme kupec original
prodajne pogodbe in zemljiškoknjižno dovolilo.
Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino.
Vračunana varščina v kupnini se od dneva
vplačila do dneva vštetja v kupnino ne obrestuje. Če udeleženec, ki uspe na dražbi ne
sklene prodajne pogodbe oziroma se ne odzove na podpis prodajne pogodbe v osmih
dneh, ali ne plača kupnine v 30 dneh po
sklenitvi pogodbe, se šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma od pogodbe odstopil.
Prodajalec si zadrži vplačano varščino kot
skesnino.
Davčne dajatve in vse ostale stroške,
kot so zapis pogodbe, overitev pogodbe in
vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo niso zajeti v kupnini in jih plača izbrani
kupec.
VI. Ustavitev postopkov: Stanovanjsko
podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o.,
lahko, v soglasju z lastnikom nepremičnin
Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom oziroma Železarno Jesenice, d.o.o. postopek javne dražbe ustavi,
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti, brez obresti,
vplačano varščino. Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti
d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin
Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom oziroma Železarno Jesenice, d.o.o. začeti postopek prodaje nepremičnine kadarkoli do sklenitve pravnega
posla – podpisa prodajne pogodbe, brez
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti, brez obresti,
vplačano varščino.
Pravno opozorilo
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o. lahko v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom
Republike Slovenije, javnim skladom ozi-

roma Železarno Jesenice, d.o.o. dražitelju
ne vrne vplačane varščine, če dražitelj ni
uspel na javni dražbi, vendar pa prispe
s strani enega izmed vplačnikov varščine
za isto nepremičnino v roku 5-ih delovnih
dni po zaključku javne dražbe na naslov
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z
objekti d.o.o., Ob Suhi 19, 2390 Ravne na
Koroškem ali lastnika nepremičnin notarsko overjena izjava, dana pod materialno
(odškodninsko) in kazensko odgovornostjo,
da je v času od razpisa do zaključka javne
dražbe prišlo do izsiljevanja ali poskusa
vplivanja na druge vplačnike varščine s podrobnim opisom kdo in kdaj ter na koga je
izsiljevanje ali poskus vplivanja izvajal ter
opisom vseh relevantnih dejstev za pričetek postopkov vezanih na taka dejanja pri
organih pregona.
Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje
za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije, javnim skladom oziroma Železarno Jesenice, d.o.o. odstopi od sklenitve prodajne pogodbe in prekine sklenitev pravnega posla, če je dražitelj
uspel na javni dražbi, vendar so nastopili
razlogi iz prejšnjega odstavka.
Vplačnik varščine, ki je varščino izgubil zaradi izsiljevanja ali poskusa vplivanja
na druge dražitelje, lahko neupravičenost
zadržanja vplačane varščine spodbija v sodnem postopku, prav tako je šele v primeru
odločitve sodišča upravičen do vpogleda v
izjavo, na podlagi katere je izgubil pravico
do vrnitve vplačane varščine.
Stanovanjsko podjetje
d.o.o., Ravne na Koroškem
Št. 478-0026/2010-03302
Ob-1854/11
Na podlagi 20. in 21. člena Zakona o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
86/10), 38. do 42. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09)
in Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne
na Koroškem, št. 563 in 565, z dne 1. 7.
2009 Občina Ravne na Koroškem objavlja
poziv za
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb je Občina
Ravne na Koroškem, MŠ: 5883628, DŠ: SI
48626244, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem.
2. Predmet prodaje sta dve gradbeni parceli, pripisanih pri vl. št. 250, k.o. Podgora,
z oznakama:
– K7 – parc. št. 495/140, k.o. Podgora, v izmeri 989 m2 – z izhodiščno ceno
19.540,66 €,
– K8 – parc. št. 495/138, k.o. Podgora, v izmeri 943 m2 – z izhodiščno ceno
27.947,69 €.
3. Najnižji znesek višanja je 100 €.
4. Zemljišči sta gradbeni parceli in sta
namenjeni za stanovanjsko gradnjo – gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš.
5. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, je prodaja.
6. Pogoji za pristop k javni dražbi:
– Na dražbi lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom
Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na območju Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Varščina v višini 2.800,00 € se nakaže vsaj en dan pred pričetkom dražbe, na
naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, transakcijski račun št. 01303-0100009987, sklic:
478-0026, z navedbo »Varščina za javno
dražbo«.
– Opomba: kolikor dražitelji nakažejo 1
varščino, lahko dražijo katerokoli parcelo,
vendar pravni posel lahko sklenejo samo
za eno parcelo. Dražitelj, ki pa želi kupiti
več parcel, mora vplačati več varščin (npr.
če želi kupiti 2 parceli, mora vplačati dve
varščini).
– Dražitelji morajo osebno ali po pošti
posredovati prijavo za udeležbo na dražbi
na Občino Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 5, Ravne na Koroškem. Prijava mora
prispeti, ali biti oddana v sprejemni pisarni,
najkasneje eno uro pred pričetkom dražbe,
to je dne 14. 2. 2011, do 11. ure, prijavi morajo biti predložena vsa v tem razpisu zahtevana dokazila, razen osebnega dokumenta,
ki se predloži na vpogled pred pričetkom
dražbe;
– podatki o dražitelju (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za primer vračila varščine –
Obrazec za vpis podatkov o dražitelju je na
voljo v sprejemni pisarni ali na www.ravne.
si pri objavi razpisa);
– potrdilo o vplačani varščini;
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni (AJPES) – za pravne
osebe oziroma osebni dokument na vpogled
za fizične osebe;
– predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih
mesecih niso imeli blokiranega transakcijskega računa – velja za pravne osebe in
s.p.;
– predložijo overjeno pooblastilo (pri
upravni enoti ali notarju) za sodelovanje na
javni dražbi, če se dražbe udeleži pooblaščenec.
– Organizator bo potrdil vse pravilne in
pravočasne prijave. Dražitelji, ki ne bodo
predložili vseh zahtevanih dokazil in ne
bodo izpolnjevali zahtevanih pogojev razpisa, bodo pred pričetkom javne dražbe s
sklepom komisije, ki vodi postopek, izločeni

iz postopka. Sklep se vpiše v zapisnik javne
dražbe.
7. Potek in pravila dražbe:
– Dražbo bo vodila komisija, ki jo imenuje župan.
– Dražijo lahko tisti interesenti, ki so se
pravočasno prijavili na dražbo in predložili
zahtevana dokazila.
– Dražitelji bodo glede na vrstni red prijave, na dan dražbe prejeli številke, zaradi
lažjega poteka dražbe;
– V primeru, da se interesent, ki je vplačal varščino za nepremičnino, ki je predmet
javne dražbe, dražbe ne udeleži, se mu varščina ne vrne.
– Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
– Na dražbi uspe dražitelj, ki poda najvišjo ceno.
– Če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je nepremičnina prodana za
izklicno ceno.
– Če sta dražitelja dva ali jih je več, ki
dražijo najvišjo ceno in podajo istočasno
enakovredno ponudbo, se med njima oziroma njimi opravi žreb.
– Če se je dražitelj pravočasno prijavil
na dražbo ter priložil zahtevana dokazila
in odstopi od dražbe, varščina zapade v
korist občini.
– Dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat izkliče isto najvišjo ponudbo,
– Ugovor zoper potek javne dražbe lahko
dražitelji podajo do zaključka javne dražbe.
O ugovoru takoj odloči komisija, ki vodi postopek.
– Javna dražba bo potekala v skladu z
Zakonom o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin.
8. Ostali pogoji:
– Kupci nosijo vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev in vpisa lastninske pravice v
zemljiško knjigo).
– Kupci nosijo stroške parcelacije in stroške cenitve.
– Stroški komunalnega prispevka niso
vključeni v ceno zemljišča.
– Kupci morajo v roku 30 dni od podpisa pogodbe ob plačilu kupnine plačati še

Št.

17 / 11. 3. 2011 /

Stran

511

akontacijo komunalnega prispevka v višini
5.000,00 €, pred izdajo gradbenega dovoljenja pa bo izdana dokončna odločba o komunalnem prispevku, s katero se bo komunalni
prispevek poračunal.
9. Rok za sklenitev pogodbe: z najugodnejšimi dražitelji za posamezne gradbene
parcele, se v roku 15 dni po končani dražbi
sklene prodajna pogodba. Če dražitelj ne
podpiše pogodbe v navedenem roku, mu
lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev
pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni. Če
najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe
v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino.
10. Neuspelim dražiteljem se v roku
15 dni po končani dražbi vrne vplačana varščina brez obresti.
11. Kupnino je potrebno plačati v roku
30 dni od podpisa pogodbe, z nakazilom na transakcijski račun Občine Ravne na Koroškem, transakcijski račun
št. 01303-0100009987, sklic:478-0026, z
navedbo »Kupnina za parcelo K__«. Položena varščina (oziroma več položenih varščin) se všteje v kupnino.
12. Plačilo kupnine v roku je bistvena
sestavina pravnega posla.
13. Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno.
14. Objava javne dražbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim dražiteljem sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnino, ki je predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko prekine in razveljavi postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega ne morejo zahtevati
odškodnine.
15. Informacije o predmetu prodaje, lahko interesenti pridobijo v ponedeljek, torek in
četrtek, od 7.30 do 10. in od 11. do 15. ure, v
sredo, od 7.30 do 10. in od 11. do 17. ure in
v petek, od 7.30 do 10. in od 11. do 13. ure,
pri Ireni Došen, na tel. 02/82-16-036. Ogled
je možen na podlagi predhodne telefonske
najave ali na e-mail: irena.dosen@ravne.si,
ali na www.ravne.si (obrazec in grafika zazidave).
16. Javna dražba bo dne 4. 4. 2011,
ob 12. uri, v sejni sobi Občine Ravne na
Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem
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Razpisi delovnih mest
Št. 110-21/2011
Ob-1915/11
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in
91/09):
– 4 prosta mesta višjega sodnika, ki
bo sodniško funkcijo opravljal na Pravdnem in Izvršilnem oddelku Višjega sodišča v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.
europass.cedefop.europa.eu/europass/
home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z
opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni
univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o
izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev
na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-1811/11
Svet javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica na podlagi 35. člena Zakona o
zavodih in 22. člena Statuta javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica razpisuje
delovno mesto
direktorja javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica (m/ž).
Kandidat za direktorja mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom in drugimi predpisi izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

– imeti mora univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri, z opravljenim strokovnim
izpitom;
– imeti mora najmanj 5 let delovnih izkušenj v lekarniški dejavnosti, z ustreznimi
organizacijskimi in vodstvenimi sposobnostmi;
– aktivno mora obvladati slovenski jezik.
Kandidat mora k vlogi, s katero se prijavlja na razpis, priložiti svoj program dela
zavoda in predstaviti način vodenja poslovnega oziroma delovnega procesa.
Direktor bo imenovan za mandatno dobo
5 let in je po poteku mandata lahko ponovno
imenovan.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v
30 dneh od objave razpisa.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite do 23. 3. 2011, na naslov: Kraške
lekarne Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta
8 A, 6250 Ilirska Bistrica, s pripisom: za
razpis.
Kraške lekarne Ilirska Bistrica
Ob-1812/11
Svet zavoda Osnovne šole A. T. Linharta
Radovljica, Kranjska cesta 27, 4240 Radovljica, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08,
58/09, 64/09 in 65/09) razpisuje delovno
mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati
splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08,
58/09, 64/09 in 65/09).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za 5 let.
Predvideni začetek dela je 3. 7. 2011.
Prijavi priložite dokazila o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev:
– overjeno potrdilo (javno listino) o izobrazbi (za izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe
druge stopnje, oziroma raven izobrazbe,
pridobljeno po študijskih programih, ki v
skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge
stopnje),
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem
izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem
izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki
ne sme biti starejše od 30 dni od dneva
objave razpisa,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva
razpisa (s priloženo izjavo, da pri katerem
koli drugem sodišču – zunaj kraja prebi-

vališča – zoper njega ni uveden kazenski
postopek za kaznivo dejanje zoper spolno
nedotakljivost),
– program vodenja zavoda,
– opis dosedanjih delovnih izkušenj s
kratkim življenjepisom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev pošljite v roku 10 dni
po objavi razpisa na naslov: »Svet zavoda Osnovne šole A. T. Linharta Radovljica,
Kranjska cesta 27, 4240 Radovljica, s pripisom Za razpis za ravnatelja.«
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola
Antona Tomaža Linharta Radovljica
Ob-1830/11
Svet zavoda OŠ Vodice, Ob šoli 2, 1217
Vodice, na podlagi 48. in 58. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,
36/08, 58/09, 64/09 in 65/09), razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje,
skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09,
64/09 in 65/09).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave morajo vsebovati:
– overjene kopije dokazil o izobrazbi,
pridobljenem nazivu in opravljenem strokovnem izpitu;
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem
izpitu;
– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča,
da ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti
starejše od 30 dni (s priloženo osebno izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču izven
kraja stalnega prebivališča zoper njega ni
uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost);
– potrdilo iz kazenske evidence (izda ga
Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti
starejše od 30 dni;
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih
delovnih izkušenj;
– program vodenja zavoda.
Pisne prijave z dokazili pošljite v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda
OŠ Vodice, Ob šoli 2, 1217 Vodice, z oznako » Prijava za razpis za ravnatelja.«
Kandidati/kandidatke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Vodice
Ob-1833/11
Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) in
17. člena Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda splošne knjižnice Matična knjižnica Kamnik (Uradni list RS, št. 3/04) Svet
Matične knjižnice Kamnik objavlja razpis
za imenovanje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
direktorja knjižnice (m/ž).
Za direktorja je lahko imenovan, kdor
izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri,
– ima opravljen strokovni izpit za bibliotekarja,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v
zavodu za kulturno dejavnost,
– ima organizacijske sposobnosti,
– obvlada slovenski jezik,
– obvlada osnove računalništva,
– obvlada en tuj jezik.
Mandat direktorja traja 5 let.
Kandidat/ka mora prijavi priložiti naslednja pisna potrdila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o delovni dobi.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/ke pošljejo v 8
dneh po objavi na naslov: Matična knjižnica Kamnik, Ljubljanska 1, 1240 Kamnik, z
oznako »Prijava na razpis za direktorja«. O
izboru bodo kandidati/ke pisno obveščeni v
roku določenem z zakonom.
Matična knjižnica Kamnik
Št. 0254/2011
Ob-1843/11
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 45/94) ter 7. in 8.
člena Odloka o ustanovitvi Centra šolskih
in obšolskih dejavnosti (Uradni list RS, št.
100/03, 108/05, 1/10) Svet Centra šolskih in
obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, 1000
Ljubljana, objavlja javni natečaj za delovno
mesto
direktorja Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti.
1. Za direktorja Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (v nadaljevanju: CŠOD)
lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih
mestih,
– izkazuje sposobnosti za vodenje centra,
– obvlada najmanj en tuj jezik,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev.
2. Prijavi mora kandidat priložiti:
– overjeno dokazilo o doseženi stopnji
izobrazbe;
– življenjepis kandidata z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, iz katerega izhajajo
tudi vodstvene izkušnje (življenjepis se pripravi v Europass obliki – http://www.europass.si/pobuda_europass.aspx);
– dokazilo, da obvlada vsaj en svetovni
jezik na višji ravni (kot potrdilo o aktivnem
znanju tujega jezika bo svet CŠOD upošteval potrdila, ki jih izda Državni izpitni center, certifikate oziroma dokazila o uspešno
opravljenem izpitu iz tujega jezika na dodiplomskem univerzitetnem študiju oziroma
dokazila o šolanju v tujini ali spričevalo o aktivnem znanju tujega jezika oziroma druga
potrdila, iz katerih bo razviden nivo znanja
tujega jezika v primerjavi z Europass jezikovno izkaznico – http://www.europass.si/
pobuda_europass.aspx);
– svojo zamisel razvoja in delovanja centra v mandatnem obdobju, na največ 20
tipkanih straneh formata A4, s povzetkom
(ključnimi poudarki) na eni strani;

– izjavo, da oseba ni bila pravnomočno
obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti oziroma na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje pridobitev podatkov iz
uradne evidence.
3. Kandidat lahko prijavi priloži tudi druga
dokazila, ki dodatno utemeljujejo njegovo
kandidaturo.
4. Svet CŠOD bo pri merilih za izbiro
kandidata uporabljal Standarde strokovne
usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov
na položajih v državni upravi, ki jih je sprejel
Uradniški svet 8. 11. 2010, in so objavljeni
na: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/uradniski_svet/.
5. Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki
in jo pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »Ne
odpiraj – javni natečaj za direktorja«, na naslov: Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Frankopanska 9, 1000 Ljubljana, do vključno 6. 4. 2011. Vloga se šteje za pravočasno,
če je vložena zadnji dan roka priporočeno
po pošti.
6. Prepozne in formalno nepopolne prijave se zavržejo in ne bodo uvrščene v izbirni
postopek.
7. Svet CŠOD bo s soglasjem ustanovitelja imenoval direktorja imenoval za dobo
štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja, vendar največ enkrat. Z direktorjem
bo za čas mandata sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas.
8. Neizbrani kandidati bodo o izboru obveščeni najkasneje v petnajstih dneh od
imenovanja direktorja.
9. Dodatne informacije o javnem natečaju lahko kandidati dobijo na tel. 01/23-48604 oziroma na elektronskem naslovu info@
csod.si. Kontaktna oseba je Olga Rahne.
10. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Svet CŠOD
Št. 110-6/2011
Ob-1844/11
Svet Centra za socialno delo Trebnje na
podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US: U
– I 104/92, 8/96, 18/98 Odl. US U-I- 34/98,
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56.
in 57. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07,
41/07, 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10
– ZSVarPre in 62/10 ZUPJS), 9. in 12. člena Statuta Centra za socialno delo Trebnje
ter sklepa 1. seje Sveta Centra za socialno
delo Trebnje, z dne 25. 2. 2011, razpisuje
delovno mesto
direktorja (m/ž) Centra za socialno
delo Trebnje.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje
še naslednje pogoje v skladu s 56., 57. in
69. členom Zakona o socialnem varstvu,
in sicer:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu, najmanj 5 let delovnih izkušenj;
ali
višja strokovna izobrazba iz 69. člena
Zakona o socialnem varstvu, 20 let delovnih
izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih
in vodstvenih delovnih mestih na področju
socialnega varstva;
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– opravljen strokovni izpit po Zakonu o
socialnem varstvu;
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi socialna
zbornica v soglasju s Strokovnim svetom
Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz tretje alineje je
lahko za direktorja imenovan tudi kandidat,
ki nima opravljenega programa za vodenje,
mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu
od začetka opravljanja nalog direktorja.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati predložiti življenjepis ter program
dela z vizijo za mandatno obdobje.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku
15 dni od objave razpisa, na naslov: Center za socialno delo Trebnje, Goliev trg 11,
Trebnje, z oznako na ovojnici: »Razpis za
direktorja«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
30 dni po končanem izbirnem postopku.
Svet Centra za socialno delo Trebnje
Št. 014-3/2011
Ob-1845/11
Na podlagi 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper (Uradne objave, št. 10/2004) in sklepa
župana, št. 014-3/2011, z dne 18. 2. 2011
župan Mestne občine Koper objavlja razpis
za imenovanje
direktorja Pokrajinskega muzeja Koper, Kidričeva 19, Koper.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
ki jih predpisuje zakon, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri;
– poznavanje muzejske ali njej sorodne
stroke in dejavnosti, ki jo opravlja zavod;
– najmanj pet let delovnih izkušenj v muzejski ali njej sorodni stroki;
– aktivno znanje italijanskega jezika in
enega od svetovnih jezikov;
– obvladovanje uporabe računalnika;
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Ob prijavi na razpis mora kandidat za direktorja predložiti program razvoja zavoda.
Kandidata za direktorja bo na podlagi
predhodnega mnenju sveta zavoda imenoval župan Mestne občine Koper za dobo
petih let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v roku 8 dni od dneva objave razpisa na naslov Mestna občina Koper, Urad
za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva
10, 6000 Koper, v zaprti ovojnici, s pripisom
»Razpis – direktor Pokrajinskega muzeja
Koper«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonsko predvidenem roku.
Mestna občina Koper
Ob-1849/11
Svet zavoda glasbene šole Litija - Šmartno, Ulica Mire Pregljeve 3, 1270 Litija, na
podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, 12/91 in 8/96), 7. člena Uredbe o
objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, 20/10), 16. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena
šola Litija - Šmartno (Uradni list RS, 43/05
in 64/07) ter 13. člena Statuta javnega zavoda Glasbena šola Litija - Šmartno (sprejet
19. 11. 2007), razpisuje delovno mesto
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ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati
splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan za dobo
5 let.
Predvideni začetek dela bo dne 1. septembra 2011.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja
zavoda) in dosedanjih delovnih izkušnjah
ter kratkim življenjepisom pošljite v osmih
dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na
naslov: Svet zavoda glasbene šole Litija Šmartno, Ulica Mire Pregljeve 3, 1270 Litija,
z oznako “Prijava za razpis za ravnatelja/
ravnateljico”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli najpozneje štiri mesece od
objave razpisa.
Svet zavoda glasbene šole Litija Šmartno
Št. 29
Ob-1850/11
Svet zavoda Vrtec Ribnica, Majnikova
ulica 3, 1310 Ribnica, na podlagi 53. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – UPB5, 36/08 in 58/09) razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
pogoje in posebne pogoje, v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št.
16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 in 65/09).
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za dobo 5 let. Predvideni začetek dela je
1. 9. 2011.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, doseženem nazivu, opravljenem ravnateljskem
izpitu (kandidat/-ka lahko kandidira tudi brez
ravnateljskega izpita, a si ga mora pridobiti
v roku enega leta), potrdilo, da kandidat/-ka
ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, potrdilo, da kandidat/-ka ni bil/-a pravnomočno
obsojen/-a zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost) in program vodenja
zavoda pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov Svet zavoda Vrtec Ribnica,
Majnikova ulica 3, 1310 Ribnica, z oznako
»Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtec Ribnica
Št. 12/11
Ob-1869/11
Svet Zavoda za šport in prireditve Medvode na podlagi 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport in pri-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
reditve Medvode« (Uradni list RS, št. 70/05)
in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št 12/91, 45I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 –
Odl. US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
razpisuje prosto delovno mesto
direktorja javnega zavoda (m/ž) »Zavod za šport in prireditve Medvode«.
Pogoji za opravljanje dela:
– visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba družboslovne smeri,
– najmanj dve leti in pol delovnih izkušenj pri delu na vodstvenih položajih,
– poznavanje področja delovanja javnega zavoda,
– sposobnost za vodenje in organiziranje
dela v javnemu zavodu,
– izpolnjevanje pogojev nekaznovanosti.
K prijavi morajo kandidati priložiti:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in vodstvenih ter organizacijskih
sposobnosti,
– izjavo o izpolnjevanju zahtevane izobrazbe (stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena),
– program dela Zavoda za šport in prireditve Medvode za prihodnja 4 leta,
– izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– izjavo, da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– izjavo, da kandidat za namen preverjanja izpolnjevanja pogojev dovoljuje Svetu
Zavoda za šport in prireditve Medvode vpogled v podatke iz uradnih evidenc.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
štirih let. Predvideni začetek dela je 1. 6.
2011, oziroma v skladu s sklepom o imenovanju. Po poteku mandatne dobe je lahko
ista oseba ponovno imenovana za direktorja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 8 dneh od objave v
Uradnem listu RS na naslov: Zavod za šport
in prireditve Medvode, Ostrovrharjeva ulica
4, 1215 Medvode, z oznako: »Prijava na
razpis – direktor Zavoda za šport in prireditve Medvode – Ne odpiraj!«
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 30 dneh po opravljeni izbiri.
Zavoda za šport in prireditve Medvode
Št. 25/2011
Ob-1871/11
Svet Vrtca Ilirska Bistrica na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91) in v skladu svojim sklepom
št. 29/11 sprejetim na 1. seji sveta dne 25. 2.
2011, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09,
65/09).
Za ravnatelja javnega vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja
ali svetovalnega delavca, ima najmanj pet
let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma
najmanj pet let naziv mentor in opravljen
ravnateljski izpit, oziroma ga bo pridobil najpozneje v 1 letu po začetku mandata.

Poleg naštetih pogojev mora kandidat/ka imeti še pedagoške, vodstvene, organizacijske izkušnje in sposobnosti za uspešno
vodenje vrtca.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za mandatno dobo 5 let. Predvideni začetek
dela je 1. 9. 2011.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev:
– potrdilo o izobrazbi,
– potrdilo o nazivu,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– potrdilo o opravljenem ravnateljskem
izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, za nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, in
potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– program vodenja zavoda za mandatno
obdobje,
– opis dosedanjih delovnih izkušenj,
– kratek življenjepis,
pošljite najpozneje v 8 dneh po objavi
razpisa na Svet zavoda Vrtec Ilirska Bistrica,
Vilharjeva cesta 13a, 6250 Ilirska Bistrica,
v zaprti ovojnici, z oznako »za razpis za
ravnatelja/-ico«.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-le pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Razpis za ravnatelja je objavljen na Zavodu za zaposlovanje in v Uradnem listu RS.
Svet Vrtca Ilirska Bistrica
Ob-1908/11
Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09)
in sklepa Sveta zavoda OŠ Toma Brejca,
z dne 28. 2. 2011, Svet zavoda Osnovne
šole Toma Brejca, Šutna 39, 1241 Kamnik,
razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 in 65/09).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za
dobo 5 let. Predvideni začetek dela je dne
1. 9. 2011.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (overjene kopije dokazil
o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, program vodenja zavoda,
potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da ni
v kazenskem postopku – s priloženo izjavo,
da pri kateremkoli drugem sodišču – izven
kraja prebivališča – zoper njega ni uveden
kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper
spolno nedotakljivost) in kratkim življenjepisom ter opisom dosedanjih delovnih izkušenj pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na
naslov: Svet zavoda Osnovne šole Toma
Brejca, Šutna 39, 1241 Kamnik, s pripisom
»Za razpis ravnatelja/-ice«.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o
imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Toma Brejca
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Ob-1910/11
V skladu z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja in Statutom Osnovne šole Zalog, Svet zavoda
Osnovne šole Zalog, Cerutova 7, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Pogoji:
Kandidat/-ka za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice mora izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno
s 53. in 145. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
– ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,
36/08 in 58/09).
Kandidati/-ke za razpisano delovno mesto morajo imeti:
– izkazane pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno
vodenje zavoda;
– znanje programskih jezikov za delo z
računalnikom;
– izkazan delovni uspeh pri pedagoškem
in drugem delu, iz katerega izhaja, da bo

kandidat lahko uspešno opravljal dela in naloge poslovnega in strokovnega vodje.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za čas trajanja mandata.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2011.
Rok za prijavo: kandidati morajo svoje
vloge oddati najkasneje do 1. 4. 2011.
Kandidati naj:
– pisne prijave z originalnimi ali overjenimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev – potrdila o izobrazbi: diploma, spričevalo, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, o pridobljeni pedagoški izobrazbi, o
doseženem 5-letnem obdobju dela v vzgoji
(overjena kopija delovne knjižice ali drugo
dokazilo o obdobju dela), potrdilo o opravljeni ravnateljski šoli oziroma ravnateljskem
izpitu, overjeno kopijo odločbe o nazivu in
druga potrdila,
– program vodenja Osnovne šole Zalog
in opis dosedanjih delovnih izkušenj s kratkim življenjepisom ter
– originalno potrdilo o nekaznovanosti
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
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se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev in zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost (s strani Ministrstva za pravosodje) in potrdilo o neuvedenem kazenskem postopku (s strani
pristojnega Okrajnega sodišča), pošljejo
najpozneje do 1. 4. 2011, v zaprti ovojnici,
na naslov Svet osnovne šole Zalog, Cerutova 7, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne
odpiraj – prijava na razpis za ravnatelja/
ravnateljico«.
S pomanjkljivimi prijavami bo svet zavoda ravnal kot z nepopolnimi.
Kandidati/-ke, ki bodo izpolnjevali/-e razpisne pogoje, bodo povabljeni/-e, da predstavijo program dela.
Vloga se bo štela za pravočasno, če bo
na zadnji dan roka s priporočeno pošiljko
oddana na pošto.
Kandidati bodo o imenovanju pisno obveščeni najkasneje 4 mesece od dneva objave razpisa.
Svet zavoda Osnovne šole Zalog
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Druge objave
Št. 431-0001/2011
Ob-1907/11
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 popravijo točke 2., 8. in 9.,
tako da pravilno glasijo:
»2. Lokacija št. 2 – Terasa B pri stavbi
Trg izgnancev 2, površina, ki se oddaja v
najem je 29 m2, izhodiščna cena za najem
je 116 EUR mesečno.«
»8. Lokacija št. 8 – Terasa I pri stavbi Cesta prvih borcev 2, površini, ki se oddajata v
najem sta varianti A in B, in sicer:
– varianta A – 28,00 m2 (4,00 m x 7,00 m)
in
– varianta B – 50,00 m2 (5,00 m x
10,00 m).
Izhodiščna cena za najem variante A je
112,00 EUR mesečno in izhodiščna cena
za najem variante B je 200,00 EUR mesečno.«
»9. Lokacija št. 9 – Terasa H pri stavbi
Cesta prvih borcev 14, površina, ki se ki
se oddajata v najem sta varianti A in B, in
sicer:
– varianta A – 35,00 m2 (5,00 m x 7,00
m) in
– varianta B – 50,00 m2 (5,00 m x 10,00
m).
Izhodiščna cena za najem variante A je
140,00 EUR mesečno in izhodiščna cena
za najem variante B je 200,00 EUR mesečno.«
Občina Brežice
Ob-1873/11
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08 in 4/10), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s
področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09)
ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne
agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09) objavlja
javni poziv
za izbor kulturnih projektov na področju
mobilnosti in prevodov v tuj jezik
za leto 2011
(v nadaljevanju: JP1–MP–2011)
1. Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana.
2. Predmet in področji javnega poziva
Predmet javnega poziva je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih mobilnosti in prevodov v tuje jezike, ki bodo bistveno
prispevali k uveljavitvi slovenske kulture v
mednarodnem prostoru.
Javni poziv JP1–MP–2011 obsega naslednji področji:
a) mobilnost, namenjeno sofinanciranju
potnih stroškov avtorjev, ki ustvarjajo v slo-

venskem jeziku na področju leposlovja, za
vabljene nastope na prireditvah v tujini, ki so
v prvi vrsti namenjene širši javnosti. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje
potnih stroškov avtorjev, ki ustvarjajo na področju humanistike, vendar le za vabljene
nastope na odmevne prireditve v tujini, ki so
namenjene širši javnosti in za katere prijavitelji ne morejo pridobiti sredstev iz drugih
virov.
b) prevodi v tuje jezike, namenjeno prevodom knjižnih del slovenskih avtorjev v
tuje jezike, in sicer s področja leposlovja za
odrasle, otroke in mladino ter esejističnih
in kritiških del s področja kulture in humanističnih ved.
3. Cilji javnega poziva
JAK bo kulturne projekte na področjih
mobilnosti in prevodov knjižnih del slovenskih avtorjev v tuje jezike v letu 2011 v okviru javnega poziva JP1–MP–2011 podpirala
v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
a) mobilnost:
– neposredna podpora ustvarjalcem.
b) prevodi v tuje jezike:
– prevajanje kakovostnih in prepoznavnih izvirnih slovenskih del v tuje jezike;
– povečanje prepoznavnosti slovenske
ustvarjalnosti v tujini, trajno umeščanje slovenskega leposlovja in humanistike na svetovni kulturni zemljevid;
– neposredno podpiranje ustvarjalcev.
4. Okvirna vrednost javnega poziva in
obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Okvirna vrednost javnega poziva JP1–
MP–2011 znaša:
a) mobilnost: 40.000,00 EUR,
b) prevodi v tuje jezike: 80.000,00 EUR.
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2011
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS,
št. 96/10 in 4/11).
JAK bo z izbranim prijaviteljem kulturnega projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti.
5. Višina financiranja in upravičeni stroški
5.1 Upravičeni stroški na področju mobilnosti
Med upravičene stroške na področju mobilnosti sodijo potni stroški, in sicer za vlak
(2. razred), ali avtobus, ali letalo (ekonomski
razred), ali kilometrina, največ v višini vrednosti železniške vozovnice 2. razreda, ter
stroški vizumov.
JAK bo izbranim izvajalcem projektov
sofinancirala do 100% vseh upravičenih
stroškov na prijavljeni kulturni projekt in
največ 2.000,00 EUR na prijavljeni kulturni
projekt.
Tveganje glede izvajanja projekta pred
datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranju nosi prijavitelj.
5.2 Upravičeni stroški na področju prevodov v tuje jezike
Med upravičene stroške na področju prevodov v tuje jezike sodijo stroški prevoda.
JAK bo izbranim izvajalcem projektov
sofinancirala do 100% vseh upravičenih
stroškov na prijavljeni kulturni projekt in največ 10.000,00 EUR na prijavljeni kulturni
projekt.

Tveganje glede izvajanja projekta pred
datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranju kulturnega projekta nosi prijavitelj.
6. Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu
6.1. Pogoji za sodelovanje na javnem
pozivu JP1–MP–2011 za področje mobilnosti
Prijavitelji morajo za področje mobilnosti
izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so fizične osebe/avtorji, ki ustvarjajo
v slovenskem jeziku na področju leposlovja
in humanistike;
– da zaprošajo za stroške, ki niso del
projektov, ki so bili v letu 2011 oziroma za
leto 2011 že izbrani na katerem od razpisov
ali pozivov JAK ali ki so v letu 2011 oziroma
za leto 2011 že financirani s strani JAK;
– da pri prijavi upoštevajo predmet področja, naveden v točki 2 javnega poziva
JP1–MP–2011;
– da za isti projekt in isti namen niso
pridobili sredstev iz državnega oziroma lokalnega proračuna;
– da prijavljajo kulturne projekte, ki bodo
v celoti realizirani v letu 2011;
– da zaprošajo za financiranje do 100%
upravičenih stroškov in največ 2.000,00
EUR upravičenih stroškov na prijavljeni
projekt;
– da imajo izdano vsaj eno samostojno
izvirno leposlovno ali humanistično delo, ki
ni izšlo v samozaložbi, ali da imajo reprezentativen revijalni opus.
Dokazilo: prijavni obrazec OBR1 – M.
Na javnem pozivu JP1–MP–2011 bodo
na področju mobilnosti za sofinanciranje
izbrani največ trije projekti posameznega
prijavitelja.
6.2. Pogoji za sodelovanje na javnem
pozivu JP1–MP–2011 za področje prevodov
v tuje jezike
Prijavitelji morajo za področje prevodov v
tuje jezike izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so fizične osebe, prevajalci v tuj
jezik, ali pravne osebe, ki nameravajo zagotoviti izdajo oziroma izvedbo prevoda dela
slovenskega avtorja v tujini. V obeh primeru
bo pogodba sklenjena s prevajalcem, prav
tako bodo vsa sredstva nakazana neposredno prevajalcu.
Obvezno dokazilo: pismo o nameri ali
pogodba med prevajalcem ter pravno osebo s sedežem v tujini, ki bo izdala oziroma
izvedla prijavljeno delo, s predvidenim datumom izida oziroma izvedbe, ki je najpozneje
julija 2013.
– da pri prijavi upoštevajo predmet področja, naveden v točki 2 javnega poziva
JP1–MP–2011;
– da za isti projekt in isti namen niso
pridobili sredstev iz državnega oziroma lokalnega proračuna;
– da je za isti projekt podal vlogo le en
prijavitelj;
– da prijavljeni prevod v knjižni obliki ni
izšel pred letom 2011;
– da bo prevod izšel oziroma bo izveden
do roka, ki je naveden v pismu o nameri ali
pogodbi z založnikom oziroma gledališčem,
sicer pa najpozneje do julija 2013.
Na javnem pozivu JP1–MP–2011 bo na
področju prevodov v tuj jezik za sofinanci-
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ranje izbran le en (1) prevod posameznega
prevajalca.
7. Kriteriji za ocenjevanje prijav in njihova
uporaba
7.1. Področje mobilnosti (M)
Zap.
št.

Kriteriji javnega
poziva (M)

1.

Reference avtorja,
obseg
in aktualnost njegovega
opusa, izkazana
posebna nadarjenost
mladega ustvarjalca

2.

Možno
št. točk

50

Reference prireditve
v tujini in vključenih
avtorjev

50

Skupno število točk

100

7.2. Področje prevodov v tuj jezik (P)
Zap.
št.

Kriteriji javnega
poziva P

Možno
št. točk

1.

Reference prevajalca,
obseg prevajalskega
opusa oziroma izkazana
posebna nadarjenost
mladega
prevajalca

45

Reference knjižnega
dela in njegovega avtorja/avtorjev

35

Reference
založbe/gledališča
in predviden doseg
prevoda

20

Skupno število točk

100

2.

3.

Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire javnega poziva ocenjeni višje.
Kriteriji javnega poziva za posamezna
področja so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena
najvišja možna višina točk. Najvišje možno
število prejetih točk za projekt je 100 točk,
financirani pa so lahko projekti, ki prejmejo
več kot 61 točk. Višina odobrenih sredstev
za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt (od 61 do
100 točk), obsega in finančne zahtevnosti projekta ter sredstev, ki so namenjena
pozivu.
8. Dokumentacija javnega poziva
Dokumentacija javnega poziva JP1–
MP–2011 obsega:
– besedilo javnega poziva JP1–
MP–2011;
– prijavne obrazce za področji poziva:
a) mobilnost (M)
– prijavni obrazec OBR1 – M z izjavami;
– OBR2 – M – vzorec pogodbe.
b) prevodi v tuje jezike (P)
– prijavni obrazec OBR1 – P z izjavami;
 OBR2  P  vzorec pogodbe.
Dokumentacija javnega poziva je na voljo na spletni strani JAK, www.jakrs.si. Dokumentacijo javnega poziva JP1–MP–2011
lahko zainteresirani v roku javnega poziva
dvignejo v glavni pisarni JAK vsak delovnik
med 10. in 12. uro.
Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo poziva:
a) mobilnost (M)
– prijavni obrazec OBR1 – M z izjavami
in obveznimi prilogami;
– OBR2 – M – vzorec pogodbe.

b) prevodi v tuje jezike (P)
– prijavni obrazec OBR1 – P z izjavami
in obveznimi prilogami;
– OBR2 – P – vzorec pogodbe;
– dokazilo: pismo o nameri ali pogodba
med prevajalcem ter pravno osebo s sedežem v tujini, ki bo izdala oziroma izvedla
prijavljeno delo, s predvidenim datumom izida oziroma izvedbe, ki je najpozneje julija
2013.
9. Rok javnega poziva in način oddaje
vlog
Prijavitelji morajo vlogo, izpolnjeno v celoti, datirano, žigosano in podpisano s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma izpolnjeno skladno z zahtevami, predložiti na
naslov: Javna agencija za knjigo Republike
Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
(s pripisom: za JP1–MP–2011 in obvezno
navedbo področja – M ali P). Na hrbtni strani
ovojnice mora biti navedba vlagatelja: uradni naziv in naslov (sedež).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave javnega poziva JP1–MP–2011 v Uradnem listu RS, št. 17 z dne 11. 3. 2011 in
se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev
oziroma najkasneje z iztekom zadnjega dne
roka za oddajo prijav, ki je 29. 4. 2011.
Prijava je vložena pravočasno, če jo
JAK prejme, preden se izteče rok za vložitev prijav. Prijavo je možno oddati osebno
na naslovu JAK, vsak delavnik, med 10. in
12. uro.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega poziva JP1–MP–2011!
Nepravočasno oddane vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o
zavrženju (četrti odstavek 111. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo – Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10).
10. Način obravnavanja vlog in odločanje
o izboru
Vloge na javni poziv JP1–MP–2011 se
bodo obravnavale posamično in vsaka vloga predstavlja ločeno upravno zadevo. Vloge, prispele na javni poziv JP1–MP–2011,
bo odpirala uradna oseba JAK po vrstnem
redu njihovega prispetja na posamično področje.
Vloge neupravičenih oseb bodo izločene
iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (četrti odstavek 111. člena v povezavi s
101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10).
JAK bo prijavitelje, katerih vlogo bodo
formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku
sedmih dni dopolnijo.
Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno
nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo
vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (četrti odstavek 111. člena
v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni
list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10).
Pravočasne in popolne vloge ter vloge
upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo strokovni komisiji JAK za mednarodno
promocijo slovenskega leposlovja in znanstvene publicistike. Strokovna komisija JAK
za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in znanstvene publicistike bo vloge ocenjevala po vrstnem redu njihovega
prispetja.
O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila strokovne komisije JAK za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in
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znanstvene publicistike odločil direktor JAK
z odločbo o sofinanciranju posameznega
kulturnega projekta.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani JAK,
www.jakrs.si, ter osebno ali telefonsko, vsak
delovni dan, med 10. in 12. uro, pri pristojni
uslužbenki: Katji Stergar, e-pošta: katja.stergar@jakrs.si, tel.: 01/369-58-27.
Javna agencija
za knjigo Republike Slovenije
Št. 018/2011
Ob-1921/11
Na podlagi prvega odstavka 51.j člena
Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo,
59/07 – ZŠtip, 15/08 – odločba US, 64/08,
86/09 in 62/10 – ZUPJS) svet Nacionalne
agencije Republike Slovenije za kakovost v
visokem šolstvu objavlja
javni poziv
kandidatom za člane pritožbene
komisije oziroma njihove namestnike
pri Nacionalni agenciji Republike
Slovenije za kakovost v visokem
šolstvu
1. Naziv in sedež organa: Nacionalna
agencija Republike Slovenije za kakovost v
visokem šolstvu, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva je zbiranje prijav za namestnike
članov pritožbene komisije.
3. Pogoji
Za namestnika člana pritožbene komisije
je lahko imenovana oseba, ki:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po
študijskem programu druge stopnje v skladu
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe,
pridobljene po študijskih programih druge
stopnje,
– ima opravljen pravniški državni izpit,
– ima vsaj deset let delovnih izkušenj, od
tega vsaj pet let na sodišču.
4. Mandat namestnikov članov pritožbene komisije: mandat namestnikov članov pritožbene komisije traja štiri leta. Posamezen
namestnik je lahko ponovno imenovan, toda
le največ dvakrat zaporedoma.
5. Pristojnost pritožbene komisije
Pritožbena komisija odloča o:
– pritožbah zoper odločitve sveta agencije v postopkih akreditacij visokošolskih zavodov in študijskih programov,
– pritožbah zoper odločitve sveta agencije o izdaji soglasij k preoblikovanju visokošolskih zavodov in spremembam študijskih
programov ter
– pritožbah zoper odločitve sveta agencije o izdaji soglasij k pogodbam za izvajanje
visokošolskega transnacionalnega izobraževanja.
6. Vsebina prijave
Prijava kandidata mora vsebovati:
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere
mora biti razvidna stopnja izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– izjavo kandidata o opravljenem pravniškem državnem izpitu z navedbo leta opravljanja izpita,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav
Kandidati pošljejo prijavo v zapri ovojnici, z označbo »za javni poziv kandidatom
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za člane pritožbene komisije oziroma njihove namestnike«, na naslov: Nacionalna
agencija Republike Slovenije za kakovost v
visokem šolstvu, Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
do 1. 5. 2011. Kot pravočasne se štejejo
prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije 1. 5. 2011.
Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski
obliki, na naslov gp.svs@gov.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Če kandidat posreduje prijavo v elektronski obliki, se šteje, dokler ne sporoči
drugače, da želi vročanje in obveščanje v
elektronski obliki.
8. Merila izbire
Pri izbiri kandidatov bodo upoštevana
naslednja merila:
1. izkušnje:
– izkušnje na področju visokega šolstva
(sodelovanje pri pripravi oziroma tolmačenju predpisov s področja visokega šolstva
ipd.),
– delovne izkušnje in kakovost delovnih
izkušenj s področja vodenja in odločanja v
pritožbenih postopkih,
– izkušnje z opravljanjem podobnih del;
2. znanje:
– poznavanje problematike področja (delovanje Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, postopek akreditacije študijskih programov ipd.),
– poznavanje pravne ureditve področja
(poznavanje visokošolske zakonodaje in
predpisov o delovanju Nacionalne agencije
Republike Slovenije za kakovost v visokem
šolstvu),
– strokovna uveljavljenost na področju.
Merila izbire in metode ugotavljanja
usposobljenosti kandidatov so objavljena na
spletnih straneh agencije (www.nakvis.si).
9. Dodatne informacije: dodatne informacije o javnem pozivu posreduje strokovna
delavka agencije Barbara Zupančič Kočar,
e-pošta: barbara.zupancic-kocar@gov.si.
10. Obvestilo o imenovanju: kandidati
bodo obveščeni le v primeru imenovanja,
ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji
postopek in neimenovanja.
Nacionalna agencija
Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu
Ob-1820/11
Javno podjetje Energetika Ljubljana
d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, objavlja
na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
Javnega podjetja
Energetika Ljubljana d.o.o.
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova
62, Ljubljana, matična številka: 5226406, ID
za DDV: SI23034033.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet prodaje je nepremičnina v kraju
Klenovici, Republika Hrvaška:
Solastniški delež do 1/2 na počitniškem
objektu, ki v naravi predstavlja apartma
s površino 47,04 m2 in pripadajočem zemljišču s skupno površino 387 m2 v kraju
Klenovica, Hrvaška, Primorska ulica, parc.
št. 3499/209, k.o. Ledenice.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Izhodišča cena: 49.000 EUR. Izhodiščna
cena ne vsebuje davka na promet nepremičnine, ki ga plača kupec. Če v postopku
javnega zbiranja ponudb ne bo dosežena
vsaj izhodiščna cena, se javno zbiranje ponudb šteje za neuspešno.
3. Pogoji prodaje:
3.1. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno–kupljeno«.
3.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo
in bo izbran za najugodnejšega ponudnika.
Kot najugodnejša ponudba šteje ponudba z
najvišjo ponujeno ceno.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo za nepremičnino v roku
15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo
štelo, da je od nakupa odstopil in ima Javno
podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. pravico
zadržati vplačano varščino.
3.4. Po plačilu celotne kupnine in po
poravnanih vseh stroških in dajatvah se
bo kupcu nepremičnina izročila v last in
posest s pravico vpisa lastninske pravice
na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.6. Davek na promet nepremičnin in vse
druge stroške v zvezi s prenosom lastninske
pravice plača kupec.
3.7. Kupec se je dolžan sam seznaniti z
možnostmi prenosa lastninske pravice na
nepremičnini, ki leži v Republiki Hrvaški.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine
na transakcijski račun prodajalca, odprt pri
NLB d.d., št. 02924-0253764022, s pripisom
Varščina za Klenovico.
Plačana varščina za nepremičnino se
izbranemu ponudniku vračuna v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od objavljene izhodiščne cene za nepremičnino,
– priloge iz točke 4.4. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3. Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v zaprti kuverti
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine Klenovica« do vključno 25. 3.
2011 na naslov: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000
Ljubljana. V primeru, da ponudba ne bo
oddana v skladu z določili tega razpisa, je
pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizične
osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,

– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 30. 6. 2011.
5. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja
ponudb, natančnejše podatke o nepremičnini in informacije za ogled nepremičnine,
dobijo interesenti na Javnem podjetju Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 62, 1000
Ljubljana, tel. 01/588-92-05 ali 041/638-905
med 9. in 11. uro. Ogled nepremičnine je
po dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
6.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 29. 3. 2011 ob 10. uri, v prostorih Javnega podjetja Energetika Ljubljana
d.o.o., Verovškova 62, 1000 Ljubljana.
6.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
pozvala k dopolnitvi ponudbe v roku 10 dni.
6.3. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno
zbiranje ponudb.
6.4. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Komisija lahko ustavi
začeti postopek razpolaganja do sklenitve
pravnega posla.
Besedilo javnega zbiranja ponudb bo objavljeno na spletni strani Javnega podjetja
Energetika Ljubljana d.o.o.: www.energetika-lj.si.
Javno podjetje Energetika Ljubljana
d.o.o.
Št. 21/2011
Ob-1851/11
Na podlagi drugega odstavka 52. člena
Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list
RS, št. 124/08) in prvega odstavka 20. člena
Pravilnika o volitvah organov Univerze na
Primorskem, (št. 0221-1/07, sprejet na 36.
redni seji senata Univerze na Primorskem
dne 14. 2. 2007) rektor Univerze na Primorskem, s sedežem na Titovem trgu 4, 6000
Koper, objavlja
javni poziv
za predlaganje kandidatov
za člana Upravnega odbora
Univerze na Primorskem
1. Statut Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 124/08) v drugem odstavku
52. člena določa, da predstavnika delodajalcev univerza določi prek javnega poziva v
soglasju z ustanoviteljem med kandidati, ki jih
predlagajo predstavniki delodajalcev v skladu
z določbami akta o ustanovitvi univerze.
Statut Univerze na Primorskem v 48. in
49. členu določa, da je Upravni odbor univerze organ upravljanja in ima devet članov,
in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– štiri predstavnike univerze, od tega tri
iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko
ali znanstveno-raziskovalno dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci) in enega
predstavnika drugih delavcev,
– enega predstavnika študentov,
– enega predstavnika delodajalcev.
2. Upravičeni predlagatelji so:
a) Gospodarska zbornica Slovenije,
b) Obrtna zbornica Slovenije,
c) Združenje delodajalcev Slovenije,
d) Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije,
e) Združenje managerjev Slovenije in
f) Vlada Republike Slovenije.
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3. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba organizacije predlagatelja. Za
posameznega kandidata mora predlagatelj
predložiti naslednje podatke: ime in priimek,
dan, mesec, leto in kraj rojstva, stopnjo izobrazbe, naziv organizacije, na kateri je zaposlen, delo, ki ga opravlja, stalno prebivališče, izjavo predlaganega kandidata, da
pristaja na kandidaturo, in kratko utemeljitev
predloga.
4. Predloge s podatki iz prejšnjih točk
posredujte na naslov: Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper, s pripisom
''javni poziv za člana UO UP''.
5. Predloge za javni poziv je potrebno
posredovati do vključno 31. marca 2011.
Univerza na Primorskem
Št. 030/2011

Ob-1852/11

Javni poziv
za vključitev v projekt podjetno v svet
podjetništva
1. Izvajalec javnega poziva: izvajalec javnega poziva je Regionalni center za razvoj
d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje.
2. Podlaga za izvedbo javnega poziva:
Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa zasavske regije za obdobje
2010–2012, ki je bil sprejet na 74. seji Sveta
zasavske regije, dne 25. 3. 2010.
Operacijo delno financira Evropska unija,
in sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj ter Občina Zagorje ob Savi. Operacija
se izvaja v okviru Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete
»Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.
3. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva je vključitev brezposelnih mladih izobraženih oseb v projekt Podjetno v
svet podjetništva.
4. Namen poziva in opis projekta: projekt je namenjen spodbujanju podjetništva
med osebami z višjo in visoko izobrazbo ter
spodbujanju odpiranja novih delovnih mest
v Zasavju. Končni cilj projekta je formiranje
uspešnih podjetij s strani udeležencev projekta in odpiranje novih delovnih mest v teh
podjetjih.
Projekt, katerega sofinancer je tudi Občina Zagorje ob Savi, je usmerjen v razvoj
podjetništva, prednostno med mladimi z
višjo in visoko izobrazbo, njihova vključitev v projekt pa pomeni obvezo, da bodo s
strokovno pomočjo mentorjev in dodatnim
usposabljanjem v okviru projekta pridobili
ustrezna znanja in veščine, ki so nujno potrebna za identifikacijo podjetniške ideje, razvoj ideje in njeno izvedbo v praksi oziroma
realizacijo, uspešno vodenje podjetja, komunikacijo s poslovnim okoljem in drugo.
Projekt se bo načeloma izvajal v Mrežnem inkubatorju RCR v Zagorju, zaradi
svojega pomena na razvoj podjetništva v
Zasavju pa ima širši, regionalni pomen.
V projektu bo v obdobju dveh let sodelovalo 40 udeležencev, po 10 udeležencev
v obdobju šestih mesecev. Prvih 10 udeležencev se je v projekt vključilo 1. 12. 2010,
nato bodo skupine sledile okvirno v šestmesečnih terminih. V teku projekta se bo
razvijalo najmanj 8 podjetniških projektov
oziroma idej.
Kandidati naj bi v obdobju šestih mesecev
na podlagi identificiranih podjetniških idej v
skupinah ali sami formirali podjetja, v katerih
bi se tudi zaposlili. V primeru, da kandidat

ne doseže izhodnih ciljev projekta, to je lastništvo/solastništvo v novoustanovljeni gospodarski družbi oziroma ustanovitev druge
primerne oblike in zaposlitev v ustanovljenem
podjetju v okviru projekta ali samozaposlitev
kot samostojni podjetnik, se ne more več
vključiti v ta ali podobne programe v okviru
Regionalnega centra za razvoj.
Natančnejši opis projekta je sestavni del
razpisne dokumentacije.
5. Pogoji za vključitev v projekt oziroma
pogoji za kandidiranje
v projekt se lahko vključijo kandidati, ki
izpolnjujejo naslednje kriterije:
– imajo V., VI., VII. ali višjo stopnjo izobrazbe (ne glede na šolski oziroma študijski
program oziroma vrsto študija),
– imajo stalno bivališče v Občini Zagorje
ob Savi in so hkrati aktivni iskalci zaposlitve,
prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje,
– so ob prijavi stari manj kot 45 let.
Prednost bodo imeli kandidati, ki:
– imajo VI., VII. ali višjo stopnjo izobrazbe (ne glede na študijski program oziroma
vrsto študija) in so hkrati ob prijavi stari manj
kot 35 let.
Kolikor ne bo dovolj prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo hkrati oba prednostna
kriterija, bodo imeli prednost pred ostalimi
kandidati tisti, ki izpolnjujejo le enega od
dveh prednostnih kriterijev, pri čemer ima
višjo prioriteto kriterij izobrazbe kot kriterij
starosti.
Kandidati morajo ob prijavi priložiti izpolnjen vprašalnik, ki je poleg prijavnega
obrazca del razpisne dokumentacije.
6. Merila za izbor kandidatov in način
izbora kandidatov
O ustreznosti kandidatov bo odločala
strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija).
Odločitev o izboru sprejme komisija na
osnovi izpolnjenih pogojev za vključitev, izpolnjenega vprašalnika ter na osnovi opravljenih razgovorov s potencialnimi kandidati
oziroma ocene njihovih podjetniških potencialov, znanj in interesov.
Komisija si pridržuje pravico, da v primeru presežka števila prijavljenih kandidatov, ki
izpolnjujejo vse prednostne kriterije, opravi
razgovore in nadaljnji izborni postopek le
med temi kandidati oziroma po lastni presoji povabi na razgovor in vključi v izborni
postopek določene posamezne kandidate,
ki ne izpolnjujejo vseh oziroma nobenega
od prednostnih kriterijev.
Komisija lahko po opravljenem razgovoru zavrne vključitev določenega kandidata
v projekt, kljub temu, da izpolnjuje razpisne
kriterije, kolikor presodi, da ni primeren za
vključitev v projekt.
V primeru presežka kandidatov lahko
komisija izvede še dodatno presojo sicer
primernih kandidatov.
RCR si pridržuje pravico, da lahko v primeru premajhnega števila ustreznih kandidatov v projekt naknadno vključi druge udeležence ne glede na predhodno omenjene
razpisne pogoje, torej tudi brezposelne s
stalnim bivališčem v občinah zasavske statistične regije ali kandidate z nižjo stopnjo
izobrazbe oziroma višjo starostjo.
Kandidati, ki so v projektu že sodelovali,
ne morejo ponovno sodelovati v projektu v
nobenem primeru.
7. Način prijave, odpiranje vlog, obveščanje o izboru
Prijave (obrazec št. 1), z izpolnjenim
vprašalnikom (obrazec št. 2) ter s fotokopijo
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dokazila o izobrazbi in fotokopijo osebnega
dokumenta lahko oddate v tajništvu RCR, in
sicer do 1. 4. 2011, do 12. ure, ali pošljete
priporočeno po pošti, na naslov: Regionalni
center za razvoj d.o.o., Podvine 36, 1410
Zagorje, in sicer do 1. 4. 2011 (velja poštni
žig tega dne). Na sprednji strani kuverte
mora biti oznaka: »Ne odpiraj! Prijava na
Javni poziv za vključitev v projekt Podjetno
v svet podjetništva.« Na zadnji strani kuverte mora biti naveden pošiljatelj. Odpiranje
vlog ni javno. Odpiranje vlog bo izvedeno
v roku osmih dni. V primeru ugotovitve nepopolne vloge bo komisija v roku petih dni
po odpiranju pozvala prijavitelja k dopolnitvi
vloge. Komisija bo kandidate pisno pozvala
na razgovore. O izboru bodo kandidati pisno
obveščeni. Pritožba na odločitev komisije ni
možna. Z izbranimi kandidati bo podpisana
pogodba o zaposlitvi za čas šestih mesecev,
s predvidenim pričetkom delovnega razmerja z dne 1. 5. 2011.
8. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom in razpisno
dokumentacijo je možno dobiti vsak dan,
do vključno 1. 4. 2011, med 9. in 12. uro, po
tel. 03/56-60-504 ali 03/56-60-505 oziroma
preko elektronskega naslova: petra.kovac.
smrkolj@rcr-zasavje.si ali jasmina.skrinjar.
kljucevsek@rcr-zasavje.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
na sedežu RCR, zainteresirani jo bodo lahko prejeli po pošti oziroma po mailu.
Potencialni udeleženci v projektu bodo
lahko pridobili dodatne informacije o vsebini
in poteku projekta tudi na predstavitvi, ki bo
namenjena vsem zainteresiranim kandidatom, in sicer 24. 3. 2011, ob 9. uri, na sedežu RCR. Kolikor se bodo kandidati želeli
udeležiti predstavitve, naj se predhodno prijavijo na mail: jasmina.skrinjar.kljucevsek@
rcr-zasavje.si, do vključno 22. 3. 2011.
9. Razpisna dokumentacija:
Obrazec št. 1:Prijava,
Obrazec št. 2: Vprašalnik,
Obrazec št. 3: Opis projekta,
Obrazec št. 4: Vzorec pogodbe o zaposlitvi.
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Zagorje ob Savi
Št. 130/02-11
Ob-1866/11
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze
1 b, 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 ponudb
za oddajo v najem prodajnih tržničnih
mest v Občini Piran za leto 2011, ki so v
upravljanju Javnega podjetja Okolje Piran,
d.o.o.
I. Začasna prodajna mesta v Portorožu:
a) Prodajna mesta na mini tržnici pred
vhodom na plažo v Portorožu (za čas od
15. 4. 2011 do 30. 10. 2011),
– izvajanje tiska na majice
(samo stojnica št. 5)
1 mesto
– prodaja spominkov,
bižuterije ali nakita
3 mesta
– prodaja izdelkov iz kristala, keramike in porcelana
1 mesto.
Izhodiščna cena za posamezno prodajno
mesto znaša 4.000,00 EUR + DDV;
b) Prodajni mesti na plaži v Portorožu (za
čas od 1. 6. 2011 do 15. 9. 2011):
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– izvajanje masaž
2 mesti
(dovoljena postavitev pagode oziroma senčila odprtega tipa na površini ca.
4 x 4 m).
Izhodiščna cena za prodajno mesto znaša 1.500,00 EUR + DDV.
c) Prodajno mesto na pločniku ob levem
robu Trga Prekomorskih brigad – ne sme biti
na tlakovanem delu trga (za čas od 15. 4.
2011 do 30. 10. 2011):
– prodaja vozovnic za plovila
1 mesto.
Izhodiščna cena za prodajno mesto znaša 500,00 EUR + DDV.
II. Začasna prodajna mesta v Piranu
a) Prodajna mesta na Punti pred cerkvijo v Piranu (za čas od 1. 5. 2011 do 19. 9.
2011):
– prodaja umetniških slik ali
drugih umetnin
1 mesto
– prodaja spominkov,
bižuterije ali nakita
2 mesti
– prodaja trgovskega blaga
(skladno s 47. členom
Pravilnika o min.
tehničnih in drugih pogojih,
ki se nanašajo na prodajne
objekte za opravljanje
trgovske dejavnosti in
pogojih za prodajo blaga
zunaj prodajaln)
3 mesta
– prodaja rekvizitov za plažo
in igrač
1 mesto.
Izhodiščna cena za posamezno prodajno
mesto znaša 1.500,00 EUR + DDV.
b) Prodajni mesti na pločniku ob akvariju
na Kidričevem nabrežju:
– prodaja popcorna
in sladkorne pene
1 mesto
(za čas od 15. 4. 2011 do
30. 10. 2011)
– prodaja pečenega
kostanja
1 mesto.
(za čas od 1. 10. 2011 do 31. 1. 2012).
Izhodiščna cena za posamezno prodajno
mesto znaša 420,00 EUR + DDV.
c) Prodajni mesti na plaži pred hotelom
Piran (za čas od 15. 4. 2011 do 30. 10.
2011),
– prodaja spominkov,
bižuterije ali nakita
1 mesto
– prodaja rekvizitov za plažo, igrač in spominkov
1 mesto.
Izhodiščna cena za posamezno prodajno
mesto znaša 2.000,00 EUR + DDV.
Kolikor se za posamezno lokacijo prijavi
več ponudnikov, kot je razpisanih prodajnih
mest, se bo po sistemu »kdo da več« izbralo
potrebno število ponudnikov. Prednost pri izbiri prodajnega mesta na lokaciji bodo imeli
ponudniki, ki bodo ponudili višjo najemnino.
Na lokacijah, kjer je določena namembnost, se bo izbiralo po višini najemnine po
posamezni namembnosti. V primeru enake ponujene cene za isto dejavnost bo o
izbranem ponudniku odločal žreb. Kolikor
se stojnica za določeno namembnost ne
bo oddala, se bo stojnica oddala naslednji
najvišji ponudbi v okviru drugih razpisanih
namembnosti na lokaciji.
Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti
točno lokacijo za katero se poteguje, namembnost in ponujeno ceno! Oddaja stojnic
v sklopu ni možna – za eno prodajno mesto
je potrebno določiti samo eno ceno. Ponudbe, ki bodo vsebovale ceno za sklop stojnic
(več stojnic hkrati), bo komisija za odpiranje
ponudb izločila.
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Na lokacijah, kjer je več stojnic, bo prednost pri izbiri lokacije določena na osnovi
najvišje ponujene cene – ponudnik z najvišjo ponujeno ceno bo prvi izbiral prodajno
mesto za svojo dejavnost.
Ponudnike, ki imajo na dan oddaje ponudb 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 na posameznih lokacijah
ne izbere nobenega od ponudnikov.
Najemnina za prodajno mesto se poravna 50% ob podpisu pogodbe ter 50%
najkasneje do 15. julija 2011. Ponudnikom,
ki nudijo takojšnje plačilo najemnine in leto poravnajo ob podpisu pogodbe, nudimo
3% popust.
Za lokacije »mini tržnica pred vhodom na
plažo v Portorožu«, »mini tržnica v Piranu
na Punti« in »na plaži pred hotelom Piran«
so ponudniki dolžni ob podpisu pogodbe
vplačati 420,00 EUR varščine za uporabo
stojnice, katera se jim ob koncu sezone ob
predaji brezhibnih stojnic vrne. V primeru
poškodovanja stojnic se varščina za stojnice ne vrača.
Izbrane ponudnike bremeni tudi sorazmerni strošek 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. lokacija prodaje ter opis izdelkov, ki se
bodo prodajali na prodajnem mestu;
3. dokazilo o plačilu 700 EUR varščine
za resnost ponudbe (razen za prodajna mesta pod točko I. c) in II. b), kjer je varščina
200 EUR), 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 »sklop prodajnih mest za
leto 2011 – Ne odpiraj«.
Upoštevale se bodo samo tiste ponudbe,
ki bodo na sedež Javnega podjetja Okolje
Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran, prispele
najkasneje do 22. 3. 2011, do 12. ure. Javno
odpiranje ponudb se bo opravilo 22. 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.
Morebitnim neizbranim ponudnikom se
varščina vrne na pripisan račun v 15 dneh
po izbiri, izbranim ponudnikom pa se vračuna v prvo najemnino.
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-1867/11
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana, na podlagi Statuta družbe
Telekom Slovenije, d.d. z dne 6. 7. 2010, in
Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu
in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev
z dne 10. 7. 2008, objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo nepremičnin – počitniških
enot
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Kranjska Gora, Čičare 7, apartma številka 2, v skupni izmeri 39,85 m² (dnevna soba s kuhinjo, predprostor, kopalnica,
balkon, klet), s pripadajočim deležem na
zemljišču – stavbišču, s parc. št. 397/4, k.o.
Kranjska Gora; apartma je vpisan v katastru
stavb kot stanovanjska enota z identifikacijsko številko 2169-31-99, in se nahaja v vis.
pritličju zgradbe – zgrajene leta 1980.
Objekt ima električno in vodovodno napeljavo, ogrevanje je na elektriko. Apartma
je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja
skupaj z apartmajem. Nepremičnina ni vpisana v zemljiški knjigi, prodajalec razpolaga
s fotokopijo kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Podjetjem za PTT promet Ljubljana,
Cigaletova 15, Ljubljana, kot pravnim prednikom Telekoma Slovenije d.d., in GIP »Gradis« n.sol.o., Ljubljana, Šmartinska cesta
134 a, Ljubljana, TOZD GE Jesenice, Prešernova 5, Jesenice. Kupec mora na svoje
stroške pridobiti ustrezne listine za vknjižbo
lastninske pravice odkupljene nepremičnine
in jo tudi na svoje stroške vknjižiti v zemljiško knjigo.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru – klicati ob delavnikih, v času od
11. do 13. ure in od 17. do 19. ure, na tel.
041/722-597, Branko.
Izklicna
cena
apartmaja
je
119.857,00 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 2.100,00 EUR + DDV.
2. Kranjska Gora, Čičare 7, apartma številka 4, v skupni izmeri 39,85 m² (dnevna soba s kuhinjo, predprostor, kopalnica,
balkon, klet), s pripadajočim deležem na
zemljišču – stavbišču, s parc. št. 397/4, k.o.
Kranjska Gora; apartma je vpisan v katastru
stavb kot stanovanjska enota z identifikacijsko številko 2169-31-100, in se nahaja v vis.
pritličju zgradbe – zgrajene leta 1980.
Objekt ima električno in vodovodno napeljavo, ogrevanje je na elektriko. Apartma
je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja
skupaj z apartmajem. Nepremičnina ni vpisana v zemljiški knjigi, prodajalec razpolaga
s fotokopijo kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Podjetjem za PTT promet Ljubljana,
Cigaletova 15, Ljubljana, kot pravnim prednikom Telekoma Slovenije d.d., in GIP »Gradis« n.sol.o., Ljubljana, Šmartinska cesta
134 a, Ljubljana, TOZD GE Jesenice, Prešernova 5, Jesenice. Kupec mora na svoje
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stroške pridobiti ustrezne listine za vknjižbo
lastninske pravice odkupljene nepremičnine
in jo tudi na svoje stroške vknjižiti v zemljiško knjigo.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru – klicati ob delavnikih, v času od
11. do 13. ure in od 17. do 19. ure, na tel.
041/722-597, Branko.
Izklicna cena apartmaja je 119.857,00
EUR; prodajna – fiksna cena opreme je
2.000,00 EUR + DDV.
3. Kranjska Gora, Čičare 11, apartma
številka 12, v skupni izmeri 43,24 m² (dnevna soba s kuhinjo, predprostor, kopalnica,
balkon, klet), s pripadajočim deležem na
zemljišču – stavbišču, s parc. št. 387/4, k.o.
Kranjska Gora; apartma je vpisan v katastru
stavb kot stanovanjska enota z identifikacijsko številko 2169-1138-10, in se nahaja
v vis. pritličju zgradbe, zgrajene leta 1980.
Objekt ima električno in vodovodno napeljavo, ogrevanje je na elektriko. Apartma je
opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja
skupaj z apartmajem. Nepremičnina ni vpisana v zemljiški knjigi, prodajalec razpolaga
s fotokopijo kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Podjetjem za PTT promet Ljubljana,
Cigaletova 15, Ljubljana, kot pravnim prednikom Telekoma Slovenije d.d., in GIP »Gradis« n.sol.o., Ljubljana, Šmartinska cesta
134 a, Ljubljana, TOZD GE Jesenice, Prešernova 5, Jesenice. Kupec mora na svoje
stroške pridobiti ustrezne listine za vknjižbo
lastninske pravice odkupljene nepremičnine
in jo tudi na svoje stroške vknjižiti v zemljiško knjigo.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru – klicati ob delavnikih, v času od
11. do 13. ure in od 17. do 19. ure, na tel.
041/722-597, Branko.
Izklicna cena apartmaja je 124.830,00
EUR; prodajna – fiksna cena opreme je
1.200,00 EUR + DDV.
4. Kranjska Gora, Čičare 11, apartma
številka 109, v skupni izmeri 58,79 m² (dnevna soba s kuhinjo, predprostor, kopalnica,
balkon, klet), s pripadajočim deležem na
zemljišču – stavbišču, s parc. št. 387/4. k.o.
Kranjska Gora; apartma je vpisan v katastru
stavb kot stanovanjska enota z identifikacijsko številko 2169-1138-25, in se nahaja
v prvem nadstropju zgradbe, zgrajene leta
1980. Objekt ima električno in vodovodno
napeljavo, ogrevanje je na elektriko. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem. Nepremičnina
ni vpisana v zemljiški knjigi, prodajalec razpolaga s fotokopijo kupoprodajne pogodbe,
sklenjene med Podjetjem za PTT promet
Ljubljana, Cigaletova 15, Ljubljana, kot pravnim prednikom Telekoma Slovenije d.d., in
GIP »Gradis« n.sol.o., Ljubljana, Šmartinska cesta 134 a, Ljubljana, TOZD GE Jesenice, Prešernova 5, Jesenice. Kupec mora
na svoje stroške pridobiti ustrezne listine
za vknjižbo lastninske pravice odkupljene
nepremičnine in jo tudi na svoje stroške
vknjižiti v zemljiško knjigo.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru – klicati ob delavnikih, v času od
11. do 13. ure in od 17. do 19. ure, na tel.
041/722-597, Branko.
Izklicna cena apartmaja je 170.250,00
EUR; prodajna – fiksna cena opreme je
1.500,00 EUR + DDV.
5. Bohinjska Bistrica (Kobla), Ravne v
Bohinju 23, apartma št. 12, v skupni izmeri
55,60 m² (se nahaja v dveh etažah in je
sestavljen iz hodnika, kopalnice, dnevnega

prostora s kuhinjo in jedilnico, dveh sob in
balkona); s pripadajočim deležem zemljišča,
s parc. številkami 617/5, 617/4, 617/3, 618/3
in 1470/4, vse k.o. Bohinjska Bistrica, v deležu 560/10000-tin.
Apartma je vpisan v katastru stavb kot
stanovanjska enota z identifikacijsko številko 2200-1145-12, in se nahaja v nadstropju
zgradbe – počitniškega objekta, ki je zgrajen leta 1990. Nepremičnina – apartma je
vpisan v zemljiški knjigi kot etažna lastnina
Telekoma, v zemljiškoknjižnem podvložku
št. 886/13, k.o. Bohinjska Bistrica. Objekt je
priključen na električno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje. V apartmaju je telefonski
priključek in priključek CATV, ogrevanje je
na elektriko. Apartma je opremljen s tipsko
opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru – klicati ob delavnikih, v času od 9. do
12. ure, na tel. 041/360-621, Ana.
Izklicna cena apartmaja je 122.782,00
EUR; prodajna – fiksna cena opreme je
1.400,00 EUR + DDV.
6. Bohinj, Ribičev Laz 47, apartma v skupni izmeri 56,28 m² (sestavljen iz kuhinje,
dnevnega prostora, hodnika, dveh predprostorov, sobe, kopalnice in sanitarij); s pripadajočim deležem zemljišča, s parc. številko
1136/6, k.o. Savica, v deležu 16/100-tin od
celote. Apartma skupaj s Telekomovimi tehnološkimi prostori predstavlja del stavbe z
ident. številko stavbe 2199-301; prostori se
nahajajo v stavbi (v kateri so tudi preostali Telekomovi tehnološki prostori in Poštni
prostori), ki je zgrajena leta 1970. Objekt je
priključen na električno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje. V apartmaju je telefonski
priključek in priključek CATV, ogrevanje je
centralno – radiatorsko. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj
z apartmajem.
Telekom Slovenije d.d. je v zemljiški
knjigi vpisan kot solastnik celotne nepremičnine, s parc. št. 1136/6, k.o. Savica, v
idealnem deležu 68/100-tin od celote; prodajani apartma predstavlja delež 16/100-tin
celotne nepremičnine.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru – klicati ob delavnikih, v času od 9. do
12. ure, na tel. 041/360-621, Ana.
Izklicna cena apartmaja je 152.600,00
EUR; prodajna – fiksna cena opreme je
2.900,00 EUR + DDV.
7. Rogla, Gaber 98, apartma, v skupni
izmeri 21,00 m² (predsoba, soba, kuhinja,
kopalnica), s pripadajočim deležem na zemljišču – stavbišču, s parc. št. 1095/85,
k.o. Hudinja; apartma je vpisan v katastru
stavb kot stanovanjska enota z identifikacijsko številko 1091-528-2, in se nahaja v
zgradbi – počitniškem objektu, ki je zgrajen
leta 1982. Objekt ima električno in vodovodno napeljavo, ogrevanje je radiatorsko
– plinsko. Apartma je opremljen s tipsko
opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem. Nepremičnina ni vpisana v zemljiški
knjigi, prodajalec razpolaga s fotokopijo.
Kupoprodajne pogodbe sklenjene med
Podjetjem za PTT promet Celje, Celje, kot
pravnim prednikom Telekoma Slovenije
d.d., in GIP »Ingrad Celje« n.sol.o., Celje
in aneksom št. 1, h kupoprodajni pogodbi,
z dne 19. 10. 1989. Kupec mora na svoje
stroške pridobiti ustrezne listine za vknjižbo lastninske pravice odkupljene nepremičnine in jo tudi na svoje stroške vknjižiti
v zemljiško knjigo.
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Ogled bo možen po predhodnem dogovoru – klicati ob delavnikih, v času od 9. do
12. ure, na tel. 041/767-568, Edith.
Izklicna cena apartmaja je 64.960,00
EUR; prodajna – fiksna cena opreme je
900,00 EUR + DDV.
8. Ptuj, Mariborska cesta 19, apartma, v
skupni izmeri 38,50 m² (kuhinja z jedilnico,
dnevna soba, soba in kopalnica); s pripadajočim deležem zemljišča, s parc. številko
2068, k.o. Ptuj, v deležu 526/10000-tin od
celote. Apartma skupaj s Telekomovimi tehnološkimi prostori predstavlja del stavbe z
idnet. številko stavbe 400-1206; prostori se
nahajajo v stavbi (v kateri so tudi preostali
Telekomovi tehnološki prostori, Poštni prostori in dve drugi stanovanji), ki je zgrajena
leta 1995.
Objekt je priključen na električno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Ogrevanje je na elektriko. Apartma je opremljen
s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z
apartmajem.
Telekom Slovenije d.d. je v zemljiški knjigi vpisan kot solastnik celotne nepremičnine, s parc. št. 2068, k.o. Ptuj, v idealnem
deležu 56/100-tin od celote; prodajani apartma predstavlja delež 526/10000-tin celotne
nepremičnine.
Ogled bo možen po predhodnem dogovoru – klicati ob delavnikih, v času od 9. do
12. ure, na tel. 041/767-568, Edith.
Izklicna cena apartmaja je 45.132,00
EUR; prodajna – fiksna cena opreme je
1.200,00 EUR + DDV.
9. Radenci, Panonska cesta 5 – enosobno stanovanje (apartma), številka 6, v
nadstropju, površina 44,50 m2 (soba, kuhinja z jedilnico, kopalnica z WC-jem, klet).
Stanovanje leži v enonadstropnem poslovno-stanovanjskem objektu, ki je bil zgrajen
leta 1978; z ident. številko posameznega
dela stavbe 06 in identifikacijsko številko
stavbe 84; stavba leži na parc. št. 673/4, k.o.
Radenci. Nepremičnina, ki je predmet prodaje, zemljiškoknjižno ni urejena – Telekom
Slovenije, d.d. razpolaga z listino o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, ki
ga je sklenil z zemljiškoknjižnim lastnikom
nepremičnine. Stanovanje je opremljeno z
opremo, ki se prodaja skupaj s stanovanjem.
Kupec mora na svoje stroške pridobiti
ustrezne listine za vknjižbo lastninske pravice odkupljene nepremičnine in jo tudi na
svoje stroške vknjižiti v zemljiško knjigo.
Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru, na tel. 02/530-27 70,
Marjan.
Izhodiščna prodajna cena stanovanja je
39.900,00 EUR. Prodajna vrednost opreme
je 237,00 EUR + DDV.
10. Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 3,
apartma št. 1, površine 41,49 m2, v pritličju
poslovno-počitniškega objekta v središču
Dolenjskih Toplic; v objektu so poleg treh
počitniških apartmajev tudi tehnološki prostori Telekoma v kletni etaži, del prostorov v
pritličju se oddaja Pošti Slovenije, v podzemnem delu objekta je zaklonišče, ob objektu
je zunanja garaža.
Objekt kot celota ima ident. številke stavbe 3 in 4, obe s številkami dela stavbe 1.
Stavba leži na parc. številki 452/17 (poslovna stavba-stavbišče), s pripadajočim dvoriščem, s parc. št. 452/16 (dvorišče), obe k.o.
Dolenjske Toplice.
Apartmaju, ki se prodaja pripada tudi
sorazmerni del zemljišča s parc. številka-
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mi 452/17 (stavbišče) in 452/16 (dvorišča),
skupaj 34,16 m2. Počitniški apartma št. 1,
predstavlja delež 693/10000-in celotne nepremičnine.
Apartma je prenovljen leta 2005. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem.
Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru, na tel. 07/373-71-41,
Marjan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 66.384,00 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 5.000,00 EUR + DDV.
11. Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 3,
apartma št. 2, površine 59,52 m2, v nadstropju poslovno-počitniškega objekta v središču Dolenjskih Toplic; v objektu so poleg
treh počitniških apartmajev tudi tehnološki
prostori Telekoma v kletni etaži, del prostorov v pritličju se oddaja Pošti Slovenije, v
podzemnem delu objekta je zaklonišče, ob
objektu je zunanja garaža.
Objekt kot celota ima ident. številke stavbe 3 in 4, obe s številkami dela stavbe 1.
Stavba leži na parc. številki 452/17 (poslovna stavba-stavbišče), s pripadajočim dvoriščem, s parc. št. 452/16 (dvorišče), obe k.o.
Dolenjske Toplice.
Apartmaju, ki se prodaja pripada tudi
sorazmerni del zemljišča, s parc. številkami 452/17 (stavbišče) in 452/16 (dvorišča),
skupaj 49,00 m2. Počitniški apartma št. 2,
predstavlja delež 994/10000-in celotne nepremičnine.
Apartma je prenovljen leta 2005. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem.
Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru, na tel. 07/373-71-41,
Marjan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 85.708,80 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 5.100,00 EUR + DDV.
12. Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 3,
apartma št. 3, površine 54,69 m2, v nadstropju poslovno-počitniškega objekta v središču
Dolenjskih Toplic; v objektu so poleg treh
počitniških apartmajev tudi tehnološki prostori Telekoma v kletni etaži, del prostorov
v pritličju se oddaja Pošti Slovenije, v delu
objekta je zunanja garaža, v podzemnem
delu objekta pa je zaklonišče. Objekt kot celota ima ident. številke stavbe 3 in 4, obe s
številkami dela stavbe 1. Stavba leži na parc.
številki 452/17 (poslovna stavba-stavbišče),
s pripadajočim dvoriščem, s parc. št. 452/16
(dvorišče), obe k.o. Dolenjske Toplice.
Apartmaju, ki se prodaja pripada tudi
sorazmerni del zemljišča, s parc. številkami 452/17 (stavbišče) in 452/16 (dvorišča),
skupaj 45,01 m2. Počitniški apartma št. 3
predstavlja delež 913/10000-in celotne nepremičnine.
Apartma je prenovljen leta 2005. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem.
Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru, na tel. 07/373-71-41,
Marjan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 78.753,60 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 4.400,00 EUR + DDV.
13. Červar – Istra, Pučki trg 2, apartma
št. 9 (ap. št. 1011), površine 43,60 m2, nahaja se v pritličju večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je zgrajen
leta 1980. Apartma je prenovljen leta 2005.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Nepremičnina – apartma je vpisan na
ime prodajalca v zemljiški knjigi Poreč, na
zemljišču s parc. št. 833/5, št. zk vl. 415/4,
k.o. Poreč, v stavbi na naslovu Červar Porat, Pučki trg 2, kot dvosobno stanovanje,
št. 1011, v pritličju stavbe, označen kot posebni etažni del »4«.
Ogled nepremičnine bo možen med
10. 3. 2011 in 22. 4. 2011, vsak petek, od
15. do 18. ure, ter vsako soboto, od 9. do
12. ure, ali po predhodnem dogovoru, na tel.
00 385/98-98-12-560, Ivan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 71.709,00 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 5.800,00 EUR + DDV.
14. Červar – Istra, Pučki trg 2, apartma
št. 10 (ap. št. 1012), površine 37,76 m2, nahaja se v pritličju večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je zgrajen
leta 1980. Apartma je prenovljen leta 2002.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je vpisan na
ime prodajalca v zemljiški knjigi Poreč, na
zemljišču s parc. št. 833/4, št. zk vl. 411/3,
k.o. Poreč, v stavbi na naslovu Červar porat, Pučki trg 2, kot dvosobno stanovanje,
št. 1012, v pritličju stavbe, označen kot posebni etažni del »3«.
Ogled nepremičnine bo možen med
10. 3. 2011 in 22. 4. 2011, vsak petek, od
15. do 18. ure, ter vsako soboto, od 9 do.
12. ure, ali po predhodnem dogovoru, na tel.
00 385/98-98-12-560, Ivan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 62.518,50 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 6.400,00 EUR +DDV.
15. Červar – Istra, Pučki trg 2, apartma
št. 11 (ap. št. 1013), površine 37,76 m2, nahaja se v pritličju večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je zgrajen
leta 1980. Apartma je prenovljen leta 2005.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je vpisan na
ime prodajalca v zemljiški knjigi Poreč, na
zemljišču s parc. št. 833/3, št. zk. vl. 409/3,
k.o. Poreč, v stavbi na naslovu Červar Porat, Pučki trg 2, kot dvosobno stanovanje,
št. 1013, v pritličju stavbe, označen kot posebni etažni del »3«.
Ogled nepremičnine bo možen med
10. 3. 2011 in 22. 4. 2011, vsak petek, od
15. do 18. ure, ter vsako soboto, od 9. do
12. ure, ali po predhodnem dogovoru, na tel.
00 385/98-98-12-560, Ivan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 62.518,50 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 5.300,00 EUR + DDV.
16. Červar – Istra, Volta 1, apartma št. 7
(ap. št. 31140), površine 30,53 m2, nahaja
se v 1. nadstropju večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je zgrajen
leta 1980. Apartma je prenovljen leta 2001.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina - apartma je evidentirana
v zemljiški knjigi Poreč, na zemljišču s parc.
št. 795, št. zk. vl. 441, k.o. Poreč, v stavbi na
naslovu Červar Porat, Volta 1, kot dvosobno
stanovanje, št. 31140, v prvem nadstropju
stavbe, označen kot posebni etažni del »7«.
Nepremičnina zemljiško-knjižno ni urejena
oziroma lastninska pravica v času postopka
prodaje še ni vpisana na ime prodajalca;
sprožen je postopek pridobitve ustreznih listin.
Ogled nepremičnine bo možen med
10. 3. 2011 in 22. 4. 2011, vsak petek, od

15. do 18. ure, ter vsako soboto, od 9. do
12. ure, ali po predhodnem dogovoru, na tel.
00 385/98-98-12-560, Ivan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 48.229,00 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 3.300,00 EUR + DDV.
17. Červar – Istra, Volta 1, apartma št. 8
(ap. št. 31141), površine 30,53 m², nahaja
se v 1. nadstropju večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je zgrajen
leta 1980. Apartma je prenovljen leta 2001.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina - apartma je evidentirana
v zemljiški knjigi Poreč, na zemljišču s parc.
št. 795, št. zk vl. 441, k.o. Poreč, v stavbi na
naslovu Červar Porat, Volta 1, kot dvosobno
stanovanje, št. 31141, v prvem nadstropju
stavbe, označen kot posebni etažni del »6«.
Nepremičnina zemljiško-knjižno ni urejena
oziroma lastninska pravica v času postopka
prodaje še ni vpisana na ime prodajalca;
sprožen je postopek pridobitve ustreznih listin.
Ogled nepremičnine bo možen med
10. 3. 2011 in 22. 4. 2011, vsak petek, od
15. do 18. ure, ter vsako soboto, od 9. do
12. ure, ali po predhodnem dogovoru, na tel.
00 385/98-98-12-560, Ivan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 48.229,00 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 2.900,00 EUR + DDV.
18. Červar – Istra, Volta 1, apartma št. C1
(ap. št. 31240), površine 30,53 m², nahaja
se v 2. nadstropju večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je zgrajen
leta 1980. Apartma je prenovljen leta 2003.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina - apartma je evidentirana v zemljiški knjigi Poreč, na zemljišču s
parc. št. 795, št. zk vl. 441, k.o.Poreč, v
stavbi na naslovu Červar Porat, Volta 1, kot
dvosobno stanovanje, št. 31240, v drugem
nadstropju stavbe, označen kot posebni etažni del »11«. Nepremičnina zemljiško-knjižno ni urejena oziroma lastninska pravica v
času postopka prodaje še ni vpisana na ime
prodajalca; sprožen je postopek pridobitve
ustreznih listin.
Ogled nepremičnine bo možen med
10. 3. 2011 in 22. 4. 2011, vsak petek, od
15. do 18. ure, ter vsako soboto, od 9. do
12. ure, ali po predhodnem dogovoru, na tel.
00 385/98-98-12-560, Ivan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 46.810,00 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 3.700,00 EUR + DDV.
19. Červar – Istra, Volta 1, apartma št. C2
(ap. št. 31239), površine 36,96 m², nahaja
se v 2. nadstropju večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je zgrajen
leta 1980. Apartma je prenovljen leta 2005.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina - apartma je evidentirana v zemljiški knjigi Poreč, na zemljišču s
parc. št. 795, št. zk. vl. 441, k.o. Poreč, v
stavbi na naslovu Červar Porat, Volta 1, kot
dvosobno stanovanje, št. 31239, v drugem
nadstropju stavbe, označen kot posebni etažni del »12«. Nepremičnina zemljiško-knjižno ni urejena oziroma lastninska pravica v
času postopka prodaje še ni vpisana na ime
prodajalca; sprožen je postopek pridobitve
ustreznih listin.
Ogled nepremičnine bo možen med
10. 3. 2011 in 22. 4. 2011, vsak petek, od
15. do 18. ure, ter vsako soboto, od 9. do
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12. ure, ali po predhodnem dogovoru, na tel.
00 385/98-98-12-560, Ivan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 58.723,50 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 4.400,00 EUR + DDV.
20. Červar – Istra, Volta 1, apartma
št. 31238, površine 30,53 m², nahaja se v
2. nadstropju, večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je zgrajen
leta 1980. Apartma je prenovljen leta 2005.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina - apartma je evidentirana
v zemljiški knjigi Poreč, na zemljišču s parc.
št. 795, št. zk. vl. 441, k.o. Poreč, v stavbi na
naslovu Červar Porat, Volta 1, kot dvosobno
stanovanje, št. 31238, v drugem nadstropju
stavbe, označen kot posebni etažni del »9«.
Nepremičnina zemljiško-knjižno ni urejena
oziroma lastninska pravica v času postopka
prodaje še ni vpisana na ime prodajalca; sprožen je postopek pridobitve ustreznih listin.
Ogled nepremičnine bo možen med
10. 3. 2011 in 22. 4. 2011, vsak petek, od
15. do 18. ure, ter vsako soboto, od 9. do
12. ure, ali po predhodnem dogovoru, na tel.
00 385/98-98-12-560, Ivan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 47.058,00 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 5.000,00 EUR + DDV.
21. Červar – Istra, Trg pod hrastom 2,
apartma št. 31120, površine 48,83 m², nahaja se v 1. nadstropju, večstanovanjskega
počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je
zgrajen leta 1980. Apartma je obnovljen leta
2006. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina - apartma je evidentirana
v zemljiški knjigi Poreč, na zemljišču s parc.
št. 793, št. zk. vl. 407, k.o.Poreč, v stavbi
na naslovu Červar Porat, Trg pod hrastom
2, kot trisobno stanovanje, v prvem nadstropju stavbe, označen kot posebni etažni
del »10«. Nepremičnina zemljiško-knjižno ni
urejena oziroma lastninska pravica v času
postopka prodaje še ni vpisana na ime
prodajalca; sprožen je postopek pridobitve
ustreznih listin.
Ogled nepremičnine bo možen med
10. 3. 2011 in 22. 4. 2011, vsak petek, od
15. do 18. ure, ter vsako soboto, od 9. do
12. urem ali po predhodnem dogovoru, na
tel. 00 385/98-98-12-560, Ivan.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 89.611,50 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 5.600,00 EUR + DDV.
22. Mareda – Istra, Mareda, apartma
št. 207208, povšrine izmeri 35,40 m², nahaja se v 2. nadstropju, večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+2, ki
je zgrajen leta 1990 in pozneje prenovljen.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je vpisan na
ime prodajalca v zemljiški knjigi Buje kot
samostojni etažni del, evidentiran v zemljiški knjigi, na zemljišču s parc. št. 1191/29,
št. zk. vl. 2900/31, k.o. Novigrad, kot enosobno stanovanje z oznako C31 (številka
ap. 207208) in predstavlja delež 198/10000
od celote.
Ogled
nepremičnine
bo
možen
po predhodnem dogovoru, na tel.
00 385/99-311-68-40, Robert.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 51.330,00 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 2.900,00 EUR + DDV.
23. Barbariga pri Puli – Istra, apartma
št. 098105, površine 31,55 m2, nahaja se

v 1. nadstropju, počitniškega objekta, etažnosti P+1, ki je zgrajen leta 1985. Apartma
je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja
skupaj z apartmajem.
Nepremičnina – apartma je kot lastnina Telekom Slovenije evidentiran in vpisan
v zemljiški knjigi Pula, na parcelni številki
7788/3 (apartma, dvorišče), št. zk. vl. 6573,
k.o. Vodnjan, v solastnem deležu 2/8 od
celote.
Ogled nepremičnine bo možen med
10. 3. 2011 in 22. 4. 2011, vsako sredo, od
9. do 14. ure, ter vsako soboto, od 9. do 12.
ure, ali po predhodnem dogovoru, na tel.
00 385/98-42-58-77, Boris.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 43.696,00 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 3.000,00 EUR + DDV
24. Barbariga pri Puli – Istra, apartma
št. 10024, površine 33,42 m2, nahaja se
v pritličju počitniškega objekta, etažnosti
P+1, ki je zgrajen leta 1985 in pozneje tudi
prenovljen. Apartmaju pripada tudi terasa.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina je evidentirana v zemljiški
knjigi Pula, na zemljišču s parc. št. 7690
(zgradba, dvorišče), št. zk. vl. 7301, k.o.
Vodnjan. Nepremičnina – apartma zemljiško-knjižno ni urejena oziroma lastninska
pravica v času postopka prodaje še ni vpisana na ime prodajalca; sprožen je postopek
pridobitve ustreznih listin.
Ogled nepremičnine bo možen med
10. 3. 2011 in 22. 4. 2011, vsako sredo, od
9. do 14. ure, ter vsako soboto, od 9. do 12.
ure, ali po predhodnem dogovoru, na tel.
00 385/98-42-58-77, Boris.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 54.540,00 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 3.400,00 EUR + DDV
25. Barbariga pri Puli – Istra, apartma
št. 06015, površine 34,00 m², nahaja se
v pritličju, počitniškega objekta, etažnosti
P+1, ki je zgrajen leta 1980 in pozneje tudi
prenovljen. Apartmaju pripada tudi terasa in
del vrta. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina je v celoti kot lastnina
Telekom Slovenije evidentirana in vpisana
v zemljiški knjigi Pula, s parcelno številko
7765/4 (celotna zgradba z dvema apartmajema in dvorišče), št. zk. vl. 6575, k.o. Vodnjan, v deležu 1/1.
*Stavba ni etažirana – zato na prodajani
del nepremičnine (na apartma št. 06015)
odpade delež 1/2 od celotne nepremičnine.
Ogled nepremičnine bo možen med
10. 3. 2011 in 22. 4. 2011, vsako sredo, od
9. do 14. ure, ter vsako soboto, od 9. do 12.
ure, ali po predhodnem dogovoru, na tel.
00 385/98-42-58-77, Boris.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 60.750,00 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 3.000,00 EUR + DDV.
26. Barbariga pri Puli – Istra, apartma
št. 06108, površine 34,00 m², nahaja se v
1. nadstropju, počitniškega objekta, etažnosti P+1, ki je zgrajen leta 1980 in pozneje
tudi prenovljen. Apartmaju pripada del vrta.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina je v celoti kot lastnina
Telekom Slovenije evidentirana in vpisana
v zemljiški knjigi Pula, s parcelno številko
7765/4 (celotna zgradba z dvema apartmajema in dvorišče), št. zk. vl. 6575, k.o. Vod
njan, v deležu 1/1.
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*Stavba ni etažirana – zato na prodajani del nepremičnine (na apartma
št. 06015) odpade delež 1/2 od celotne
nepremičnine.
Ogled nepremičnine bo možen med
10. 3. 2011 in 22. 4. 2011, vsako sredo, od
9. do 14. ure, ter vsako soboto, od 9. do 12.
ure, ali po predhodnem dogovoru, na tel.
00 385/98-42-58-77, Boris.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 61.920,00 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 3.000,00 EUR + DDV
27. Barbariga pri Puli – Istra, apartma
št. 135004, površine 27,30 m², nahaja se v
pritličju počitniškega objekta, etažnosti P+1,
ki je zgrajen leta 1985 in pozneje prenovljen.
Apartmaju pripada tudi terasa in del vrta.
Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se
prodaja skupaj z apartmajem.
Nepremičnina je evidentirana v zemljiški
knjigi Pula, na zemljišču s parc. št. 7748/3
(zgradba, dvorišče), št. zk. vl. 7359, k.o.
Vodnjan. Nepremičnina – apartma zemljiško-knjižno ni urejena oziroma lastninska
pravica v času postopka prodaje še ni vpisana na ime prodajalca; sprožen je postopek
pridobitve ustreznih listin.
Ogled nepremičnine bo možen med
10. 3. 2011 in 22. 4. 2011, vsako sredo, od
9. do 14. ure, ter vsako soboto, od 9. do 12.
ure, ali po predhodnem dogovoru, na tel.
00 385/98-42-58-77, Boris.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 46.548,00 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 2.600,00 EUR + DDV.
28. Barbariga pri Puli – Istra, apartma
št. 121110, površine 32,10 m², nahaja se
v 1. nadstropju, počitniškega objekta, etažnosti P+1, ki je zgrajen leta 1985 in pozneje tudi prenovljen. Apartma je opremljen
s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z
apartmajem.
Nepremičnina – apartma je kot lastnina
Telekom Slovenije evidentirana in vpisana
v zemljiški knjigi Pula, s parcelno številko
7798/4 (apartma, dvorišče), št. zk. vl. 6574.
k.o. Vodnjan, v deležu 1/6 od celote.
Ogled nepremičnine bo možen med
10. 3. 2011. in 22. 4. 2011, vsako sredo, od
9. do 14. ure, ter vsako soboto, od 9. do 12.
ure, ali po predhodnem dogovoru, na tel.
00 385/98-42-58-77, Boris.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 64.372,00 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 3.000,00 EUR + DDV
29. Pag – naselje Gajac – apartma številka 35 (bungalov 43), prostori v objektu
površine 44,00 m2, objekt je pritlične etažnosti, zgrajen leta 1990 in obnovljen leta
2005; je sestavljen iz predsobe, shrambe,
spalnice, kuhinje z jedilnico in dnevnega
prostora. Objekt je samostojen in mu pripada terasa ter vrt. Apartma je opremljen
s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z
apartmajem.
Nepremičnina je evidentirana v zemljiški
knjigi Pag, na zemljišču s parc. št. 2906/286
(zgradba-apartma B2 in dvorišče B2), št. zk.
vl. 3105, k.o. Kolan. Nepremičnina v zemljiški knjigi še ni vpisana na ime prodajalca, v
maju 2010 je sprožen postopek (vložen zk.
predlog) za vpis lastninske pravice na ime
Telekom Slovenije, d.d.
Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru na tel. 00 385/98-98-12-562,
Jaroslav.
Izhodiščna prodajna cena apartmaja
je 77.035,00 EUR; prodajna – fiksna cena
opreme je 5.800,00 EUR + DDV.
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II. Pogoji za sodelovanje
Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja pisnih ponudb. Pisno ponudbo za nakup posamezne nepremičnine je
potrebno poslati priporočeno po pošti ali
dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, 1000 Ljubljana, soba št. 106, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin – Ne
odpiraj«.
Rok za predložitev ponudb je 22. 4.
2011. Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele po pošti ali bodo dostavljene na naslov: Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba
106, najkasneje do vključno 22. 4. 2011,
do 12. ure.
Vsebina ponudbe:
Ponudniki so lahko fizične in pravne
osebe, domače in tuje, ki morajo v posamični pisni ponudbi (posebej za vsako posamično nepremičnino – počitniško enoto)
navesti in posredovati naslednje podatke
oziroma dokumente:
– navesti svoje identifikacijske podatke (ime in priimek oziroma firmo, naslov,
EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko) ter tudi hrvaško OIB (osobni identifikacijski broj) številko, kolikor jo že ima,
– navesti zaporedno številko nepremičnine iz objave in druge natančne podatke
nepremičnine za katero kandidirajo in predlagajo ponudbo,
– navesti posebej ponujeno ceno v EUR,
v absolutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne more biti nižja od navedene
objavljene izhodiščne prodajne cene,
– navesti popolne podatke o številki tekočega - transakcijskega računa ponudnika
(naziv banke in številka računa),
– fizične osebe morajo obvezno priložiti
fotokopijo dokumenta za identifikacijo (kopijo osebnega dokumenta), pravne osebe
morajo obvezno priložiti overjen izpis iz
sodnega registra (ne starejši od 3 mesecev) in samostojni podjetniki posamezniki
priložiti priglasitveni list,
– posebej dodatno pisno izjaviti, da soglaša z nakupom opreme po dodatno navedeni fiksni prodajni ceni za opremo, ki se
prodaja skupaj s počitniško enoto,
– posebej dodatno pisno izjaviti, da je
seznanjen s trenutnim lastniškim in zemljiško-knjižnim stanjem nepremičnine in da
bo v primeru nakupa predmetne nepremičnine vse postopke v zvezi s potrebno dodatno ureditvijo lastniških listin in v zvezi
z vpisom nepremičnine v zemljiško knjigo
uredil sam na svoje stroške,
– posebej dodatno pisno izjaviti, da je
seznanjen z dejstvom, da se bo primopredaja nepremičnin - apartmajev izbranim
kupcem izvršila po 1. 9. 2011 oziroma po
dogovoru.
Drugi pogoji:
Predmetne nepremičnine se prodajajo
po načelu “videno – kupljeno”. Nepremičnine bodo proste in na razpolago za primopredajo (za izročitev v uporabo in posest)
izbranim kupcem, po 1. 9. 2011 oziroma po
dogovoru. Kupec s sodelovanjem pri zbiranju pisnih ponudb potrjuje, da je seznanjen
s stanjem premoženja in se odreka zahtevkom iz naslova stvarnih napak.
V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami oziroma davek na
dodano vrednost in nosi vse stroške prenosa lastništva.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kupnino mora kupec poravnati v celoti v
roku 30 dni od datuma izstavitve računa, po
sklenitvi pogodbe.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni pisno, najpozneje do 31. 5. 2011.
Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 60 dni po prejemu
obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik. V tem roku mora uspeli ponudnik
priskrbeti OIB (osobni identifikacijski broj),
kar je pogoj za vknjižbo novega lastnika v
zemljiški knjigi v RH).
V primeru, da najugodnejši ponudnik
oziroma izbrani kupec po svoji krivdi ne
izpolni vseh pogojev iz objave in ne izpolni pogodbenih obveznosti, se šteje, da
je odstopil od nakupa – v takšnem primeru je izbrani kupec dolžan plačati Telekomu Slovenije, d.d., odškodnino v višini
3.000,00 EUR + DDV.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za
posamezno nepremičnino bo odločala predvsem višina ponujene cene.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za
nepremičnine - apartmaje pod zap. št. 8 in
9. (stanovanje - apartma Ptuj, in stanovanjeapartma Radenci) bo dodatno upoštevana
tudi zakonita predkupna pravica drugih etažnih lastnikov (124. člen SPZ).
Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec
pridržuje pravico, da na podlagi te objave
kljub prejetim ponudbam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Dodatne informacije o vsebini objave
lahko ponudniki pridobijo:
– splošno: na tel. 02/530-27-70 – Marjan
in 01/234-16-50 – Mladen in 01/234-15-92
– Jana,
– o trenutnem lastniškem in zemljiško-knjižnem statusu nepremičnin: na
tel. 01/234-13-68 – Jana (za vse počitniške
enote) ali na tel. 00 385/51-27-29 35 – Suzana (za počitniške enote na Hrvaškem),
– glede ogledov nepremičnin, na tel.
01/234-16-75 – Ana.
Telekom Slovenije, d.d.
Ob-1856/11
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi gospodarsko interesnega združenja Pohodništvo
in kolesarjenje giz (notarski zapis pogodbe 24. 6. 2009) in sklepa 6. skupščine giz
25. 11. 2010, je skupščina potrdila vstop
novih družbenikov Bohinj Park Hotel d.o.o.,
Triglavska c. 17, 4264 Bohinjska Bistrica,
Rožle G&M d.o.o. Josipa Tičarja 14, 4280
Kranjska Gora, Gostilna Kunstelj, Anton
Štiherle s.p., Gorenjska cesta 9, 4240 Radovljica, Nomad 2000 d.o.o., Rožna dolina
cesta XV 20a, 1000 Ljubljana, in da se izbriše družbenika M4M d.o.o., Dunajska 319,
1000 Ljubljana. Skupščina je sprejela sklep,
da omenjeni novi član ne odgovarja za finančno stanje združenja pred sprejetjem v
združenjem. Omenjeni član združenja odgovarja za vse aktivnosti v skladu z ustavno
pogodbo od 25. 11. 2010 dalje.
Pohodništvo in kolesarjenje giz
Št. 0020/2011
Ob-1853/11
Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota, na podlagi 21. člena Zakona o
stvarnem premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) ter upoštevaje določb Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,
100/09, 49/10), objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Občine Kungota
1. Navedba prodajalca: Občina Kungota,
Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota.
2. Predmet javnega razpisa je prodaja
nepremičnin in sicer:
1. parc. št. 697/41, nezazidano stavbno
zemljišče, v izmeri 706 m2, k.o. Zg. Kungota,
2. parc. št. 13/2. S, stavbišče, v izmeri
1.056 m2, k.o. Slatina,
3. parc. št. 153/1, nezazidano stavbno
zemljišče, v izmeri 974 m2, k.o. Plač,
4. parc. št. 128/10, nezazidano stavbno
zemljišče, v izmeri 570 m2, k.o. Plač,
5. parc. št. 128/12, nezazidano stavbno
zemljišče, v izmeri 599 m2, k.o. Plač,
6. parc. št. 128/13, nezazidano stavbno
zemljišče, v izmeri 836 m2, k.o. Plač,
7. parc. št. 128/14, nezazidano stavbno
zemljišče, v izmeri 176 m2, k.o. Plač,
8. parc. št. 66/14, nezazidano stavbno
zemljišče, v izmeri 3.327 m2, k.o. Plintovec,
9. parc. št. 66/16, nezazidano stavbno
zemljišče, v izmeri 3.075 m2, k.o. Plintovec,
10. parc. št. 66/17, nezazidano stavbno
zemljišče, v izmeri 1.039 m2, k.o. Plintovec,
11. parc. št. 66/21, nezazidano stavbno
zemljišče, v izmeri 4.002 m2, k.o. Plintovec,
12. parc. št. 66/22, nezazidano stavbno
zemljišče, v izmeri 1.146 m2, k.o. Plintovec.
3. Nepremičnine pod drugo točko od
prve do sedme alineje so stavbna zemljišča
po Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih
v Občini Kungota (Uradni list RS, št. 89/03
in MUV, št. 16/08). Nepremičnine pod osmo
in vse do dvanajste alineje so nezazidana stavbna zemljišča po Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
poslovno proizvodno cono Plintovec (MUV,
št. 16/08).
Namembnost navedenih zemljišč in pogoji za poseg v prostor so navedeni in razvidni iz lokacijske informacije, ki je na vpogled
na sedežu Občine Kungota, pri Svetovalcu
za okolje in prostor, Davorinu Pivcu.
4. Izhodiščna cena za zemljišča iz:
– prve alineje 2. točke znaša 35.300,00
EUR,
– druge alineje 2. točke znaša 15.840,00
EUR,
– tretje alineje 2. točke znaša 19.480,00
EUR,
– četrte alineje 2. točke znaša 11.400,00
EUR,
– pete alineje 2. točke znaša 11.982,00
EUR,
– šeste alineje 2. točke znaša 16.720,00
EUR,
– sedme alineje 2. točke znaša
3.520,00EUR,
– osme alineje 2. točke znaša 99.810,00
EUR,
– devete alineje 2. točke znaša 92.250,00
EUR,
– desete alineje 2. točke znaša 31.170,00
EUR,
– enajste alineje 2. točke znaša
120.060,00 EUR,
– dvanajste alineje 2. točke znaša
34.380,00 EUR,
V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
5. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«. Osnovni kriterij, po
katerem se bodo vrednotile ponudbe je najvišja ponujena cena. V primeru, da dva ali
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več ponudnikov za isto parcelo ponudi isto
ceno, se bodo s ponudniki izvedla dodatna
pogajanja.
6. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje pravne ali fizične osebe, pod
pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske
unije oziroma imajo sedež v državi članici
Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje
s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je
razviden podatek o državljanstvu. Sedež
pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
7. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudbe
vplačati varščino v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun Občine Kungota, številka 01255-0100008653, odprt pri
Upravi Republike Slovenije za javna plačila,
območna enota Slovenska Bistrica, ter obvezno navesti namen nakazila; varščina, pri
nakazilu pa navesti model 00, sklic 722100.
Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Neizbranemu ponudniku bo varščina brez obresti vrnjena v
roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
8. Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku, naziv in sedež
(OBR-1),
– podatke o odgovorni osebi ponudnika,
– matično številko ali EMŠO če gre za
fizično osebo,
– davčno številko,
– pooblaščenega podpisnika pogodbe,
– višino ponujene cene, pri tem lahko
ponudnik navede enako ali višjo ceno od
izhodiščne cene določene s cenitvijo.
Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih sestavin se bo štela za neustrezno.
9. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine,
– pravne osebe morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev od zadnjega dne, določenega
za vložitev ponudbe, samostojni podjetniki
izpis iz registra, fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– pisno izjavo, da so ponudniku jasne
vse točke iz tega razpisa ter da se z njimi
strinja in da sprejema razpisne pogoje. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba
(OBR-1).
10. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo je imenoval
župan Občine Kungota. Odpiranje ponudb
bo vsakega 18 v mesecu (če gre za dela
prosti dan, pa naslednji delovni dan), ob 10.
uri, v sejni sobi Občine Kungota, Plintovec
1, 2201 Zg. Kungota. Nepravilne ponudbe
in ponudbe, ki ne bodo oddane v skladu z
določili iz tega razpisa, pristojna komisija ne
bo upoštevala.
Odpiranje ponudb bo javno.
11. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo Občina Kungota sklenila pogodbo najkasneje 15 dni od prejema obvestila
o izboru. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v navedenem roku, bo Občina
Kungota zadržala njegovo varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
12. S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel naslednje obveznosti, in sicer, da bo:
– v primeru, da bo za dostop do zemljišč
iz te ponudbe potreboval služnostno pravico, bo le-to sam na svoje stroške pridobil od
lastnika služečega zemljišča.

– plačal komunalni prispevek Občini
Kungota,
– nosil riziko pridobitve gradbenega dovoljenja,
– plačal elektroenergetski prispevek v
odvisnosti od moči vhodnih varovalk,
– plačal pristojnim komunalnim organizacijam prispevke za priključitev na že zgrajene ali nove komunalne naprave in objekte,
– dovolil prekope zemljišča zaradi izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega ali
novega javnega infrastrukturnega omrežja,
– nosil vse stroške eventualnih prestavitev obstoječih komunalnih vodov,
– nosil vse stroške odprave poškodb, v
kolikor jih bo povzročil na zgrajenem infrastrukturnem omrežju,
– plačal pripadajoči davek na dodano
vrednost in stroške notarske overitve pogodbe. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po
plačilu celotne kupnine.
Te obveznosti so bistveni sestavni del
kupoprodajne pogodbe.
13. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena. Dana
ponudba veže ponudnika tri mesece po izteku roka za oddajo ponudb. Ponudbe bo
obravnavala komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pravnega posla z najugodnejšim ponudnikom.
14. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od
sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine v roku,
ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
15. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najustreznejšim ali kateremkoli ponudnikom je izključena.
16. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprtih ovojnicah na naslov Plintovec 1,
2201 Zgornja Kungota, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup parcele št. ...«.
Na ovojnici mora biti naveden naziv ponudnika.
17. Rok za oddajo ponudbe je do 17. v
mesecu, do vključno decembra 2011, do
12. ure.
18. Ogled nepremičnin je možen po dogovoru.
19. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobite pri Jerneju Senekoviču,
na tel. 02/655-05-09 ali po elektronski pošti,
senekovic@kungota.si. Ponudbeni obrazec
(OBR-1) dobite na Občini Kungota oziroma
na občinski spletni strani (www.kungota.si)
-prodaja nepremičnin.
Občina Kungota
Št. 478-34/2011
Ob-1864/11
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 86/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje.
2. Opis predmetov prodaje:
a) osebni avtomobil: Subaru (J) Forester 4x4, 2,0 VR AWD; prva registracija:
10/2004, prevoženi km: 123.556, gorivo: eurosuper/katalizator,
b) osebni avtomobil: Subaru (J) Outback
4x4, 3,0 H6 ZN 4WD Avt., prva registracija:
10/2005, prevoženi km: 165.000, gorivo: eurosuper/katalizator.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.
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4. Podrobnejše informacije javnega zbiranja ponudb in ogled predmetov: dodatne
informacije in podrobnejše podatke v zvezi
s prijavo in izvedbo javnega zbiranja ponudb
dobite na Občini Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje, tel. 03/56-27-981, e-pošta: maja.
hvala@trbovlje.si.
5. Način, mesto in čas oddaje ponudbe:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah, najkasneje do 17. 3.
2011, do 13. ure na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje - glavna
pisarna.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno:
Predmet javnega zbiranja ponudb: Oddaja ponudbe za nakup osebnega avtomobila Oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba!”
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika!
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe.
V primeru, da bo najugodnejšo ponudbo poslalo več ponudnikov, se bodo med
tistimi, ki bodo izpolnjevali pogoje, opravila
dodatna pogajanja.
Ponudbe se bodo odpirale dne 18. 3.
2011, ob 9. uri, v mali sejni sobi Občine
Trbovlje.
6. Pogoji javnega zbiranja ponudb
Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki
ter fizične osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra ali iz drugega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki
priglasitveni list, fizične osebe pa osebni
dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne podatke, in sicer: svoj naziv, ime, priimek (zakonitega zastopnika),
naslov, davčno številko, matično številko,
predmet nakupa, ponujeno višino kupnine.
Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih (pravne osebe in s.p.),
potrdilo o plačani varščini, pisno izjavo, da
sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v
tem javnem zbiranju ponudb. Ponudba mora
biti podpisana.
a) Ponujena cena za osebni avtomobil Subaru Forester ne sme biti nižja od
6.700,00 EUR.
b) Ponujena cena za osebni avtomobil Subaru Outback ne sme biti nižja od
11.090,00 EUR.
Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki
bo vodila javno zbiranje ponudb, izločeni iz
postopka.
7. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudba mora veljati najmanj
3 mesece.
8. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju
računa.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
9. Višina varščine
Varščina v višini 10% od ponujene cene
za avtomobil se plača na račun št. 013290100018122, proračun Občine Trbovlje, s
pripisom »varščina za nakup avtomobila«.
Uspelemu ponudniku se bo vplačana
varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo
brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljenem javnem zbiranju ponudb.
10. Opozorilo: župan Občine Trbovlje
lahko do sklenitve pravnega posla postopek
javnega zbiranja ponudb ustavi postopek.

Stran

526 /

Št.

17 / 11. 3. 2011

11. Drugi pogoji javnega zbiranja ponudb: premičnini bosta prodani po načelu
videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Občina Trbovlje
Št. 3528-19/2010
Ob-1893/11
Na podlagi 46. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni glasilo št. 7/99, Uradni list
št. 2/02, 41/05 in 92/05), 19., 27. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07
in št. 55/09), 26. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list št. 55/09, 100/09 in 49/10) in 8. člena
Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem
ali uporabo (Uradni list RS, št. 31/08) in na
osnovi mnenja Odbora za finance in premoženjske zadeve z dne 30. 9. 2010 je občinska uprava Občine Ajdovščina dne 1. 10.
2010 sprejela
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem
za izvajanje gostinske dejavnosti
1. Najemodajlec: Občina Ajdovščina,
5270 Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a.
2. Opis predmeta najema in lokacija:
predmet oddaje v najem je poslovni prostor s sanitarijami za osebje, izvedenem do
IV. gradbene faze, ki se nahaja v pritličju
vzhodne tribune Nogometnega stadiona Ajdovščina, na parc. št. 369 k.o. Ajdovščina,
in sicer za namene ureditve gostinskega
lokala. Poslovni prostor meri 35 m2, sanitarije za osebje pa 5 m2. Stranke lokala bodo
uporabljale sanitarije, ki so namenjene tudi
obiskovalcem prireditev na nogometnem
stadionu. Skupaj s poslovnimi prostori se
oddaja v najem tudi del zunanjih površin
neposredno pred lokalom, v izmeri 31,5 m2,
za ureditev letnega vrta.
3. Najmanjša ponudena mesečna najemnina
Najmanjša ponudbena mesečna najemnina znaša 400,00 €.
Dosežena najemnina se bo poračunavala z investicijskimi vlaganji najemnika v
poslovni prostor.
Morebitna neodplačana vlaganja (poračun z najemnino) se bodo najemniku po
preteku najema povrnila.
4. Vrsta pravnega posla: z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba
za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja najema.
5. Oblika in pogoji, pod katerimi mora zainteresirani najemnik predložiti ponudbo
Ponudba mora biti podana v pisni obliki v
zapečateni ovojnici in mora vsebovati:
– predmet najema;
– ponudbeno mesečno najemnino;
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma izpis iz poslovnega registra
Slovenija za samostojne podjetnike, kjer bo
razvidno, da je prijavitelj registriran za izvajanje gostinske dejavnosti;
– potrdilo o vplačani varščini;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe;
– izjavo, da se ponudnik strinja in sprejema vse pogoje iz tega razpisa.
6. Rok sklenitve najemne pogodbe: izbrani ponudnik mora skleniti najemno pogodbo najkasneje v 15 dneh po prejetem
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obvestilu. Najemni čas prične teči s pričetkom obratovanja lokala, vendar najkasneje
v roku šest mesecev po sklenitvi najemne
pogodbe.
7. Drugi pogoji:
a) Najemnik poslovnih prostorov bo moral prostore preurediti v lokal in pričeti z
obratovanjem najkasneje v roku 6 mesecev
od podpisa najemne pogodbe. Rok ureditve
prostora in pričetek obratovanja je bistvena
sestavina najemne pogodbe. Vsa investicijska vlaganja mora predhodno potrditi Občina Ajdovščina.
b) Najemnik mora sam na lastne stroške
pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje gostinske
dejavnosti.
c) Vse stroške obratovanja (uporaba
električne energije, poraba vode, ogrevanje
itd.) nosi najemnik, ki si bo moral tudi namestiti odštevalne števce za porabljeno vodo in
električno energijo.
d) O souporabi sanitarij in kritju stroškov
souporabe sanitarij za goste bo najemnik
moral skleniti pogodbo z upravljalcem nogometnega stadiona – trenutno Nogometni
klub Primorje Ajdovščina.
e) Prostori se oddajo v najem po načelu
videno – najeto.
f) Občina Ajdovščina si pridržuje pravico,
da v primeru več najugodnejših ponudb, vse
najugodnejše ponudnike pozove k oddaji
ponovne ponudbe.
e) Občina Ajdovščina si pridržuje pravico,
da kadarkoli ustavi začeti postopek oddaje v
najem vse do sklenitve pravnega posla.
g) O odločitvi najemodajalca bodo ponudniki obveščeni najkasneje do 15. 4. 2011.
h) Za sestavo najemne pogodbe poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med najemodajalcem in najemnikom, se opredelijo
v pogodbi.
8. Varščina: ponudniki morajo v roku za
oddajo ponudbe za javno zbiranje ponudb
plačati varščino v višini 800,00 € na Podračun EZR Občine Ajdovščina, št. 012010100014597, odprt pri Upravi RS za javna
plačila. Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v najemnino, neuspelim
ponudnikom pa se neobrestovana vrne v
roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega
ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo
sklenil najemne pogodbe oziroma izpolnil
obveznosti iz pogodbe v določenem roku,
bo vplačana varščina zapadla v korist Občine Ajdovščina.
9. Rok za oddajo ponudbe in datum ogleda
Pisne ponudba morajo ponudniki v zaprti
in zapečateni ovojnici poslati ali dostaviti na
naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za najem poslovnega prostora«. Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se bodo
upoštevale le, če bodo pravilno označene
prispele do četrtka, 31. 3. 2011, do 10. ure.
Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo
potekalo istega dne ob, 10.15, v sejni sobi
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina.
Ogled lokala je možen ob predhodni najavi na kraju samem, in sicer v ponedeljek,
14. 3. 2011, od 10. ure do 11. ure. Dodatne
informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18, kontaktna
oseba Sonja Lovrekovič.
Občina Ajdovščina

Št. 0043/2011
Ob-1894/11
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe),
skladno z 2. točko drugega odstavka 80.a
člena in ostalimi določbami Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, ZJF-UPB4), na podlagi 2. točke prvega odstavka 5. člena in v
skladu s prvim odstavkom 3. člena Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja
s finančnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07,
55/09, 38/10), prodajalec Občina Cerklje na
Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207
Cerklje na Gorenjskem, objavlja
poziv za javno zbiranje ponudb
v postopku prodaje finančnega
premoženja
1. Prodajalec: Občina Cerklje na Gorenjskem, za katero vodi postopek v zvezi s
tem pozivom Komisija za vodenje postopka
prodaje finančnega premoženja, objavlja ta
poziv z namenom pridobitve ponudb v postopku javnega zbiranja ponudb za prodajo
100% ustanoviteljskega deleža v zavodu
Socialno varstveni zavod Taber, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.
2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je 100% ustanoviteljski delež v zavodu
Socialno varstveni zavod Taber. Glavna dejavnost zavoda je dejavnost domov za starejše.
Izklicna vrednost 100% ustanoviteljskega
deleža znaša 1.202.000,00 EUR. Postopek
prodaje lastniškega deleža bo potekal v eni
fazi, s ceno kot glavnim kriterijem izbora.
3. Pogoji sodelovanja
– Na razpisu lahko sodelujejo domače ali
tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem,
da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu
oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu
(potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne
osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega
registra.
– Kolikor se ponudbo odda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno pooblastilo, overjeno pri notarju.
– Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino (kavcijo) v višini 10% izklicne vrednosti, ki se vplača
na podračun enotnega zakladniškega
računa Občine Cerklje na Gorenjskem,
št. 01212-01000066686, odprt pri Banki
Slovenije, sklic 05 75116-11-201000, ter k
ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine.
Rok za plačilo varščine je do vključno dne
7. 4. 2011, do 12. ure. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku
15 dni po končanem izboru najugodnejšega
ponudnika. Znesek varščine se v nobenem
primeru ne obrestuje.
4. Ponudniki morajo oddati zavezujoče
ponudbe, ki morajo vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– navedbo davčne in EMŠO številke (pri
fizičnih osebah) oziroma matične številke
(pri pravnih osebah);
– navedbo zakonitega zastopnika (pri
pravnih osebah);
– naslov, telefonsko številko, številko telefaxa in kontaktno osebo;
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– navedbo predmeta ponudbe;
– obrazloženo in z dokazili podprto pisno
izjavo, da je zainteresirani ponudnik sam ali
v povezavi z drugimi osebami kadrovsko,
tehnično in ekonomsko sposoben za opravljanje dejavnosti domov za starejše in z
navedbo referenc s področja celovite organizacije izvedbe projekta in upravljanja, pri
opravljanju dejavnosti domov za starejše,
ali primerljive dejavnosti s področja varstva
in oskrbe oseb. Reference se navedejo na
obrazcu, ki je del Informacijskega memoranduma (razpisne dokumentacije);
– ceno za nakup 100% ustanoviteljskega deleža zavoda (kupnina), pri čemer leta ne more biti nižja od izklicne vrednosti
1.202.000,00 EUR in izjavo, da ponudba
zavezuje ponudnika 4 mesece;
– rok za plačilo kupnine – v primeru ponujenega plačilnega roka, daljšega od 8 dni,
je ponudnik dolžan ponudbi priložiti izjavo
banke, da bo v primeru, da bo ponudnik
izbran, izdala bančno garancijo za dobro
izpolnitev obveznosti - plačilo kupnine, v
višini celotne neplačane kupnine, izplačljivo
na prvi poziv, brez ugovorov;
– pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika fizične osebe, zakonitega zastopnika
pravne osebe, oziroma pooblaščenca.
5. K ponudbi je potrebno priložiti
– dokazilo o državljanstvu (potrdilo o državljanstvu oziroma fotokopija osebne izkaznice ali potnega lista) oziroma sedežu
pravne osebe (izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni);
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– potrdilo o pravočasnem plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene ter številko
transakcijskega računa za vračilo varščine
in naziv banke, v primeru, da ponudnik ne
uspe s svojo ponudbo;
– podatke o ponudnikovem statusu in
finančnem položaju – za ponudnike, pravne
osebe, najmanj zaključni račun za leti 2009
in 2010;
– izjavo, da ponudnik nastopa v svojem
imenu in za svoj račun, oziroma če ponudnik
pravna oseba, nastopa v okviru povezanih
družb, to razkriti;
– reference s področja celovite organizacije izvedbe projekta in upravljanja pri
opravljanju dejavnosti domov za starejše ali
primerljive dejavnosti s področja varstva in
oskrbe oseb (potrebna je najmanj ena referenca);
– v primeru ponujenega plačilnega roka,
daljšega od 8 dni, je ponudnik dolžan ponudbi priložiti izjavo banke, da bo v primeru,
da bo ponudnik izbran, izdala bančno garancijo za dobro izpolnitev obveznosti - plačilo
kupnine, v višini celotne neplačane kupnine,
izplačljivo na prvi poziv, brez ugovorov.
Podrobneje je izdelava ponudbe obrazložena v Informacijskem memorandumu.
Ponudniki morajo predložiti dokumentacijo
in izdelati ponudbo skladno z določili Informacijskega memoranduma.

6. Ponudniki pošljejo ali izročijo svoje
ponudbe z dokazili in prilogami na naslov:
Občina Cerklje na Gorenjskem, Komisija
za vodenje postopka prodaje finančnega
premoženja, Trg Davorina Jenka 13, 4207
Cerklje na Gorenjskem.
Rok za oddajo ponudb je 11. 4. 2011,
do 9. ure.
Ponudba mora biti predložena v zaprti
ovojnici s pripisom »Javno zbiranje ponudb
za prodajno ustanoviteljskega deleža – Ne
odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Ponudba se
bo štela za pravočasno, če bo prispela, do
11. 4. 2011, do 9. ure, ne glede na datum
poštnega žiga. Ponudbe, ki bodo prispele
po roku, bo komisija zavrgla in o tem obvestila ponudnika.
Pravočasne in popolne ponudbe bo
obravnavala Komisija za vodenje postopka
prodaje finančnega premoženja. Komisija
od ponudnikov lahko zahteva tudi dodatna
dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so jih
le-ti dolžni predložiti.
7. Odpiranje ponudb bo dne 11. 4. 2011,
ob 10. uri, v sejni sobi, v 2. nadstropju Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina
Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.
Odpiranje ponudb bo javno. Na odpiranju
bodo lahko prisotni ponudniki fizične osebe, zakoniti zastopniki ponudnikov pravnih
oseb, drugi predstavniki ponudnikov pa se
bodo morali izkazati s pisnim pooblastilom.
8. Občina lahko po odpiranju ponudb
zahteva dodatne podatke o ponudnikovem
statusu in finančnem položaju, kolikor meni,
da je boniteta, solventnost ali likvidnost ponudnika taka, da se lahko utemeljeno pričakuje, da ponudnik kot ustanovitelj ne bo
deloval tako, da bi bili namen in cilji zavoda
doseženi. V primeru, če se pričakovanje na
podlagi predloženih dodatnih dokazil, potrdi
za utemeljeno (z objektivnimi podatki), bo
občina takega ponudnika izločila kot neustreznega ponudnika.
9. Komisija bo opravila ožji izbor ponudnikov na podlagi kriterija za vrednotenje ponudb. Osnovna kriterija sta najvišja kupnina
in reference. Kolikor bi več ponudnikov ponudilo isto najvišjo ceno in isti rok plačila (za
preračun cene na sedanjo vrednost v primeru
odloženega plačila se uporablja letna obrestna mera v višini 6-mesečnega euriborja na
dan odpiranja ponudb), bo komisija boljšega
ponudnika izbrala na podlagi presoje predloženih referenc s področja celovite organizacije
izvedbe projekta in upravljanja pri opravljanju
dejavnosti domov za starejše ali primerljive
dejavnosti s področja varstva in oskrbe oseb.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
10. Izbrani najugodnejši ponudnik mora
kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu poziva
k podpisu pogodbe. Osnutek pogodbe je
sestavni del razpisne dokumentacije (Informacijskega memoranduma). Kakršnokoli dodajanje ali spreminjanje pogodbe
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s strani ponudnika, pomeni neveljavnost
ponudbe. Osnutek pogodbe se lahko do
podpisa, na pobudo Občine Cerklje na
Gorenjskem, še spremeni. Opis premoženja zavoda se na dan podpisa pogodbe
uskladi z dejanskim stanjem. Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v
določenem roku ne odzove, se šteje, da
je od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist Občine Cerklje na
Gorenjskem.
11. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od
sklenitve pogodbe. V primeru kasnejšega
plačila, to je odloženega plačila (najdlje do
31. 12. 2012), je kupec za neplačani del kupnine dolžan predložiti nepreklicno bančno
garancijo za dobro izpolnitev pogodbenih
obveznosti – plačilo kupnine, izplačljivo na
prvi poziv, brez ugovora. Veljavnost bančne
garancije mora biti najmanj 10 dni daljša
od roka, v pogodbi dogovorjenega za plačilo kupnine. Bančno garancijo je kupec dolžan izročiti Občini Cerklje na Gorenjskem,
v 10 dneh po podpisu pogodbe. Če bančne
garancije za dobro izpolnitev pogodbenih
obveznosti – plačilo kupnine, v višini neplačanega dela kupnine v navedenem roku ne
predloži, se šteje, da je od pogodbe odstopil,
varščina pa zapade v korist Občine Cerklje
na Gorenjskem. Prenos ustanoviteljskega
deleža se opravi po prejetem plačilu kupnine oziroma po prejemu nepreklicne bančne
garancije, s katero se zavaruje neplačani
del kupnine.
12. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom,
je izključena. Župan Občine Cerklje na
Gorenjskem lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli ustavi začeti postopek prodaje do sklenitve
pravnega posla, ne da bi za to navedel
razloge.
13. Za izvedbo javnega razpisa se smiselno uporabljajo določbe Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 in
38/10).
14. Razpisna dokumentacija, ki obsega
besedilo javnega poziva za zbiranje ponudb,
Informacijski memorandum in podpisano
Pogodbo o koncesiji z MDDSZ, je na voljo
na sedežu Občine Cerklje na Gorenjskem,
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na
Gorenjskem, v času uradnih ur, ter na spletni strani občine, http://www.cerklje.si/ pod
rubriko »Občina / Objave in razpisi« (brez
podpisane Pogodbe o koncesiji z MDDSZ).
Podpisano pogodbo o koncesiji z MDDSZ
lahko zahtevate pisno po elektronski pošti, na naslov obcinacerklje@siol.net, ali po
faksu 04/28-15-820 in vam jo bomo posredovali.
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati pisno po elektronski pošti, na naslov obcinacerklje@siol.
net ali po faksu 04/28-15-820.
Občina Cerklje na Gorenjskem
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Evidence sindikatov
Št. 101-1/2011-2
Ob-1523/11
Statut – Pravila sindikata zavoda
Srednja kovinarska strojna in metalurška šola Maribor, ki je hranjen v Upravni
enoti Maribor na podlagi odločbe, številka
141-10-118/93-0800-11, z dne 3. 6. 1993
in vpisan v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 118/93 z dne 2. 6. 1993 in sprememba
statuta – Pravila sindikata zavoda Srednja
strojna šola Maribor, na podlagi odločbe,
številka 141-10/2003-112, in vpisana pod
zaporedno številko 1/2003 z dne 7. 1. 2003,
se zbrišeta iz evidence statutov sindikatov z
dne 11. 2. 2011.
Izbris je vpisan v evidenci statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 2/2011 z dne 11. 2. 2011.
Št. 101-1/2011-2
Ob-1524/11
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, Sindikat Srednje in poslovne šole Maribor, vpisan v evidenco
sindikatov pri Upravni enoti Maribor, dne
24. 11. 1993, pod zaporedno številko 194 in
spremembo z dne 28. 10. 2002, pod zaporedno številko 39, je spremenil naziv in se
odslej imenuje Sindikat vzgoje, izbraževanja, znanosti in kulture, Sindikat Tehnični
šolski center Maribor. Skrajšano ime sindikata je Sindikat Tehnični šolski center
Maribor.
Sprememba je vpisana v evidenco sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 1/2011 z dne 11. 2. 2011.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1821/11
Ime medija: Radio1 odeon.
Izdajatelj: Artist d.o.o.
Direktor: Aleksander Riznič.
Lastnik: Aleksander Riznič.
Ob-1855/11
Ime medija: Bančni vestnik, revija za
denarništvo in bančništvo.
Izdajatelj: Združenje bank Slovenije –
GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, Ljubljana.
Imena članov uprave oziroma organa
upravljanja: direktor Dušan Hočevar.
Imena članov nadzornega sveta izdajatelja: Božo Jašovič, Matjaž Kovačič, France
Arhar, Dušan Drofenik, Gorazd Trček, André-Marc Prudent, Igor Kragelj, Vera Dolinar, Drago Pišek, Anton Romih, Sibil Svilan,
Klemens Nowotny, Andrej Potočnik.
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Objave gospodarskih družb
Št. 8

Ob-1892/11

Ob-1870/11

Na podlagi 586. in 629. člena ZGD-1,
Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Jezerska cesta
20, 4000 Kranj, objavlja obvestilo.
Dne 11. 3. 2011 smo pristojnemu Okrožnemu sodišču v Kranju predložili delitveni
načrt o izčlenitvi dela dejavnosti, z dejavnostjo povezanih delavcev, dela premoženja, pravic in obveznosti prenosne
družbe Cestno podjetje Kranj, družba za
vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., na novo
družbo, ustanovljeno z izčlenitvijo.
V skladu z določili 586. in 628. člena
ZGD-1 je 30 dni od objave tega obvestila na sedežu prenosne družbe Jezerska
cesta 20, 4000 Kranj, vsak delovnik, od
9. do 12. ure, omogočen vsem delničarjem prenosne družbe, upnikom in svetu
delavcev, pregled ter brezplačen prepis
naslednjih listin:
– delitveni načrt s prilogami in delitveno
bilanco (zaključna bilanca stanja na dan
31. 12. 2010, otvoritvena bilanca stanja
nove družbe in otvoritvena bilanca prenosne družbe na dan 1. 1. 2011),
– poročilo revizorja o reviziji delitve z
izčlenitvijo,
– poročilo uprave prenosne družbe o
delitvi z izčlenitvijo dejavnosti vzdrževanja, z dejavnostjo povezanih delavcev,
dela premoženja, pravic in obveznosti
prenosne družbe na novo družbo, ustanovljeno z izčlenitvijo,
– obvestilo sindikata in sveta delavcev
o delitvi družbe z izčlenitvijo,
– predlogi sklepov skupščine delničarjev prenosne družbe v zvezi z delitvijo,
– letna poročila prenosne družbe za
zadnja tri leta.
Cestno podjetje Kranj
direktor
Branko Žiberna, dipl. ing. grad.

Na podlagi 412. člena ZGD-1 družba
Vasapa, elektronske komunikacije, d.o.o.
– v likvidaciji, Teslova 30, 1000 Ljubljana, matična številka 3643930000, poziva upnike, da prijavijo svoje terjatve, ki
jih imajo do družbe. Upniki lahko svoje
terjatve prijavijo v roku 30 dni od dneva
objave tega poziva, in sicer likvidacijski
upraviteljici Nataši Tomić, Preglov trg 2,
1000 Ljubljana.
Vasapa elektronske komunikacije,
d.o.o. – v likvidaciji

Ob-1997/10
Na podlagi določil 54. člena Zavoda o
zavodih in 419. člena Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju so ustanovitelji
dne 9. 2. 2010 sprejeli Sklep o redni (prostovoljni) likvidaciji Zavoda GF, zavod za
vizualno kulturo, Mestni trg 11, Ljubljana.
Barbara Čeferin, likvidacijska upraviteljica Zavoda GF, zavod za vizualno kulturo, Mestni trg 11, Ljubljana, v skladu z določbo 412. člena Zakona o gospodarskih
družbah objavlja poziv upnikom, da v roku
30 dni od dneva objave tega poziva prijavijo svoje terjatve do Zavoda GF, zavod za
vizualno kulturo.
Terjatve je potrebno nasloviti na likvidacijsko upraviteljico na sedež Zavoda GF,
zavod za vizualno kulturo, Mestni trg 11,
1000 Ljubljana, v dveh izvodih z dokazili,
ki izkazujejo obstoj in višino terjatev.
Dolžniki pa se pozivajo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Zavod GF zavod za vizualno kulturo
Direktorica zavoda
Barbara Čeferin

Ob-1904/11
Toni Kahlbacher, družba za trgovino
d.o.o. – v likvidaciji, Zagrebška cesta
30, 2000 Maribor, je na podlagi sklepa
Okrožnega sodišča v Mariboru, Srg št.
2011/7154 z dne 22. 2. 2011, v postopku
redne likvidacije. Likvidacijski upravitelj
poziva upnike, v skladu s 412. členom
ZGD-1, da prijavijo svoje terjatve v roku
30 dni od dneva objave, na naslov: Odvetniška pisarna Ketiš, Janžekovič in partnerji d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 8, 2000
Maribor.
Kahlbacher d.o.o. v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj:
Kahlbacher Horst Anton
Po pooblastilu:
Odvetniška pisarna Ketiš, Janžekovič
in partnerji d.o.o.
Št. 0069/2011

Ob-1911/11

Likvidacijski upravitelj Javnega sklada Občine Ruše za gospodarjenje z nepremičninami – v likvidaciji, matična št:
1121332000, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, na
podlagi pooblastil iz 412. člena Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-1), objavlja
obvestilo in poziv upnikom:
1. Občinski svet Občine Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, je dne 3. 2. 2011 sprejel Sklep o prenehanju delovanja Javnega
sklada Občine Ruše za gospodarjenje z
nepremičninami in začetku likvidacijskega
postopka.
2. Za likvidacijskega upravitelja je bil
imenovan Uroš Štanc, Ruška cesta 110,
2345 Bistrica ob Dravi.
3. Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom, Srg 2011/7738, z dne 24. 2. 2011, v
sodni register vpisalo začetek redne likvidacije nad Javnim skladom Občine Ruše
za gospodarjenje z nepremičninami.
4. Upniki Javnega sklada Občine Ruše
za gospodarjenje z nepremičninami – v
likvidaciji, se pozivajo, da v roku 30 dni od
dneva objave tega poziva v Uradnem listu
RS, prijavijo svoje terjatve do Javnega
sklada Občine Ruše za gospodarjenje z
nepremičninami – v likvidaciji in jih s priloženimi dokazili o temelju in višini terjatve,
pošljejo s priporočano pošto, na naslov:
Javni sklad Občine Ruše za gospodarjenje
z nepremičninami – v likvidaciji, Trg vstaje
11, 2342 Ruše, likvidacijski upravitelj Uroš
Štanc, s pripisom: prijava terjatve.
5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike
Javnega sklada Občine Ruše za gospo-

darjenje z nepremičninami – v likvidaciji,
poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
Javni sklad
Občine Ruše za gospodarjenje
z nepremičninami – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj Uroš Štanc
Ob-1925/11
Likvidacijski upravitelj družbe Inde proizvodnja usnja in usnjene konfekcije d.d. – v
likvidaciji, Vransko 136, Vransko, Slovenija,
v kateri je na podlagi sklepa skupščine z dne
23. 11. 2010 začet postopek redne likvidacije, v skladu z določbo 412. člena Zakona o
gospodarskih družbah objavlja poziv:
Vsi upniki morajo v roku 30 dni od dneva objave tega poziva prijaviti svoje terjatve do družbe Inde, proizvodnja usnja in
usnjene konfekcije d.d. – v likvidaciji, likvidacijskemu upravitelju na naslovu sedeža
družbe Inde proizvodnja usnja in usnjene
konfekcije d.d. – v likvidaciji, mag. Iztok
Kocjančič, likvidacijski upravitelj, Vransko
136, Vransko, Slovenija, v dveh izvodih
z dokazili, ki izkazujejo obstoj in višino
terjatev.
Družba Inde proizvodnja usnja in
usnjene konfekcije d.d. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj mag. Iztok
Kocjančič

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-1831/11
Družbenik družbe Smiljan Mori Success
Systems d.o.o., s sedežem v Mariboru,
Partizanska cesta 6, 2000 Maribor, matična
številka 1647555000, Mori Smiljan je dne
17. 11. 2010 sprejel sklep o zmanjšanju
osnovnega kapitala družbe z umikom lastnega poslovnega deleža.
Umakne se celotni lastni poslovni delež
družbe Smiljan Mori Success Systems izobraževanje, svetovanje in trgovina d.o.o., in
sicer 90,0000% lastni poslovni delež v višini
7.886,70 EUR.
Zaradi umika celotnega lastnega poslovnega deleža se zmanjša osnovni kapital družbe, in sicer se iz dosedanjih
8.763,00 EUR zniža na znesek v višini
876,30 EUR.
Razlog zmanjšanja osnovnega kapitala
zaradi umika celotnega poslovnega deleža
je v previsokem osnovnem kapitalu družbe,
ki zaradi spremenjenih razmer na tržišču
(manjšega povpraševanja) več ne ustreza
dejanskemu stanju.
Z umikom lastnega poslovnega deleža
družba Smiljan Mori Success Systems izobraževanje, svetovanje in trgovina d.o.o.
izstopi iz družbe kot družbenica.
V skladu z drugim odstavkom 520. člena
ZGD-1 se poziva upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Smiljan Mori Success Systems d.o.o.
direktor
Smiljan Mori
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Sklici skupščin
Ob-1868/11
Na podlagi 6.2. točke Statuta družbe Velana d.d., uprava družbe sklicuje
17. redno skupščino
delničarjev družbe Velana tovarna zaves
d.d., Ljubljana, Šmartinska 52,
ki bo dne 12. 4. 2011, ob 8. uri, na sedežu družbe, na Šmartinski cesti 52, v Ljub
ljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Mirana Kovačiča, za
preštevalca glasov Tomaža Grčarja in Jasno
Maučec. Ugotovi se prisotnost vabljene notarke Nevenke Tory.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta družbe in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta
družbe.
Predlogi sklepa:
2.1. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi
in sprejemu revidiranega letnega poročila
družbe Velana d.d., za poslovno leto 2010.
2.2. Skupščina članom nadzornega sveta in upravi družbe Velana d.d., Ljubljana,
podeljuje razrešnico za poslovno leto 2010,
s katero odobrava in potrjuje delo teh dveh
organov v poslovnem letu 2010.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2011.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2011 skupščina imenuje revizijsko družbo Renoma družba za
revizijo in svetovanje d.o.o., Ljubljana.
4. Reorganizacija družbe Velana tovarna
zaves d.d.,
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina soglaša z dokapitalizacijo družbe TEKS PRO d.o.o. v znesku
140.000,00 EUR.
4.2. Skupščina soglaša, da družba VELANA d,d, skupaj s sovlagatelji ustanovi
družbo Velana Trgovina d.o.o. z ustanovnim
vložkom 50.000,00 EUR s pridobitvijo deleža, ki presega 25% in je manjši od 50%.
4.3. Skupščina soglaša s prenosom nepremičnin na novo družbo v 100% lasti družbe Velana d.d., in nalaga upravi, da pripravi
vso potrebno pogodbeno dokumentacijo za
izvedbo postopka.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:
– ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino,
– ki bodo kot imetniki delnic vpisani v
centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec
četrtega dne pred zasedanjem skupščine
(presečni dan), to je dne 8. 4. 2011.

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno predložiti družbi pooblastilo. Pravne osebe morajo predložiti
družbi redni izpisek iz sodnega/poslovnega
registra, ki vsebuje podatke po stanju ob
predložitvi.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točko dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,
glede katerih bodo delničarji zahteve poslali
družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po
elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov:
velana@velana.si.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov
ali volilne predloge. Uprava družbe bo na
enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali
naslednje pogoje:
– ki bodo poslani družbi v sedmih dneh
po objavi tega sklica skupščine,
– ki bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar – predlagatelj pri
tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu uprave ali nadzornega sveta in
da bo druge delničarje pripravil do tega, da
bodo glasovali za njegov predlog.
Neglede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članom nadzornega sveta
ali revizorja ni treba utemeljiti.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je
delničar v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine poslal družbi razumno utemeljen
predlog. Delničarji lahko predloge sklepov
in volilne predloge družbi sporočijo tudi po
elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov:
velana@velana.si
V skladu s prvim odstavkom 305. člena
ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe na naslovu Šmartinska cesta 52, Ljubljana, v tajništvu, vsak
delovni dan, od dneva objave skupščine do
dneva skupščine, od 10. do 12. ure, in na
uradni spletni strani družbe: www.velana.si,
je dostopno gradivo:
– Sklic skupščine,
– Predlogi sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda,
– Letno poročilo za poslovno leto 2010,
– Poročilo revizorja za leto 2010,
– Poročilo nadzornega sveta za leto
2010,
– Obrazec pooblastila za uresničevanje
glasovalne pravice,
– Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. člena, 301. člena in 305.
člena ZGD-1.
Ta sklic skupščine je objavljen tudi na
spletni strani družbe, www.velana.si.
Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino: po stanju na dan sklica skupščine ima
družba skupno 1.409.645 izdanih navadnih,
prosto prenosljivih imenskih kosovnih del-
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nic. Vse delnice imajo glasovalno pravico in
so istega razreda.
Velana d.d.
Uprava družbe
Leopold Poljanšek, univ. dipl. ekon.
Št. 8
Ob-1891/11
Na podlagi Statuta delniške družbe Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Jezerska cesta
20, Kranj, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 11. 4. 2011, ob 9. uri, na sedežu družbe, Jezerska cesta 20, Kranj, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, za
preštevalca glasov se izvolita Mirjana Čebulj
in Damijan Pestotnik. Za notarja se povabi
Vojko Pintar.
2. Sprememba firme in skrajšane firme.
Predlog sklepa: spremeni se firma in
skrajšana firma družbe, ki se sedaj glasi:
Firma: Gorenjska gradbena družba, projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje
objektov visoke in nizke gradnje d.d.
Skrajšana firma: Gorenjska gradbena
družba d.d.
3. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta in sprejem prečiščenega besedila statuta.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o
uskladitvi besedila statuta družbe s sprejetim sklepom o spremembi firme in skrajšane
firme, spremembe in dopolnitve statuta ter
prečiščeno besedilo statuta.
4. Sprejem sklepa o delitvi družbe z izčlenitvijo dela dejavnosti, z dejavnostjo povezanih delavcev, dela premoženja, pravic
in obveznosti prenosne družbe na novo
družbo, ustanovljeno z izčlenitvijo in sprejem delitvenega načrta.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o delitvi družbe z izčlenitvijo dela dejavnosti, z dejavnostjo povezanih delavcev, dela premoženja, pravic in obveznosti prenosne družbe
na novo družbo, ustanovljeno z izčlenitvijo in
sprejmejo sklepi v zvezi z ustanovitvijo nove
družbe z izčlenitvijo, imenujejo organi družbe in sprejme Akt o ustanovitvi nove družbe.
Delitveni načrt je priloga tega sklepa.
Predlogi sklepov, letno poročilo z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta,
so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, Jezerska cesta 20, Kranj, dan po objavi
zasedanja skupščine, vsak delovnik, od 10.
do 13. ure.
Delničarji, katerih skupni delež presega
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.
Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa
in obrazložitev.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Razumno utemeljeni predlogi sklepov, ki so
prispeli na sedež družbe sedem dni po objavi sklica skupščine, se objavijo in sporočijo
na način določen v 296. členu ZGD-1.
Delničarji lahko na skupščini postavljajo
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah
družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305.
člena ZGD-1.
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Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
centralni register KDD, d.d., konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi
zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti družbi pisno pooblastilo, kjer
ostane shranjeno. Udeležbo na skupščini je
treba prijaviti upravi družbe s pisno prijavo,
ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje
konec četrtega dne pred skupščino. Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure
pred pričetkom skupščine, vpisati v seznam
udeležencev skupščine.
Cestno podjetje Kranj
direktor
Št. 9/2011
Ob-1896/11
Na podlagi 43. člena Statuta družbe
Elektro Primorska d.d., predsednik uprave
sklicuje
15. redno sejo skupščine
Elektro Primorske Podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 11. 4. 2011, ob 12.
uri, na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva 22, velika sejna soba, pritličje, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Preštevalki glasov: Mojca Volarič, Boža
Petrovčič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andreja Cajhen.
2. Razrešitev člana nadzornega sveta in
imenovanje novega člana nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev.
Skupščina sprejme naslednja sklepa:
a) Skupščina ugotavlja, da je Marc Matevžu prenehal mandat člana nadzornega
sveta in se ga razreši.
b) Skupščina izvoli za čas do konca
mandatnega obdobja novega člana nadzornega sveta, po predlogu nadzornega
sveta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega
reda, je delničarjem na pogled v tajništvu
uprave družbe, na naslovu: Erjavčeva 22,
Nova Gorica, vsak delavnik, od 9. do 12.
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 sklic
skupščine z utemeljitvijo objavljen tudi na
spletni strani družbe, www.elektro-primorska.si.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki dnevnega reda, na naslov: Elektro Primorska,
d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lah-

ko 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, oziroma obrazložitev točke
dnevnega reda, če skupščina ne sprejme
sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, Nova
Gorica.
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 v
tajništvu družbe, na naslovu: Erjavčeva 22,
Nova Gorica.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena
ZGD-1.
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.
Elektro Primorska d.d.
Julijan Fortunat, univ. dipl. inž. el.
predsednik uprave
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Zavarovanja terjatev
SV 168/11
Ob-1839/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič
iz Kranja, opr. št. SV 168/11 z dne 2. 3.
2011, je enosobno stanovanje, s kabinetom,
št. 34, ki se nahaja v petem nadstropju, večstanovanjske stavbe, z naslovom Trg Prešernove brigade 7, 4000 Kranj, s številko
stavbe 629, v k.o. Primskovo (2120-629),
stoječe na parc. št. 348/2, k.o. Primskovo,
Okrajnega sodišča v Kranju, v lasti Benjamina Pretnarja, Trg Prešernove brigade 7,
4000 Kranj, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 10. 6. 2003, in notarskega
zapisa sporazuma o delitvi skupnega premoženja med zakoncema z dne 19. 1. 2011,
opr. št. SV 51/11, notarke Mateje Andrejašič,
zastavljena v korist upnice Banka Volksbank
d.d., Dunajska cesta 128 A, 1000 Ljubljana,
z matično številko: 5496527000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 46.000,00
EUR, s spremenljivo pogodbeno obrestno
mero 6-mesečni Euribor + 2,20% letno, z
ostalimi pp., z zapadlostjo zadnje anuitete
28. 2. 2026 in z možnostjo odpoklica zavarovane terjatve.
SV 212/2011
Ob-1840/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 212/2011 z dne
2. 3. 2011, je poslovni prostor, številka 6, v
pritličju 2. etaža, v izmeri 41,42 m2, poslovni
prostor, št. 4465-8, Taborska ulica 2, 2000
Maribor, ki stoji na parceli številka 107/1,
katastrska občina Tabor, in je last zastavnega dolžnika Roka Hamer-Cigit, EMŠO
2712984500294, stanujoč Stantetova ulica 32, 2000 Maribor, do celote, na podlagi originalne overjene prodajne pogodbe,
številka 66/94, z dne 1. 7. 1994, sklenjene
med Javnim medobčinskim stanovanjskim
skladom Maribor in Štefanovski Ireno, in
originalne overjene prodajne pogodbe z dne
22. 2. 2011, sklenjene med Štefanovski Ireno in zastavnim dolžnikom, zastavljeno v
korist Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta
58, Ljubljana, matična številka 5026024000,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v
višini 80.000,00 EUR s pp.

SV 141/2011
Ob-1841/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Katje Fink iz Celja, opr.
št. SV 141/2011 z dne 2. 3. 2011, sta bili nepremičnini, enoinpolsobno pritlično stanovanje, površine 54,63 m2, ter enosobno pritlično
stanovanje, površine 19,40 m2, v stanovanjski hiši Hochkrautova ulica 9, Celje, ležeči
na parc št. 1200/2, k.o. Spodnja Hudinja,
pridobljeni na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 27. 9. 2002, sklenjene med EMO emajlirnica, metalna industrija, orodjarna, d.o.o. v
stečaju, Mariborska cesta 86, Celje, in Tomažič Darkom in Tomažič Verico, zastavljeni v
korist upnice Raiffeisen banke d.d., s sedežem Zagrebška cesta 76, Maribor, z matično
številko 5706491000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 52.000,00 EUR s pripadki,
napram dolžniku Tomažič Darku.
SV 71/11
Ob-1862/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Polone Pavlin Bohinc iz Šenčurja, opr. št. SV 71/11 z dne
3. 3. 2011, sta bili nepremičnini: stanovanje
številka 6, kot izhaja iz prodajne pogodbe z
dne 3. 2. 2011, po javnem vpogledu v podatke o nepremičninah, ima ta del stavbe
številko 11, ter stanovanje številka 7, kot
izhaja iz prodajne pogodbe z dne 3. 2. 2011,
po javnem vpogledu v podatke o nepremičninah ima ta del stavbe številko 12, ki se
oba nahajata v stanovanjski stavbi s št. ID 1,
na naslovu Slap 24, Tržič, ki stoji na parc.
št. 952/3, k.o. Lom pod Storžičem, skupaj s
solastninsko pravico na skupnih prostorih,
delih in napravah in pripadajočim zemljiščem, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Kranju, zastavljeni v korist družbe Zveza,
proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje
Kranj, d.o.o., s skrajšano firmo Zveza, Kranj,
d.o.o., matična številka: 5718066000, Cesta
Staneta Žagarja 14, Kranj, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 16.000,00 EUR, s
pripadki, z zapadlostjo 20. 2. 2026.
SV 173/11
Ob-1905/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 173/11, DK 4/11 z dne

25. 2. 2011, je bilo stanovanje – posamezni
del stavbe z ident. št. 1959-5444-34 – enosobno stanovanje, v 6. nadstropju, z uporabno površino 42,67 m2, in neto tlorisno površino 50,87 m2, s pripadajočo kletjo, v izmeri
1,80 m2, in odprto ložo, v izmeri 6,40 m2, vse
v večstanovanjski stavbi, na naslovu Ulica
Matije Tomca 2, Domžale, ki stoji na parc.
št. 3894/3, 3906/2 in 3907/3, vse k.o. Domžale, ter je last zastaviteljev Kovjenić Aleksandra in Lazendić Danijele, in sicer vsakega
do ½, zastavljene v korist Abanke Vipa d.d.,
1000 Ljubljana, Slovenska cesta 58, matična
številka 5026024, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 85.700,00 EUR s pp.
SV 140/11
Ob-1912/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 140/11 z
dne 7. 3. 2011, je bila nepremičnina – 3-sobno stanovanje, številka 6, v izmeri 72,90 m2
uporabne površine, oziroma v izmeri 94 m2
neto tlorisne površine, od tega z odprtim
balkonom, v izmeri 6 m2 in kletno shrambo,
v izmeri 16 m2, ki se nahaja v 2. nadstropju,
v 4. etaži stavbe, na naslovu Sernčeva ulica 3, 2000 Maribor, zgrajene na parceli številka 459, med drugim pripisani zemljiškoknjižnemu vložku številka 1372, katastrska
občina Koroška vrata – šifra katastrske občine 658, identifikacijska številka stavbe 658945; last dolžnice – zastaviteljice Sabine
Bračič, stanujoče Zavrh 74 A, 2232 Voličina,
in zastavitelja Zorana Petroviča, stanujočega Kamniška ulica 34, 2000 Maribor, in sicer
na podlagi prodajne pogodbe v notarskem
zapisu, opravilna številka SV 113/11, z dne
25. 2. 2011, notarke Brede Horvat iz Maribora; zastavljena v korist upnice Banke Koper
d.d. Dvojezična firma: Banka Koper d.d. –
s.p.a., s sedežem 6000 Koper, Pristaniška
ulica 14, matična številka 5092221000, in
sicer za zavarovanje denarne terjatve navedenega upnika do dolžnice – zastaviteljice
Sabine Bračič, v višini 55.000,00 EUR s
pripadki ter z zapadlostjo v roku najkasneje
do vključno 31. 3. 2041, oziroma na dan odpoklica upnika, nastale na temelju Pogodbe
o kreditu, številka 300-0022909743.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 380/2010
Os-1652/11
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. I 307/2007 z dne
14. 3. 2007 in sklepa opr. št. In 308/2010
z dne 29. 8. 2007, je bil dne 10. 2. 2011
opravljen v korist upnika Janeza Narobeta in ostalih, Stošičeva ulica 6, Kranj, ki
jih zastopa Domplan d.d., Bleiweisova 14,
Kranj, njega pa odvetniška družba Ošabnik,
Klofutar in partnerji iz Kranja, proti dolžniku
Ramadanu Suljejmaniju, Stošičeva ulica 6,
Kranj, zaradi izterjave 72,00 EUR s pripadki, rubež nepremičnine, to je sobe št. 18, v
1. nadstropju stavbe, na naslovu Stošičeva
ulica 6, Kranj, s pripadajočimi skupnimi deli,
prostori, objekti in napravami ter funkcionalnim zemljiščem, v lastni dolžnika Ramadana
Suljejmanija. Stošičeva ulica 6, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 18. 2. 2011
In 1114/2003
Os-1625/11
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. I 2002/14500 z
dne 4. 3. 2003, v zvezi s sklepom opr. št. In
2003/01114 z dne 18. 2. 2004, je bil dne 7. 11.
2005 opravljen v korist upnice Javornik Josipine, Šmarska cesta 54, Škofljica, rubež stanovanja v pritličju in v prvem nadstropju stavbe,
na naslovu Šmarska cesta 61, Škofljica 44,
Ljubljana, v izmeri 60,5 m2 in 66 m2. Zapisnik
o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 2. 2011
In 1528/2009
Os-1741/11
Izvršitelj Branko Gradišnik iz Maribora,
Prešernova 1, je dne 27. 12. 2010 s pričetkom ob 12. uri, v zadevi In 09/01528
– Okrajno sodišče v Mariboru, zoper dolžnika Beriša Idriz , Božičeva 6, Miklavž,
za upnika Raiffeisenbank Eibiswald – St.
Oswald – Avstrija, v kraju Ruška cesta 100
Maribor, opravil rubež nepremičnine, triinpol
sobno stanovanje v mansardi večstanovanjske hiše, na naslovu Ruška c. 100, Maribor,
parc. št. 889, k.o. Studenci.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 2. 2011

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 10826/2002
Os-1115/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dušana Komarja, Brilejeva 14, Ljubljana, ki ga zastopa
Ataurus – Andrej Perdan, s.p., Adamičeva 9,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, stanovanje št. 610, z ident.
št. 38.E, vpisani v podvl. št. 2895/82, v k.o.
Dravlje, dne 23. 11. 2010, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:

– kupoprodajne pogodbe št. 82/7181,
z dne 31. 3. 1982, sklenjene med Občino
Ljubljana (kot prodajalcem), in Tomislavom
Ercegom ter Magdaleno Erceg, oba Brilejeva 14, Ljubljana (kot kupcema), in sicer za
nepremičnino, stanovanje št. 610, z ident.
št. 38.E, vpisani v podvl. št. 2895/82, v k.o.
Dravlje:
– kupoprodajne pogodbe z dne 29. 9.
1992, sklenjene med Tomislavom Ercegom
ter Magdaleno Erceg, oba Brilejeva 14, Ljubljana (kot prodajalcema) in Dušanom Komarjem, Brilejeva 14, Ljubljana, in sicer za
nepremičnino, stanovanje, št. 610, z ident.
št. 38.E, vpisani v podvl. št. 2895/82, v k.o.
Dravlje.
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 17. 1. 2011
Dn 1/2010
Os-1410/11
Okrajno sodišče v Sevnici je s sklepom
z dne 9. 9. 2010, opr. št. Dn 1/2011, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– prodajne pogodbe med Mirt Jožetom
in Mirt Terezijo, roj. Gabrič, oba stanujoča
Metni Vrh 47, Sevnica in
– prodajne pogodbe iz leta 1995 med
Rudolfom Kantužarjem, stanujočim Prešna
Loka 2, Sevnica ter Vladimirjem Jagodičem,
stanujočim Prešna Loka 14a, Sevnica.
Listini se nanašata na prodajo nepremičnine parc. št. 10, vpisane v vl. št. 210, k.o.
Podvrh. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist
Vladimirja Jagodiča, roj. 2. 9. 1952, stan.
Prešna Loka 14a, Sevnica, 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
listin, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljevega postopka.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 9. 2. 2011
Dn 2789/2010
Os-6986/10
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je s
sklepom z dne 12. 10. 2010, Dn 2789/2010,
na predlog predlagatelja Albina Drofenika,
Cerovec pod Bočem 57/a, Rogaška Slatina,
ki ga zastopa Barica Zidar, odvetnica v Celju, začelo postopek za izbris stare hipoteke,
in sicer pri nepremičninah, parc. št. 337,
338/1 in 338/2, vpisanih v vl. št. 204, k.o.
Plat, last predlagatelja do celote, vknjižene
zastavne pravice za izvršljivo terjatev v znesku 144.650 din s pp, vknjižene na podlagi
pravnomočne sodbe Okrožnega sodišča v
Celju, z dne 2. 3. 1977, opr. št. K 16/77, v
korist upnika Janeza Gaberška, Plat 2, Rogaška Slatina.

Zastavnega upnika, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko na zgoraj navedeni nepremičnini, se poziva, da v roku treh mesecev od objave tega oklica z ugovorom pri
naslovnem sodišču nasprotuje izbrisu stare
hipoteke, ki je predmet tega zemljiškoknjižnega postopka.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 15. 11. 2010
Dn 6752/2010
Os-1815/11
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Marjeti Klinc, s sklepom z
dne 14. 2. 2011, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog Jazbec Marka, Mariborska
cesta 54 A, Celje, uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 28. 10. 2006,
sklenjene med pravno osebo Markon d.o.o.,
kot prodajalcem, in Markom Jazbecem kot
kupcem, za nepremičnino ident. št. 8.E, del
stavbe v Celju, Mariborska cesta 54 A, ID
stavbe 2996, k.o. Sp. Hudinja. Po izjavi predlagatelja so listine izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini, št. ident. 8.E, v vl. št. 2429/9, ID
stavbe 2996, k.o. Sp. Hudinja, na naslovu
Mariborska cesta 54 A, Celje, se zahteva v
korist Jazbec Marka, Mariborska cesta 54 A,
Celje, do celote.
S tem oklicem se poizvajo imetniki pravic,
da v skladu s 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03) v zvezi
z 29. členom Zakona o zemljiški knjigi 1A
(Uradni list RS, št. 45/08), v enem mesecu od
objave tega oklica, z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 25. 2. 2011
Dn 1002/2010
Os-1941/11
Pri Okrajnem sodišču v Idriji na predlog
predlagateljice Mirande Tratnik, Prelovčeva
ulica 1/b, Idrija, teče postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe št. 251-459/91 – DU, z dne
22. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem
Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in kupcem Mirando
Tratnik, EMŠO: 2911964505314, stanujoča
Prelovčeva 1 B, Idrija, za prodajo nepremičnine – trisobnega stanovanja, označenega s
št. 8, v 3. nadstropju stanovanjskega bloka
v Idriji, Prelovčeva 1 B, stoječega na parceli
št. 1370, k.o. Idrija mesto, v izmeri 57,70 m2,
k stanovanju pa spada še enako oštevilčen
kletni prostor, na podlagi katere bo možna
vknjižba lastninske pravice v korist osebe z
imenom Miranda Tratnik, Prelovčeva ulica
1/b, Idrija, EMŠO: 2911964505314.
Sodišče s tem oklicem poziva morebitne
imetnike pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 7. 3. 2011

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dn 4762/2008
Os-1874/11
Okrajno sodišče v Kranju, na predlog
Frančiške Gašperlin, Jezerska c. 114b,
Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavit
ve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske
pogodbe iz leta 1989, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Kranj ter Frančiško Gašperlin in Mirom
Gašperlinom, oba Jezerska c. 114b, za poslovni prostor št. 24, v 2. etaži večstanovanjskega objekta, C. Jaka Platiše 13, Kranj,
označenega z ident. št. 24.E, vpisanega v
vl. št. 1572/24, k.o. Primskovo.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Frančiške Gašperlin, rojene 2.
10. 1948, Jezerska c. 114b, Kranj, in Mira
Gašperlina, rojen 2. 10. 1944, Jezerska c.
114b, Kranj.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 1. 3. 2011
Dn 26388/2010
Os-1814/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Živadina Iliča,
Tržaška 121, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Marko Rajčevič Lah, Kolodvorska 7,
Ljubljana, zaradi vknjiže lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, garaža, št. 22, zdaj z ident.
št. 422.E, vpisani v podvl. št. 4019/119, k.o.
Vič, dne 29. 12. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– pogodbe št. 441/74-62-5 z dne 5. 9.
1974, sklenjene med SGP Grosuplje, Taborska c. 13, Grosuplje, (kot prodajalcem) in
Avgustom Vasletom in Julko Vasle, oba Jadranska 2, Ljubljana, (kot kupcema), in sicer
za nepremičnino, garaža, št. 22, zdaj z ident.
št. 422.E, vpisani v podvl. št. 4019/119, k.o.
Vič,
– pogodbe z dne 7. 4. 1978, sklenjene
med Avgustom Vasletom in Julko Vasle, oba
Jadranska 2, Ljubljana (kot prodajalcema)
in Lidijo Prudič, Tržaška 39, Ljubljana, (kot
kupovalko), in sicer za nepremičnino, garaža, št. 22, zdaj z ident. št. 422.E, vpisani v
podvl. št. 4019/119, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje
za vkjižbo lastnske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2011
Dn 38051/2010
Os-1834/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Majde
Jus Ašič, Čebelarska ulica 13, Ljubljana,
ki jo zastopa odvetnik Borut Rangus iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri
nepremičnini z ident. št. 5.E, vpisani v podvl.
št. 3155/5, k.o. Dravlje, dne 6. 1. 2011, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:

– pogodbe št. 6/95 z dne 9. 2. 1995,
sklenjene med Razvojnim zavodom Domžale, Ljubljanska 76, Domžale (kot prodajalcem) in Gorjancem Bojanom ter Gordano
Gorjanc, oba Clevelandska 23, Ljubljana,
(kot kupcema), in sicer za nepremičnino z
ident. št. 5.E, vpisani v podvl. št. 3155/5,
k.o. Dravlje,
– kupoprodajne pogodbe z dne 11. 6.
2004, sklenjene med Gorjancem Bojanom
in Gordano Gorjanc, oba Clevelandska 23,
Ljubljana (kot prodajalcema) in Milanom
Cviklom in Manico Savinek Cvikel, oba Čebelarska ulica 13, Ljubljana (kot kupcema),
in sicer za nepremičnino z ident. št. 5.E, vpisani v podvl. št. 3155/5, k.o. Dravlje,
– notarskega zapisa sporazuma o delitvi
skupnega premoženja z dne 22. 5. 2008,
opr. št. SV 1049/08, sklenjenega med Milanom Cviklom in Manico Savinek Cvikel,
oba Čebelarska ulica 13, Ljubljana, in sicer
za nepremičnino z ident. št. 5.E, vpisani v
podvl. št. 3155/5, k.o. Dravlje
– kupoprodajne pogodbe z dne 30. 5.
2008, z aneksom z dne 9. 6. 2008, sklenjene med Milanom Cviklom, Čebelarska ulica
13, Ljubljana (kot prodajalcem) in Majdo Jus
Ašič, Čebelarska ulica 13, Ljubljana, in sicer
za nepremičnino z ident. št. 5.E, vpisani v
podvl. št. 3155/5, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2011
Dn 27711/2010
Os-1875/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Janeza Frelih,
Kumrovška ulica 9, Ljubljana, ki ga zastopa
notarka Magda Poljšak Derganc, Miklošičeva 8 A, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 17. 2. 2011, pod opr.
št. Dn 27711/2010, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 13/72, z dne 11. 5. 1972,
sklenjene med GIP „Ingrad“ Celje, Ljubljanska cesta 16, kot prodajalcem, ter Alojzem
(pravilno Alojzij) Modicem, takrat stanujočim
Uršičev štradon 36, Ljubljana, kot kupcem,
katere vsebina je prodaja oziroma nakup
garsonjere, v izmeri 18,56 m2, z oznako AB,
št. stanovanja 1, v pritličju stolpiča L-9 (Ulica
Nade Ovčakove – Ul. padlih borcev) v Ljubljani, s pripadajočim kletnim prostorom, sedaj 58.E, stanovanje št. 58, Kumrovška ulica
9, Ljubljana, vpisano v vlož. št. 1702/58,
k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2011
Dn 15393/2010
Os-1876/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiško-
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knjižni zadevi predlagateljice Tatjane Kobilice, Ažmanova ulica 32, Ljubljana, ki jo
zastopa notar Miro Košak, Trg republike 3,
Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice, in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, 6.E, vpisani v
vl. št. 5891/6, k.o. Trnovsko predmestje, dne
11. 2. 2011, pod opr. št. Dn 15393/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne in prodajne
pogodbe, št. 38/68, z dne 3. 6. 1968, sklenjene med IMOS – poslovno združenje za
industrijsko gradnjo, Ljubljana, kot prodajalcem, in Tatjano Kobilica, Zelena pot 13,
Ljubljana, sedaj Ažmanova ulica 32, Ljubljana, kot kupovalko, katere vsebina je prodaja oziroma nakup trisobnega stanovanja, v
bloku A-8, v II. nadstropju, Zelena pot 11,
Ljubljana, sedaj 6.E, stanovanje št. 6, v 4.
etaži, Zelena pot 11, Ljubljana, vpisani v
vlož. št. 5891/6, k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2011
Dn 10457/2010
Os-1877/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Imos, projektiranje, inženiring, tehnično svetovanje in
gradnje, d.d., Ljubljana, Fajfarjeva ul. 33,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri
nepremičnini, parc. št. 3477 in 3516, vpisani v vl. št. 727, k.o. Tabor, dne 30. 12. 2010
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 20. 2. 2003, sklenjene med
Janezom in Tanjo Pucelj, oba Molniške čete
1, Ljubljana (kot prodajalcema) in družbo
IMOS, investicijske gradnje, dd.., Ljubljana,
Dunajska 56 (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, do 42/1000 deleža parc. št. 3477 in
3516, vpisani v vl. št. 727, k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 2. 2011
Dn 35599/2010
Os-1878/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Vesne Vidmar, Trnovec 16,
Metlika, ki jo zastopa družba Otium, d.o.o., iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, z ident. št. 32.E, vpisani v podvl. št. 1478/32, k.o. Moste, dne 14. 2. 2011
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. MS 4/5 816/81 z dne 22. 3. 1982, sklenjene med Staninvest, TOZD, Ljubljana, Kersnikova 6, kot prodajalcem in investitorjem
ter Ivanom in Liljano Dumendžič, Ljubljana,
kot kupcema, in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 32, zdaj z ident. št. 32.E, vpisani
v podvl. št. 1478/32, k.o. Moste.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2011
Dn 3513/2009
Os-1879/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Matjaža
Kranjca, Dolenjska cesta 50, Ljubljana, ki
ga zastopa odvetnica Breda Razdevšek,
Dalmatinova 11, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 17. 2.
2011, pod opr. št. Dn 3513/2009 izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 1535/1-06/91,
z dne 7. 11. 1991, in aneksa, sklenjena
med Želežniško gospodarstvo Ljubljana,
Moše Pijadejeva 39, kot prodajalcem, in
Justo (pravilno Justina) Kranjc, Dolenjska
cesta 50, Ljubljana, kot kupovalko, in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 5, v
1. nadstropju, v izmeri 46,82 m2, na naslovu Dolenjska cesta 50, Ljubljana, sedaj
5.E, vpisano v vl. št. 4903/5, k.o. Karlovško
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2011
Dn 41796/2010
Os-1880/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Sanje
Đuranović, Brodarjev trg 5, Ljubljana, ki jo
zastopa notarka Sonja Puppis, Zaloška 54,
Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, 124.E, vpisani v vl.
št. 1480/124, k.o. Moste, dne 16. 2. 2011,
pod opr. št. Dn 41796/2010 izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, o
prodaji stanovanja, št. 338/92, z dne 5. 9.
1992, sklenjene med Metalna p.o. Maribor,
kot prodajalko, ter Borislavom Đuranovićem
in Sanjo Đuranović, kot kupcema, katere
vsebina je prodaja oziroma nakup stanovanja, št. 124, v 12. nadstropju, v stanovanjski
hiši, na naslovu Brodarjev trg 5, Ljubljana,
v skupni izmeri 88,79 m2, sedaj 124.E, del
stavbe št. 124, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
vpisan v vl. št. 1480/124, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2011

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dn 3032/2010
Os-1881/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Petre Koršič,
Gornje Cerovo 46a, Kojsko, ki jo zastopa
Mejnik d.o.o., Letališka cesta 32J, Ljubljana,
zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri
nepremičnini, 8.E, vpisani v vl. št. 5332/9,
k.o. Trnovsko predmestje, dne 16. 2. 2011,
pod opr. št. Dn 3032/2010 izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne in prodajne pogodbe
št. 111/68, z dne 15. 5. 1968, sklenjene
med GP Tehnogradom Ljubljana, Tržaška
c. 68a, kot prodajalcem, in Vinkom ter Vido
Skubl, Staničeva 21, Ljubljana, kot kupcema, in sicer za nepremičnino, 2-sobno
stanovanje, št. 32/II, ki se nahaja v A-10,
ob Riharjevi, stanovanjska soseska S-II, v
izmeri 55,76 m2, sedaj stanovanje z oznako
8 (stara oznaka stanovanja 32), v etaži 4 in
2, v izmeri 56,81 m2, na naslovu Riharjeva
ulica 30, Ljubljana, z ident. št. 8.E, vpisano v
vl. št. 5332/9, k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2011
Dn 40431/2010
Os-1882/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marje Blatnik,
Rusjanov trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa OTIUM d.o.o., Ulica Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri
nepremičnini, 6.E, vpisani v vl. št. 2039/6,
k.o. Slape, dne 11. 2. 2011, pod opr. št. Dn
40431/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe, št. 010904/86, z dne
8. 9. 1986, sklenjene med Gradbeno industrijskim podjetjem Pionir, Novo mesto, ki
ga zastopa ZIL TOZD Inženiring, Ljubljana,
kot prodajalcem, in Trunkelj Vilmo, roj. 1. 2.
1960, ter Trunkelj Sašom, roj. 3. 2. 1958,
oba Dolenjska c 58, Ljubljana, kot kupcema,
katere vsebina je prodaja oziroma nakup
stanovanja št. 6, pritličje, varianta A, v skupni izmeri 44,82 m2, z oznako stanovanja
45, atrij, s shrambo, v objektu ALK-28, v soseski MS 4,5 Fužine, sedaj 6.E, del stavbe
št. 6, Rusjanov trg 1, Ljubljana, vpisan v vl.
št. 2039/6, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2011
Dn 35482/2010
Os-1883/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Univerze
v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana, ki

jo zastopa SPL d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnini, parc. št. 37/6 in 53/4.S, v vl.
št. 83, k.o. Gradišče I, dne 5. 11. 2010, pod
opr. št. Dn 35482/2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene
med letoma 1954 in 1955, med Atlas-Import Državnim gospodarstvom, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Univerzo v Ljubljani (kot
kupovalko), za nepremičnini, s parc. št. 37/6
in 53/4.S, v vl. št. 83, k.o. Gradišče I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 2. 2011
Dn 3088/2010
Os-1884/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Žilnik,
Cesta dveh cesarjev 36b, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetnica Carmen Dobnik, Likozarjeva 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
parc. št. 501/1, k.o. Zgornja Šiška, dne 9. 2.
2011, pod opr. št. Dn 3088/2010 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže,
št. G-167/64, z dne 27. 10. 1964, sklenjene
med prodajalcem Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana - Šiška, Celovška 135, Ljubljana, in kupcem Evaldom Korenom, Martina Krpana 14, Ljubljana, katere
vsebina je prodaja oziroma nakup 1/40 parc.
št. 501/1, k.o. Zgornja Šiška, kar v naravi
predstavlja garažni boks št. 4, v izmeri 12,48
m2, v stavbi, stoječi na parc. št. 501/1, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2011
Dn 32635/2009
Os-1885/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Renate Ružič, Mucherjeva ulica 10, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
stanovanje, št. 25, v 3. nadstropju, zdaj z
ident. št. 27.E, vpisani v podvl. št. 1868/33,
k.o. Ježica, dne 9. 2. 2011 izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o o kupoprodaji
stanovanja št. 245/91, z dne 18. 11. 1991,
sklenjene med DELO-TČR, Titova 35, Ljubljana, kot prodajalcem, in Blažem Ružičem,
Mucharjeva 10, Ljubljana, kot kupcem, in
sicer stanovanje, št. 25, v 3. nadstropju, zdaj
z ident. št. 27.E, vpisani v podvl. št. 1868/33,
k.o. Ježica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
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mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2011
Dn 14989/2010
Os-1886/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Živane Gorjup, Celovška 140, Ljubljana,
zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, 28.E, vpisani v vl.
št. 4337/30, k.o. Zgornja Šiška, dne 9. 2.
2011, pod opr. št. Dn 14989/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, z dne 4. 4. 1968, sklenjene med
prodajalcem Gradbeno podjetje „Megrad“,
Celovška 134, Ljubljana, ter kupcem Maksom Radej, Ilirska 25, Ljubljana, katere
vsebina je nakup oziroma prodaja nepremičnine, 2-sobnega stanovanja s kabinetom, v VIII. nadstropju, trakta B „Členjenih
stolpnic“, ob Celovški cesti v Ljubljani, sedaj 28.E, št. 32, v 8. nadstropju, Celovška
140, Ljubljana, vpisana v vl. št. 4337/30,
k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2011
Dn 18201/2009
Os-1887/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ivane Virant,
Zelena pot 23, Ljubljana, ki jo zastopa Mejnik d.o.o., Letališka ulica 32j, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, 9.E, vpisani v vl. št. 6727/9, k.o.
Trnovsko predmestje, dne 11. 2. 2011, pod
št. Dn 1820/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne in prodajne pogodbe, sklenjene dne
13. 12. 1967, med IMOS – poslovno združenje za industrijsko gradnjo, kot prodajalcem, ter Ivanom Virantom in Ivico (pravilno
Ivana) Virant, kot kupcema, oba stanujoča
Petkovškovo nabrežje 67, sedaj Zelena pot
23, Ljubljana, katere vsebina je prodaja oziroma nakup dvoinpolsobnega stanovanja, v
izmeri 65,66 m2, v III. nadstropju bloka A-11,
v soseski S-2, Riharjeva ulica, št. stanovanja 9, stara oznaka št. 17, sedaj 9.E, Zelena
pot 23, Ljubljana, vpisana v vl. št. 6727/9,
k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2011

Dn 40428/2010
Os-1888/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Esada Palamarja, Vojkova 77, Ljubljana, ki ga zastopa
OTIUM d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri
nepremičnini, 154.E, vpisani v vl. 1434/154,
k.o. Brinje I, dne 14. 2. 2011, pod opr. št. Dn
40428/2010 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 94/80, z dne 20. 8. 1980, sklenjene
med DO GIPOSS – Inženiring p.o. Ljubljana,
Dvoržakova 5, ki jo zastopa glavni direktor
Rihtaršič Franc, v imenu in za račun SOZD
ZGP GIPOSS Ljubljana, kot prodajalcem, in
Marjanom Juričem, takrat stanujočim Ulica
narodne zaščite 4, Ljubljana, kot kupcem,
katere vsebina je prodaja oziroma nakup
nepremičnine, garažnega boksa, št. 154 N2
C3, v etaži N2, garažne hiše, z oznako B,
v soseski BS-3 v Ljubljani, v skupni izmeri
13,75 m2, sedaj 154.E, garaža, št. 154, v 2.
nadstropju, Vojkova cesta 73, 1000 Ljubljana, vpisana v vl. 1434/154, k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 2. 2011
Dn 31796/2010
Os-1889/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Božene Čačković in Josipa Čačkoviča, oba Vičava 84,
Ptuj, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, stanovanje, št. 41, z ident.
št. 41.E, vpisani v podvl. št. 3883/42, k.o.
Bežigrad, dne 14. 2. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske pogodbe z dne
9. 12. 1983, sklenjene med IMOS, p.o., Trg
VII. kongresa, Ljubljana, kot prodajalcem,
in Antonom Majzljem, Trg osvoboditve 3,
Ljubljana, kot kupcem, in sicer garsonjero,
št. 41, v 3. nadstropju, zdaj z ident. št. 41.E,
vpisani v podvl. št. 3883/42, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2011
Dn 31807/2009
Os-1890/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nade Ferenc, Trubarjeva cesta 81, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri
nepremičnini, 411.E, vpisani v vl. 2292/111,
k.o. Tabor, dne 4. 2. 2011, pod opr. št. Dn
31807/2009 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
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– kupoprodajne pogodbe iz leta 1985,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Grosuplje, kot prodajalcem, in Polono Remžgar,
Chengdujska 28, Ljubljana, kot kupovalko,
in
– prodajne pogodbe z dne 4. 2. 1989,
sklenjene med Polono Remžgar, Chengdujska 28, Ljubljana, kot prodajalko, in Marino
Marko, kot kupovalko, katerih vsebina je
prodaja oziroma nakup dela stavbe 411.E,
garaže, št. G111, v kleti stavbe Trubarjeva
77, 79, 81, 1000 Ljubljana, vpisana v vl.
2292/111, k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 2. 2011
Dn 14310/2010
Os-1895/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mestne
občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine in
vknjižbe lastninske pravice pri nepremičninah, parc. št. 910, 911, 912/1, 912/2, zdaj
parc. št. 910/2, 910/3, 911, 012/1, 912/2,
912/3, 912/4, 912/5, 910/1 in 910/5, vse
k.o. Šentvid nad Ljubljano, dne 10. 1. 2011
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe, namesto razlastitve z dne 8. 6. 1981, sklenjene
med Občino Ljubljana Šiška, Ljubljana, Trg
prekomorskih brigad 1, Ljubljana, kot razlastitveni upravičenec, in Marijo Kravcar, Prušnikova 10, Ljubljana, ter Ljudmilo Kravcar,
Prušnikova 10, Ljubljana, kot razlaščenki,
in sicer za nepremičnine, parc. št. 910, 911,
912/1, 912/2, zdaj parc. št. 910/2, 910/3,
911, 912/1, 912/2, 912/3, 912/4, 912/5,
910/1 in 910/5, vse k.o. Šentvid nad Ljub
ljano.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 2. 2011
Dn 18204/2009
Os-1922/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Jurija Šušteršiča in Alenke Šušteršič, oba Zelena pot 23,
Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, 12.E, vpisani v
vl. 6727/12, k.o. Trnovsko predmestje, dne
11. 2. 2011, pod opr. št. Dn 18204/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe, sklenjene
dne 10. 4. 1968, med GP Tehnograd Ljubljana, kot prodajalcem, ter Ljudmilo Čeč,
roj. 26. 6. 1921 in Vladimirom Čečem, roj.
25. 11. 1913, kot kupcema, oba nazadnje
stanujoča Zelena pot 23, Ljubljana, katere
vsebina je prodaja oziroma nakup dvoinpolsobnega stanovanja, v izmeri 67,80 m2,
v pritličju stanovanjskega bloka, Zelena pot
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23, Ljubljana, št. 12, stara oznaka št. 3,
ident. št. 12.E, vpisano v vl. 6727/12, k.o.
Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2011
Dn 15395/2010
Os-1923/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tea Jamnik,
Tomažičeva ulica 38, Ljubljana, ki jo zastopa
notar Miro Košak, Trg republike 3, Ljubljana,
zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne
17. 2. 2011, pod opr. št. Dn 15395/2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 557/7402/5, z dne 28. 10. 1974, sklenjene med
Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje,
Taborska c. 13, kot prodajalcem, in Marijo
Čučnik, Tomažičeva 38, Ljubljana, kot kupovalko, katere vsebina je prodaja oziroma
nakup nepremičnine, garaže, št. 82, v nadstropju, v objektu Duplex garaž, ob Tomažičevi ulici v Ljubljani, sedaj 82.E, garaža,
št. 82, ob Tbilisijski ulici, Ljubljana, vpisana
v vl. št. 4219/82, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani,
dne 2. 3. 2011
Dn 21999/2010
Os-1924/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Antonije Peterca, Jakčeva ulica 39, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
stanovanje, št. 81, zdaj z ident. št. 81.E,
vpisani v podvl. št. 1267/81, k.o. Štepanja
vas, dne 9. 2. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– pogodbe št. 89/4, z dne 6. 5. 1974,
sklenjene med IMOS, TOZD Ljubljana, kot
prodajalcem in investitorjem, ter Marjanom
in Mihom Drgancem, Ljubljana, kot kupcema, in sicer za nepremičnino, stanovanje,
št. 81, zdaj z ident. št. 81.E, vpisani v podvl.
št. 1267/81, k.o Štepanja vas,
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Marjanom in Mihom Drgancem, Ljubljana, kot pogodbenima strankama, in sicer za delež 1/2 nepremičnine, stanovanje,
št. 81, zdaj z ident. št. 81.E, vpisani v podvl.
št. 1267/81, k.o. Štepanja vas,
– kupoprodajne pogodbe z dne 9. 9.
1977, sklenjene med Marjanom Drgancem,
Ljubljana, kot prodajalcem, in Dušanom ter
Zdenko Markič, oba Ulica bratov Učakar 6,
Ljubljana, in sicer za nepremičnino, stanovanje, št. 81, zdaj z ident. št. 81.E, vpisani v
podvl. št. 1267/81, k.o. Štepanja vas,
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– kupoprodajne pogodbe z dne 24. 8.
1979, sklenjene med Dušanom in Zdenko
Markič, oba Ulica bratov Učakar 6, Ljubljana, in Mileno Peterlin, Jurčkova pot n.h., Ljubljana, in sicer za nepremičnino, stanovanje,
št. 81, zdaj z ident. št. 81.E, vpisani v podvl.
št. 1267/81, k.o. Štepanja vas,
– kupoprodajne pogodbe z dne 24. 10.
1990, sklenjene med Mileno (Peterlin) Pestotnik, Jurčkova pot n.h., Ljubljana, in Igorjem Rojsem, Kvedrova 18, Ljubljana, in sicer
za nepremičnino, stanovanje, št. 81, zdaj z
ident. št. 81.E, vpisani v podvl. št. 1267/81,
k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2011
Dn 7509/2010
Os-1937/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Polanc Simone, Celovška cesta 143, Ljubljana, ki jo zastopa notarka Marija Murnik, Koroška cesta
21, Kranj, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, stanovanje, št. 63, v
11. nadstropju, na naslovu Celovška cesta
143, Ljubljana, z ident. št. 63.E, vpisani v vl.
št. 4806/63, k.o. Zgornja Šiška, dne 30. 6.
2010, opr. št. Dn 7509/2010, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
18. 11. 1991, sklenjene med Republiko Slovenijo, RTV Slovenija – javnim zavodom,
Kolodvorska 10, Ljubljana, kot prodajalcem,
in Polanc Ivanom, Celovška cesta 143, Ljubljana, kot kupcem, za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 63.E, vpisano v podvl.
št. 4806/63, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani,
dne 28. 2. 2011
Dn 39360/2010
Os-1938/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Smajila Kazića,
Rusjanov trg 4, Ljubljana, ki ga zastopa
Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri
nepremičnini, 52.E, vpisani v vl. 2104/52,
k.o. Slape, dne 18. 2. 2011, pod opr. št. Dn
39360/2010 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, št. 2222/92, z dne 2. 3. 1992, sklenjene med Mestom Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana, kot prodajalcem, ter Jožetom
Šornom, takrat stanujočim Marinkov trg 5,
Ljubljana, kot kupcem in
– dodatka št. 01/94-SG, h kupoprodajni
pogodbi o prodaji stanovanja, št. 2222/92,
z dne 23. 12. 1994, sklenjene med Me-

stom Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, kot
prodajalcem, ter Jožetom Šornom, takrat
stanujočim Marinkov trg 5, Ljubljana, kot
kupcem, katerih vsebina je nakup oziroma
prodaja nepremičnine, stanovanja št. 52, v
6. nadstropju, v skupni izmeri 56,11 m2, Marinkov trg 5, Ljubljana, sedaj 52.E, del stavbe št. 52, Rusjanov trg 4, 1000 Ljubljana,
vpisan v vl. 2104/52, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2011
Dn 2685/2011
Os-1939/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Andreje Piliček, Žale 7, Kamnik, ki jo zastopa notarka
Nada Kumar, Slovenska c. 56, Ljubljana,
zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri
nepremičnini, 39.E, vpisani v vl. št. 5334/40,
k.o. Trnovsko predmestje, dne 18. 2. 2011,
opr. št. Dn 2685/2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– kupne pogodbe št. 42-G3/VS-1, z
dne 17. 11. 1978, sklenjene med Gradbenim podjetjem „Tehnika“, Ljubljana, Vošnjakova 8, kot prodajalcem, in Francem
Tomažinom ter Marinko Tomažin, oba takrat stanujoča Ljubljana, Adamičeva 13,
kot kupcema,
– kupne pogodbe z dne 15. 11. 1986,
sklenjene med Francem Tomažinom in Marinko Tomažin, oba stanujoča Ziherlova ulica
6, Ljubljana, kot prodajalcema in Andrejo
Podržaj (sedaj Piliček), Valjavčeva ulica 18,
Ljubljana (sedaj Žale 7, Kamnik), kot kupcem, katerih vsebina je nakup oziroma prodaja nepremičnine, 2,5 sobnega stanovanja
št. 35, v IV. nadstropju, površine 72,67 m2, s
pripadajočo shrambo, v soseski VS-1 Trnovo, objekt G-3, Ziherlova ulica 2, Ljubljana,
sedaj 39.E, 2,5-sobno stanovanje št. 35, v
IV. nadstropju, Ziherlova ulica 2, Ljubljana,
ki je vpisano v vl. št. 5334/40, k.o. Trnovsko
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2011
Dn 33277/2010
Os-1940/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Maje Krajnc,
Beblerjev trg 8, Ljubljana, ki jo zastopa
notarka Sonja Puppis iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, lokal, št. 35, v atriju trgovsko-poslovnega paviljona, zdaj z ident. št. 668.E, vpisani v podvl.
št. 2667/668, k.o. Bežigrad, dne 31. 1. 2011
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
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– pogodbe št. 444/79-05/2-96 z dne 29.
8. 1979, sklenjenega med Splošnim Gradbenim podjetjem Grosuplje, Taborska cesta
13, Grosuplje, kot prodajalcem in Zavodom
za usposabljanje slušno in govorno prizadetih, n.sol.o., TOZD »učne delavnice«, Bežigrad 8, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za
lokal, št. 35, v atriju trgovsko-poslovnega
paviljona, zdaj z ident. št. 668.E, vpisani v
podvl. št. 2667/668, k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe z dne 8. 5.
1990, sklenjene med Zavodom za usposabljanje slušno in govorno prizadetih, n.sol.o.,
TOZD »učne delavnice«, Bežigrad 8, Ljubljana, kot prodajalcem, in Brankom Vrtaričem, Joškom Korenom, Edvardom Žbogarjem, Barbaro Černčič, Andrejem Golcem,
Iztokom Bohincem in Stanetom Rajkom,
kot kupci, in sicer za lokal št. 35, v atriju
trgovsko-poslovnega paviljona, zdaj z ident.
št. 668.E, vpisani v podvl. št. 2667/668, k.o.
Bežigrad,
– aneksa št. I z dne 14. 5. 1990, sklenjenega med Zavodom za usposabljanje slušno in govorno prizadetih, n.sol.o., TOZD
»učne delavnice«, Bežigrad 8, Ljubljana, kot
prodajalcem, in Brankom Vrtaričem, Joškom
Korenom, Edvardom Žbogarjem, Barbaro
Černčič, Andrejem Golcem, Iztokom Bohincem in Stanetom Rajkom, kot kupci, in sicer
za lokal, št. 35, v atriju trgovsko-poslovnega
paviljona, zdaj z ident. št. 668.E, vpisani v
podvl. št. 2667/668, k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe z dne 31. 3.
1993, sklenjene med Stanetom Rajkom, Cesta na Brdo 129, Ljubljana, kot prodajalcem,
in Terezijo Cveto Zajc, Ulica koroškega bataljona 3, Ljubljana, kot kupovalko, in sicer
za lokal, št. 35, v atriju trgovsko-poslovnega
paviljona, zdaj z ident. št. 668.E, vpisani v
podvl. št. 2667/668, k.o. Bežigrad (za delež
303/1000).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2011
Dn 18471/2010
Os-1816/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Franja Smontara in Ide Smonatara, stanujočih Maribor,
Celjska ulica 9, ki ju po pooblastilu zastopa
notar Stanislav Bohinc, Ulica Vita Kraigherja
1, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice,
v korist vsakega do 1/2 celote, na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2532/2, k.o. Tabor, pod opr. št. Dn 18471/2010 dne 30. 12.
2010 izdalo sklep o začetku postopka za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, št. 0390-11/91, z dne
18. 11. 1991, sklenjene na osnovi določil
Stanovanjskega zakona – SZ med prodajalcem TAM Maribor, družba za upravljanje
in financiranje podjetij d.d., Maribor, Ptujska
cesta 184, ki ga je zastopal direktor družbe
Maksimilijan Senica, in kupcema Smontara
Franjom, roj. 21. 1. 1957, in Smontara Ido,
roj. 12. 7. 1954, oba stanujoča Maribor, Celjska ulica 9, s katero je prodajalec kupcema
prodal nepremičnino, dvosobno stanovanje
št. 1, v pritličju stanovanjske stavbe v Mariboru, Celjska ulica 9, v skupni izmeri 48,00

m², od tega s pripadajočim kletnim prostorom (shrambo), površine 4,50 m² in na prodanem dovolil vknjižbo lastninske pravice v
korist kupcev, vsakega do 1/2 celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 2. 2011
Dn 17824/2010
Os-1818/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jadranke Đurić, stanujoče Pintarjeva ulica 11, Maribor,
ki jo po pooblastilu zastopa Flatmary, Marija
Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja 5, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice, na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2842/5, k.o.
Studenci, v korist predlagateljice v višini 4/6
celote, v korist Božidarja Đurića, Pintarjeva
ulica 11, Maribor, do 1/6 celote, in Bojane Đurić, Pintarjeva ulica 11, Maribor, do
1/6 celote, pod opr. št. Dn 17824/2010 dne
24. 2. 2011 izdalo sklep o začetku postopka
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja,
št. 9040-535/93, sklenjene v letu 1993, na
osnovi določil Stanovanjskega zakona – SZ,
med prodajalko Tovarno vozil in toplotne
tehnike Maribor d.o.o., Leningrajska cesta
27, Maribor, ki jo je zastopal direktor Zvezdodrag Žlebnik in kupcema Štefanom Kolarjem, roj. 1. 12. 1947, in Darinko Kolar, roj.
1. 10. 1950, oba stanujoča Pintarjeva ulica
11, Maribor, s katero je prodajalec kupcema
prodal nepremičnino, stanovanje, št. 5, v
II. nadstropju stanovanjske hiše Pintarjeva
ulica 11, Maribor, stoječi na parc. št. 972/1,
k.o. Studenci in na prodanem dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupcev, vsakega do 1/2 celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka, Božidarja Đurića in
Bojane Đurić.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 2. 2011
Dn 14744/2010
Os-1835/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Draga Mazula,
stanujočega Stantetova ulica 10, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini
pripisani podvl. št. 1788/82, k.o. Spodnje
Radvanje, pod opr. št. Dn 14744/2010 dne
15. 2. 2011, izdalo sklep o začetku postopka
za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 2248/92 z dne
10. 7. 1992, sklenjene na osnovi določil Stanovanjskega zakona – SZ med prodajalko
Mestno občino Maribor, ki jo je zastopal
predsednik Izvršnega sveta Anton Rous in
kupovalko Marijo Targuš, roj. 1. 2. 1943, stanujočo Krekova ulica 8, Maribor, s katero je
prodajalka kupovalki prodala nepremičnino
stanovanje št. 8, v I. nadstropju v stanovanjski hiši Majcigerjeva ulica 9, stoječe na parc.
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št. 942/1, k.o. Spodnje Radvanje in na prodanem dovolila vknjižbo etažne lastninske
pravice v korist kupovalke.
– darilne pogodbe z dne 28. 9. 1992
sklenjene med darovalko Marijo Targuš, roj.
1. 2. 1943, stanujočo Maribor, Krekova ulica 8 in obdarovanko Gordano Targuš, roj.
2. 9. 1966, stanujočo Maribor, Majcigerjeva
ulica 9, s katero je darovalka obdarovanki
podarila nepremičnino stanovanje št. 8, v I.
nadstropju v stanovanjski hiši Majcigerjeva
ulica 9, stoječe na parc. št. 942/1, k.o. Spodnje Radvanje in na podarjenem dovolila
vknjižbo etažne lastninske pravice v korist
obdarovanke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 2. 2011
Dn 18456/2010
Os-1836/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dušana Žuraja,
stanujočega Žolgarjeva ulica 7, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini
pripisani podvl. št. 2093/54, k.o. Tabor, pod
opr. št. Dn 18456/2010 dne 1. 3. 2011 izdalo
sklep o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 1. 6. 1999, sklenjene med prodajalcem SGP Kograd GOMB IGEM Gradbeno
podjetje Maribor d.o.o., Preradovičeva ulica
20, Maribor, ki ga je zastopal direktor Marjan
Pinter in kupcem Dušanom Žurajem, stanujočim Vinarska ulica 12, Maribor, s katero
je prodajalec kupcu prodal nepremičnino
enosobno stanovanje št. 9, v skupni izmeri
43,20 m² v II. nadstropju s pripadajočo kletno shrambo in garažnim mestom št. 12, v
izmeri 11,96 m², v poslovno-stanovanjskem
objektu »Žolgarjeva – Betnavska sever« v
Mariboru, ležeče na parc. št. 1106/1, k.o.
Tabor in na prodanem dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 3. 2011
Dn 4877/2009
Os-1837/11
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti dne 5. 11. 2009, na
predlog Aleksandra Gros, Gorče 7a, Libeliče, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine in vknjižbe lastninske pravice pri nepremičnini z identifikacijsko številko dela
stavbe 882-15-14 (14.E), ki predstavlja stanovanjski del št. 14, v četrti etaži, na naslovu
Javornik 19, Ravne na Koroškem, vpisano
pri podvl. št. 1502/14, k.o. Ravne, in sicer
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 506/91 z dne 21. 10. 1993, sklenjene
med prodajalcem Tovarno rezalnega orodja
Prevalje in kupcem Elizabeto Plassnig, Gallizien 54, Avstrija.
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Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Aleksandra Gros, Gorče 7a,
Libeliče, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnik pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 2. 3. 2011
Dn 5499/2009
Os-1943/11
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je
po okrajni sodnici Danici Sevšek, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti dne 9. 12. 2009,
na predlog Jasmine in Silva Pinterja, oba
stanujoča Prisoja 5, Radlje ob Dravi, ki ju
zastopa BONIS – biro za arhitekturo in gradbeni inženiring, Maistrova ulica 4, Maribor,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini, z identifikacijsko številko dela
stavbe 804-940-1 (1.E), vpisani pri podvl.
št. 835/1, k.o. Radlje ob Dravi, ki predstavlja
stanovanje št. 1, locirano v 1. in 2. etaži,
stanovanjske stavbe v Radljah ob Dravi,
Prisoje 5, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne
pogodbe, z dne 27. 11. 1992, sklenjene po
Stanovanjskem zakonu med prodajalcema
Tovarno Muta Stanovalec d.o.o., in Tovarno
športne opreme in modne konfekcije Okus
p.o., in kupcema Jasmino in Silvom Pinterjem, Prisoja 5, Radlje ob Dravi, za prodajo
stanovanja št. 1, v velikosti 60,00 m2, locirano v 1. in 2. etaži, večstanovanjske zgradbe
na Prisoji 5, v Radljah ob Dravi.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljev Silva Pinterja in Jasmine Pinter, oba stanujoča Prisoja 5, 2360 Radlje ob
Dravi, vsakega do 1/2.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v enem mesecu od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listin, katerih
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 7. 3. 2011
Dn 3410/2010
Os-1942/11
Okrajno sodišče v Trbovljah po zemljiškoknjižni sodnici Ireni Hribar Povše, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja SNUPKO, Glasbena, radijska in druga dejavnost
d.o.o., Cesta zmage 33, Zagorje ob Savi, ki
ga zastopa odvetnik Sašo Ostrožnik, Kešetovo 1, Trbovlje, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, ident. št. 1886-59-26.E
– poslovni prostor, št. 7h, v II. nadstropju
desno (pisarna in sanitarije), Cesta 20. julija
2c, Zagorje ob Savi, vpisani v vl. št. 1148/27,
k.o. Zagorje - mesto, pod št. Dn 3410/2010,
začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji in nakupu
poslovnih prostorov, kot posameznega dela
stavbe z dne 7. 7 1999, sklenjene med Cementarno Trbovlje d.d., Kolodvorska cesta
5, Trbovlje, kot prodajalcem in Snoopy-Holc
in družbeniki d.n.o., Cesta zmage 33, Zagorje ob Savi, kot kupcem, za poslovni prostor, ki obsega pisarno in sanitarije s št. 7h,
v drugem nadstropju desno od glavnega
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stopnišča v objektu Cesta 20. julija 2c, Zagorje ob Savi, ki ima sedaj ident. št. 188659-26.E.
Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja izgubil. Na navedeni nepremičnini:
št. 1886-59-26.E, vpisani v vl. št. 1148/27,
k.o. Zagorje – mesto, je predlagana vknjižba
lastninske pravice v korist SNUPKO, Glasbena, radijska in druga dejavnost d.o.o., Cesta zmage 33, Zagorje ob Savi, do celote,
na podlagi pogodbe o prodaji in nakupu
poslovnih prostorov kot posameznega dela
stavbe, z dne 7. 7. 1999, zemljiškoknjižnega
dovolila z dne 27. 12. 2010 in sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, Srg 2008/11967,
z dne 28. 2. 2008.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi-1A v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 10. 2. 2011

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 297/2010
Os-1269/11
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni
zadevi upnika Javni jamstveni in preživninski sklad RS, Kotnikova ulica 28, Ljubljana
– dostava, proti dolžniku Ignacu Gabor, Lipova ulica 3, Domžale, zaradi izterjave 0,00
EUR s pp, dne 27. 1. 2011 sklenilo:
dolžniku Ignac Gaborju, nekdaj stanujočemu na naslovu Lipovska ulica 3, Domžale, sedaj neznanega prebivališča, se v tem
postopku postavi začasni zastopnik, odvetnik Primož Kovač, Ljubljanska cesta 80,
1230 Domžale, ki bo v tem postopku zastopal dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem
oziroma organ, pristojen za socialne zadeve
ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 27. 1. 2011

Dunajska cesta 117, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Ferfolja, Ljubič in
partnerji, o.p., d.n.o. iz Ljubljane, proti toženi stranki Igorju Bajović, nazadnje stanujoč
Puciharjeva ulica 27, Škofljica, zaradi plačila
dne 15. 11. 2010 skelnilo:
začasno zastopnico tožene stranke, odvetnico Andrejo Bercieri, Miklošičeva 16,
Ljubljana, se razreši.
Toženi stranki se postavi začasni zastopnik odvetnik Cegnar Primož, Cigaletova 7,
Ljubljana.
Postavljeni začasni zastopnik ima v
predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v tej pravdni zadevi dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem ali dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je toženi stranki postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 2. 2011
VL 134228/2009
Os-1530/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Antonu
ml. Oražem, Ljubljanska cesta 70, Domžale,
zaradi izterjave 239,38 EUR, sklenilo:
dolžniku Antonu ml. Oražem, Ljubljanska
cesta 70, Domžale, 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 Robert Čebular, Ljubljanska 106, Domžale.
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 6. 1. 2011

P 303/09
Os-1024/10
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom,
opr. št. P 303/09, z dne 5. 1. 2010 7. in 8.
toženi stranki Nadalu Lukaču in Lini Lukač,
postavilo začasnega zastopnika, odvetnika
Nevia Kofola iz Kopra.
Začasni zastopnik je bil postavljen na
podlagi prvega odstavka v zvezi s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku, ki določa, da sodišče
postavi začasnega zastopnika, če je prebivališče tožene stranke neznano, pa tožena
stranka nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik bo toženo stranko
zastopal v postopku vse do takrat, dokler
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 1. 2010

VL 59118/2009
Os-1532/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a, Koper - Capodistria, proti
dolžniku Luki Kezunović, Bošamarin 22a,
Koper, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Hranislav Djurkovič, Kolodvorska cesta 1, Koper – Capodistria, zaradi izterjave
246,91 EUR, sklenilo.
dolžniku Luki Kezunović, Bošamarin
22a, Koper, 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 Hranislav Djurkovič, Kolodvorska cesta 1, 6000 Koper – Capodistria - dostava,
Koper – Capodistria.
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 17. 11. 2010

P 291/2010
Os-1515/11
Okrožno sodišče v Ljubljani, je v pravdni
zadevi tožeče stranke Hypo Leasing d.o.o.,

VL 159814/2009
Os-1533/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Robertu
Jekovec, Medenska cesta 96, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Mitja Bartenjev, Kotnikova 29, Ljubljana,
zaradi izterjave 245,60 EUR, sklenilo:
razreši se začasna zastopnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/1, 1000 Ljubljana.
Dolžniku Robertu Jekovec, Medenska
cesta 96, Ljubljana – dostava, 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 novega začasnega zastopnika se postavi odvetnik Mitja Bartenjev, Kotnikova 29,
1000 Ljubljana – dostava, Ljubljana.
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 9. 12. 2010
VL 132367/2010
Os-1680/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – Centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvšilni zadevi upnika Diners club SLO finančno
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 129, Ljubljana, proti dolžniku Dragu Baranja, Sedlašek 48, Podlehnik, ki ga zastopa
odv. Martin Graj, Ulica heroja Lacka 10, Ptuj,
zaradi izterjave 1.277,05 EUR, sklenilo:
dolžniku Dragu Baranja, Sedlašek 48,
Podlehnik, 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
Martina Graj, Ulica heroja Lacka 10, Ptuj.
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 sproči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2011
In 168/2010
Os-7672/10
Okrajno sodišče na Ptuju je po okrajni
sodnici Nataši Šonaja Žličar v izvršilni zadevi upnika Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, Kolodvorska ul. 10, Slovenska Bistrica,
zoper dolžnika Andreja Lorenčič, Potrčeva
cesta 42, Ptuj, zaradi izterjave 528,79 EUR
s pp, sklenilo:
dolžniku Andreju Lorenčič, Potrčeva cesta 42, Ptuj, sedaj neznanega prebivališča,
se v izvršilni zadevi opr. št. In 168/2010 na
podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) postavi začasna zastopnica Slavka
Grabrovec Junger, Krempljeva 6, Ptuj.
Začasni zastopnik ima v postopku opr.
št. In 168/2010 vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dne postavitve in vse do takrat,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 4. 1. 2011

Oklici dedičem
D 242/2008
Os-3890/10
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po dne 10. 1. 1976 umrlem Mariju Attemsu, od Marija, rojenem 3. 9. 1893,
iz Italije, Via Visconti di Modrone Uberto
36, Milan, državljanu Republike Italije in po
dne 13. 12. 2008 umrlem Federicu Cristianu Alfredu Attemsu, od Marija, rojenem
11. 12. 1937, nazadnje stanujočem v kraju
Viareggio in umrlem v kraju Klagenfurt am
Woerthersee v Avstriji.
Kot dedinja po pokojnem Mariju Attemsu
bi prišla v poštev njegova vdova Helga Maria
Mitscherlich, rojena dne 7. 9. 1916, nazadnje stanujoča v kraju Viareggio. Ker pa je ta
umrla dne 17. 4. 1995, v Milanu, pridejo v poštev za dedovanje tako po pokojnem Mariju
Attemsu kot tudi po pokojnem Federicu Cristianu Alfredu Attemsu dediči pokojne Helge
Marie Mitscherlich. Ker sodišče ne razpolaga
s podatki o njih, se poziva vse tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se v enem
letu od objave tega oklica in na sodni deski
tega sodišča priglasijo sodišču. Po poteku
navedenega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo in zadevo zaključilo na
podlagi podatkov s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 2. 6. 2010
D 124/2010
Os-1684/11
Pri Okrajnem sodišču v Domžalah teče zapuščinski postopek po pokojni Cukjati Ladislavi, roj. 12. 5. 1925, umrli 8. 4. 2010, nazadnje
stanujoči na naslovu Trojane 4, Trojane.
V krog zakonitih dedičev II. dednega
reda spadajo tudi bratje in sestre zapustnice oziroma njihovi potomci, katerih imena in
naslovi bivališč sodišču niso znani.
Pozivajo se neznani dediči po pokojni
Cukjati Ladislavi, da se priglasijo k dedovanju v roku enega leta od dneva objave
tega dopisa.
Po poteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 22. 2. 2011
D 44/2010
Os-1273/11
Babič Mihael, iz Zupančičev 8, je dne
30. 5. 1913 umrl in 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 27. 1. 2011
I D 3278/2008
Os-4680/10
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v
teku zapuščinski postopek po pokojni Galovič Anici, rojeni 3. 8. 1931, umrli 19. 8. 2008,
nazadnje stanujoči Rimska cesta 2, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije.
Po izjavi Vaneta Kemperle, kateri se je
priglasil k dedovanju, je bila zapustnica ob
smrti vdova, brez otrok, morebitni dediči po
pokojni niso znani. Glede na to, da dediči po
pokojni sodišču niso znani, sodišče na pod-
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lagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s
katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2010
D 520/2010
Os-1763/11
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pokojnem Leban Petru,
pokojnega Jakoba, rojen 21. 2. 1865, iz Lokovca 160, ki je umrl dne 19. 4. 1937.
Kot zakoniti dedič po zapustniku bi prišel
v poštev tudi zapustnikov sin Leban Leopold oziroma njegovi dediči, ki sodišču niso
znani. V zapuščinsko maso spada parc.
št. 950/9, v vl. št. 331, k.o. Lokovec.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o
dedovanju poziva vse morebitne dediče, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem
zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te
objave, sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 2. 2011
D 203/2008
Os-1351/11
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Medoš Dominiku, upokojencu, samskem, državljan RS,
nazadnje stanujočem v Izoli, Prečna ulica 6,
in umrlem dne 30. 7. 2008. Pismene oporoke ni zapustil, bil pa je solastnik do 1/2 parc.
št. 268/2, vpisane v vl. št. 467, k.o. Dvori
nad Izolo, solastnik do 1/3 nepremičnin –
parc. št. 2192, 2201, 2217, 2226, vpisanih
v vl. št. 1898, k.o. Sečovlje in solastnik nepremičnin – parc. št. 2181 in 2191, vpisane
v vl. št. 678, k.o. Sečovlje.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih. Zato pozivamo morebitne
zapustničine dediče, da se priglasijo sodišču
v roku enega leta od objave tega oklica. Po
preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 2. 2. 2011
D 786/2008
Os-1367/11
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Petrovič
Antoniji, hčeri Antona, upokojenki, rojeni
4. 4. 1926, državljanki Republike Slovenije,
samski, umrli 1. 11. 2008, nazadnje stanujoči Ptuj, Žgečeva ulica št. 10.
Pokojnica je napravila oporoko. Ker niso
znani otroci prej umrlega pokojničinega brata
Petrovič Antona, nazadnje stanujočega Čile,
sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), s tem
oklicem poziva le-te, naj se priglasijo sodišču v
roku enega leta od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
tega oklica ne bo zglasil noben otrok prej
umrlega pokojničinega brata Petrovič Antona,
bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo
na podlagi podatkov s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 25. 1. 2011
D 45/2009
Os-1394/10
Pri Okrajnem sodišču v Radovljici teče
zapuščinski postopek po dne 25. 3. 1952
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umrlem Žvab Matevžu, roj. 21. 8. 1860, nazadnje stanujočem Lepence 36.
Vsi zakoniti dediči niso znani. Zato se
jih poziva, da se v roku enega leta od objave tega oklica javijo sodišču in uveljavljajo
dedno pravico. Po preteku roka bo sodišče
odločilo na podlagi podatkov s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 29. 1. 2010
D 37/2011
Os-1193/11
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Chiabudini Matildi, rojeni Butal oziroma Butelj, hčerki Jakoba, rojeni 14.
3. 1923, ki je umrla 24. 4. 1955, v Franciji
(Vincey).
Ker dediči po pokojni niso znani, sodišče
s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se v roku
enega leta od njegove objave zglasijo in
uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Če se po preteku enega leta od objave
tega oklica ne bo zglasil noben dedič, se bo
zapušina razglasila za lastnino Republike
Slovenije in izročila pristojnemu organu Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 21. 1. 2011
D 243/2009
Os-1762/11
Pri Okrajnem sodišču v Velenju teče zapuščinski postopek po pokojnem Ignaciju

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Jamniku, rojenem 29. 7. 1891, nazadnje
stanujočem Ljubno ob Savini 139, Ljubno
ob Savini, umrlem 24. 1. 1974.
Ker sodišče ne razpolaga s podatki o
imenih in naslovih vseh dedičev, poziva vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po
pokojnem Ignaciju Jamniku, naj se zglasijo
pri tem sodišču v roku 1 leta po objavi tega
oklica.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo in izdalo sklep o
dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 24. 2. 2011

Oklici pogrešanih
N 77/2010
Os-1586/11
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja: Angel
Žnebelj, Gradišče 13, Obrov, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca Ivana Žnebel,
Gradišče 3, Obrov, za mrtvega.
Ivan Žnebel se je rodil 14. 12. 1891, v
Gradišču pri Materiji, očetu Jožefu Žnebel in
materi Terezi (Tereziji) Žnebel, roj. Mihalič.
Pogrešanec je bil stric predlagatelja, brat
predlagateljevega pokojnega očeta Žnebelj
Franca. Drugih podatkov o pogrešancu ni.

Pogrešanca se poziva, da se oglasi vse,
ki bi karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu in njegovem življenju, zlasti pa smrti, pa
se poziva, da naj to sporočijo Okrajnemu
sodišču v Sežani v roku treh mesecev objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešanca razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 15. 2. 2011
N 76/2010
Os-1587/11
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Angela
Žnebelj, Gradišče 13, Obrov, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca Jožeta Žnebel, Gradišče 3, Obrov, za mrtvega.
Jože Žnebel se je rodil 9. 3. 1890, v Gradišču pri Materiji, očetu Jožefu Žnebel in
materi Terezi (Tereziji) Žnebel, roj. Mihalič.
Pogrešanec je bil stric predlagatelja, brat
predlagateljevega pokojnega očeta Žnebelj
Franca. Drugih podatkov o pogrešancu ni.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi vse,
ki bi karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu in njegovem življenju, zlasti pa smrti, pa
se poziva, da naj to sporočijo Okrajnemu
sodišču v Sežani v roku treh mesecev objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešanca razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 15. 2. 2011
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Herga Bojan, Drstelja 29, Destrnik,
zavarovalno polico, št. 50500103736, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. polica glasi na
ime: Herga Dragica. gnu‑318676
Hrovat Branko, Zlakova 5, Zreče,
zavarovalno polico, št. 50500025364, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gne‑318617
Kerčmar Štefan, Slovenska 62, Černelavci,
Murska
Sobota,
zavarovalno
polico,
št. 50500013332, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gng‑318640
Kosić Dario, Praprotnikova ulica 18, Mozirje,
zavarovalno polico, št. 50500074540, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gns‑318603
Manfreda Tavčar Tjaša, Pod Lazami 132,
Vrtojba, Šempeter pri Gorici, zavarovalno
polico, št. 41601003519, izdala zavarovalnica
Slovenica - KD Življenje. gng‑318615
Marinič Karmen, Ceglo 15, Dobrovo v Brdih,
zavarovalno polico, št. 50500023477, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gno‑318682
Marolt Vesna, Glavarjeva 49, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 50500079839, izdala
zavarovalnica KD Življenje. gnc‑318669
Puntigam Alenka, Ul. gasilska 5, Ruše,
zavarovalno polico, št. 50500052776, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnr‑318604
Štesl Anton, Tišina 14, Tišina, zavarovalno
polico, št. 50500022980, izdala zavarovalnica
KD Življenje d.d. gnh‑318639
Tomažin Franja, Novi dom 33a, Trbovlje,
zavarovalno polico, št. 50500057602, izdala
zavarovalnica KD Življenje, zavarovalnica,
d.d. gnj‑318637

Spričevala preklicujejo
Babič Mladen, Selanov trg 6, Ljubljana,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje šole
za računalništvo, izdano leta 1983, 1984,
1985, 1986. gnw‑318624
Begić Tina, Cesta španskih borcev 43a,
Ljubljana, obvestilo o uspehu za 3. letnik
Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Ljubljani, izdano leta 2010. gnn‑318608
Bejić Renata, Šalek 95, Velenje, indeks,
št. 32090297, izdala Naravoslovno tehniška
fakulteta v Ljubljani leto izdaje 2009.
gnx‑318648
Blagovič Nina, Panonska 84, Murska
Sobota, maturitetno spričevalo Gimnazije
Frana Miklošiča Ljutomer, izdano leta 2005.
gno‑318657
Blesič Maja, Fazanska 2, Portorož Portorose, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Antonio
Sema,
izdano
leta
2009.
gnu‑318601
Coulon Anna, Razgled 4a, Piran - Pirano,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole Ljubljana, izdano leta 2009. gnn‑318633
Cvetrežnik Boštjan, Osojna ulica 13, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu št. III-4212,
Srednje strokovne in poklicne šole Celje,
izdano leta 2001. gnn‑318683
Čok Matjaž, Plavje 6, Škofije, maturitetno
spričevalo Gimnazije Koper, izdano leta 2000.
gnq‑318655
Dedić Zehrudin, Utik 6, Vodice, spričevala
od 1. do 9. razreda in spričevalo o končani
osnovni šoli, izdala OŠ Vodice. gng‑318665

Deiter Mihaela, Gerlinci 33, Cankova,
spričevalo 3. letnika Biotehniške šole Rakičan,
izdano leta 2007. gnp‑318656
Drobnič Miroslav, Cesta 30. avgusta 1,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 4. letnika Srednje šole tehniških
usmeritev in družboslovja Kočevje, izdano leta
1984. gnk‑318611
Ferizović Sandi, Za Savo 9, Hrastnik,
spričevalo 8. razreda OŠ narodnega
heroja Rajka Hrastnik, izdano leta 1993.
gny‑318597
Foder Maja, Sveti duh 134, Škofja Loka,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske
šole Kranj, izdano leta 1993, 1994, izdano na
ime Žumer Maja. gnt‑318602
Frey Gorše Nastja, Kandijska 41, Novo
mesto, spričevalo 8. razreda Osnovne šole
Grm, izdano leta 2003/2004. gno‑318607
Gornjec Janez, Na Zelenici 13, Prebold,
spričevalo št. 285, 7. razreda OŠ Braslovče,
izdano leta 1985. gni‑318638
Gruden Sonja, Zadružna ulica 6, Izola Isola, spričevalo - diplomo, št. 223, Srednje
gostinske in turistične šole Izola, izdano leta
1985. gny‑318672
Hajdinjak Matjaž, Kvedrova 8, Koper
- Capodistria, spričevalo 3. letnika SKPŠ
Koper, smer avtomehanik, izdano leta 1993.
gnl‑318635
Hajdinjak Matjaž, Kvedrova 8, Koper Capodistria, spričevalo PKV, št. I/5, izdajatelja
Emona Efekta d.o.o., izdano leta 1998.
gnk‑318636
Hartman Erika, Šmartno 187/A, Šmartno
pri Slov. Gradcu, diplomo poklicne mature na
Ekonomski šoli Slovenj Gradec, izdano leta
2003. gnz‑318671
Hergan Mihelca, Zgornje Jablane 21,
Cirkovce, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole Juga Polaka
Maribor, izdano leta 1994. gnp‑318681
Heričko Tjaša, Preloge 56, Ljubljana
Šmartno, spričevalo 7. razred OŠ Vižmarje
Brod, izdano leta 2009. gne‑318592
Jošt Ivan, Gotovlje 31, Žalec, maturitetno
spričevalo Srednje tehnične šole Celje, izdano
leta 1965. gnx‑318598
Justin Mojca, Runkova ulica 7, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnik Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2008 in 2009. gnq‑318609
Kalesić Mirnesa, Goriška cesta 39,
Velenje, spričevalo 3. letnika Trgovske šole
Velenje, smer trgovec, in 4. in 5. letnika EKT
Ekonomske šole Velenje, smer ekonomski
tehnik, izdal Center srednjih šol Velenje,
izdano leta 1999/2001–2002. gni‑318588
Katančič Stjepan, Glavna 33, Dekanovec,
Hrvaška, spričevalo o zaključnem izpitu
Gradbenega šolskega centra Ivana Kavčiča v
Ljubljani, izdano leta 1971. gne‑318667
Kočevar Karin, Marharjeva 2, Ribnica,
diplomo št. I/NMT-9-88, izdana 17. 6. 1988.
gnn‑318658
Kolar Vladimir, Jezero 133, Preserje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 1977. gnl‑318660
Kravos Barbara, Moste 80 B, Komenda,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Rudolfa Maistra, izdano leta 1993.
gnb‑318595
Kumer Mitja, Mostaniška cesta 2, Cerkno,
obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije Nova
Gorica, izdano leta 2008. gnh‑318589
Lovšin Lidija, Martina Krpana 3, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Škofijske klasične
gimnazije, izdano leta 2007/08. gnm‑318684

Mahne Leon, Viševek 36, Stari trg pri
Ložu, spričevalo št. I-KS 1976, 3. letnika
Šolskega centra Postojna, izdano leta 1999.
gnc‑318644
Mikek Peter, Resnik 28, Zreče, spričevalo
8. razreda OŠ Zreče. gni‑318613
Mikek Peter, Resnik 28, Zreče, spričevalo
o poklicni maturi Lesarske šole Maribor.
gnh‑318614
Mujezinovič Nedima, Opekarna 28,
Trbovlje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra
Novo mesto, izdano leta 2010. gnr‑318679
Nedič Maja, Pod Strahom 40a, Škofljica,
maturitetno spričevalo Gimnazije Antona
Aškerca, izdano leta 2010. gnj‑318612
Nuhić Zukan, Grajska c. 44, Bled,
spričevalo št. 42, RŠC Velenje, izdano leta
1983. gnt‑318652
Pandžič Mark, Krožna cesta 8, Koper,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarske in prometne šole Koper, izdano
leta 1991, izdano na ime Pandžič Mirsad.
gnh‑318664
Pergar Ingrid, Cetore 9, Izola - Isola,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje pedagoško
naravoslovne šole Koper, izdano leta 1987.
gni‑318663
Perić Siniša, Ulica Marje Boršnikove
1, Ljubljana, diplomo Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole Ljubljana,
izdana leta 2000. gnm‑318584
Peterlin Klavdija, Dolščaki 6, Velike Lašče,
spričevalo 3. in 4. letnika ter poklicne mature
Srednje zdravstvene šole Ljubljana, izdano na
ime Gačnik Klavdija. gnf‑318591
Petrač Lea, Moste 32a, Komenda,
spričevalo 3. letnika SŠRM Kamnik, izdano
leta 1994. gnf‑318641
Petrač Lea, Moste 32a, Komenda,
spričevalo 4. letnika SŠRM Kamnik, izdano
leta 1995. gne‑318642
Petrač Lea, Moste 32a, Komenda,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠRM Kamnik,
izdano leta 1996. gnd‑318643
Podvršič Ana, Taborska cesta 2A,
Grosuplje, maturitetno spričevalo Gimnazije
Poljane, izdano leta 2003. gnr‑318654
Pregelj Luka, Grivška pot 25d, Ajdovščina,
indeks, št. 20090513, izdala Pravna fakulteta.
gnt‑318677
Preindl Martina, Bratonci 137, Beltinci,
spričevalo 1. letnika SŠGT Radenci, izdano
leta 1998. gnm‑318659
Rajh Apolonija, Mejna c. 28, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 85, Tehniške
metalurške in strojne šole Jesenice, izdano
leta 1982, izdano na ime Klemenčič Apolonija.
gnv‑318600
Redžić Elvedin, Rusjanov trg 5, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje upravno administrativne šole. gnr‑318629
Rožič Boštjan, Kovor, Pod gozdom 29,
Tržič, maturitetno spričevalo Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 2003. gnf‑318666
Sekalo Anja, Cetore 9, Izola - Isola,
spričevalo poklicne mature Srednje turistične
gostinske šole Izola, izdano leta 2006.
gnj‑318662
Spajič Jozo, Zlatnog Polja 34, 33000
Virovitica, Hrvaška, spričevalo o zaključnem
izpitu, št. 8281, ŠC Boris Kidrič Celje, izdano
leta 1980. gnb‑318645
Srna Mirela, Jakčeva 25, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
gimnazije Ljubljana, izdano leta 2002/2003.
gnq‑318680
Strojan Miha, Na Delih 6, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Vič, izdano
leta 2010. gnv‑318675
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Strojin Matej, Dobrava 37, Otočec,
spričevalo 4. letnika Srednje elektro šole
in tehniške gimnazije, izdano leta 2005.
gnf‑318616
Šernek Vanja, Padna 44, Sečovlje Sicciole, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske
šole Kranj, smer ekonomski tehnik, izdano
leta 2008. gnb‑318670
Šibau Primož, Petkovškova ulica 36,
Vrhnika, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana,
izdano leta 2005. gnd‑318668
Škufca Miha, Križevniška ulica 10,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednja
trgovska šola v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnq‑318630
Šober Klavdija, IX. korpusa 16, Izola Isola, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Brežice, izdano leta 1999. gnx‑318673
Vetrih Stanko, Padeški vrh 25, Zreče,
spričevalo 8. razreda OŠ Zreče. gnw‑318674
Zalokar Nataša, Kamnogoriška cesta 61a,
Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razred za OŠ
Cene Štupar, izdano na ime Legen Nataša.
gnv‑318650
Zamrnik Tomaž, Konovska 6, Velenje,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika SZŠ Celje,
izdano leta 1993, 1994, 1995, 1996.
gnd‑318618
Žumer Žiga, Jenkova ulica 13, Koper Capodistria, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Koper, izdano leta 1994. gnz‑318596
Žust Borut, Rovte 162, Rovte, indeks,
št. 09041045, izdala Fakulteta za pomorstvo
in promet. gnk‑318661

Drugo preklicujejo
Avtoprevozništvo Vidmar Jože - s.p.,
Velike Lese 1, Krka, kazakhstanska tranzitna
dovolilnica, št. 41412; kazakhstanska
dovolilnica, tretja država, št. 9000 in ruska
tranzitna dovolilnica, št. 498344. gnn‑318587
Bajda Barbara, Krojaška ulica 4, Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19394462,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnw‑318649
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Đurič Danko, Pot na Poljane 4,
Postojna, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500019136002, izdal Cetis d.d.
gnx‑318623
Globus d.o.o. Metlika, Drašiči 8, Metlika,
dovolilnico, št. 0940523, za državo Belorusija,
oznaka
države:
112/03;
dovolilnice,
št. 0500203, 0500235, 0501029, 050946,
0504995, za državo Rusija, oznaka države:
643/09; dovolilnico, št. 0513018, za državo
Rusija, oznaka države: 643/11. gnc‑318627
Globus d.o.o. Metlika, Drašiči 8, Metlika,
dovolilnico, št. 701651, za državo Turčija,
oznaka
države:
792/35;
dovolilnice,
št. 002393, 005185, 005815, za državo
Ukrajina, oznaka države 804/03, dovolilnico,
št. 060805, za državo Ukrajina, oznaka
države 804/11. gns‑318628
Javaloyas Piles Pablo, Cesta 27. aprila
31, Rožna dolina, Ljubljana, študentsko
izkaznico, št. 70072409, izdala Fakulteta za
kemijo. gnk‑318586
Kamenšek Darko, Gosposvetska c.
39, Maribor, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500018607000, z veljavnostjo od
2008 do 2013, izdal Cetis d.d. gny‑318622
Kastelec Ana, Šentjošt 9, Novo mesto,
študentsko izkaznico, izdala Pravna fakulteta
Univerze v Ljubljani. gns‑318678
Klemenčič Branko s.p., Stara Oselica 51,
Gorenja vas, izvod licence za prevoz blaga,
št. 006491/00-1, za vozilo Mercedes-Benz
2626K, registrska številka KR 21-04V, izdan
leta 2007. gnz‑318621
Kovačič Nejc, Pod Lipami 10, Celje,
študentsko izkaznico, št. 18100865, izdala
Filozofska fakulteta. gnp‑318631
Logistika MAB d.o.o., Kolodvorska
ulica 33C, Slovenska Bistrica, dovolilnico,
št. 1792381, za državo Belorusija, oznaka
države: 112/01. gnz‑318625
Logistika MAB d.o.o., Kolodvorska
ulica 33C, Slovenska Bistrica, dovolilnico,
št. 006798, za državo Ukrajina, oznaka
države: 804/53. gnu‑318626
Novović Željan, Jarška 36a, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za pošto,
telekomunikacije in ekonomijo. gnm‑318634
Podnar Nino, Vlahovičeva 32, Ankaran
Ankarano,
študentsko
izkaznico,

št. 09990193, izdala Fakulteta za pomorstvo,
leto izdaje: 1999. gnc‑318619
Premik Jon, Rozmanova ulica 2, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63100282, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnc‑318594
Prevolčić Tomislav, Goriška cesta 14,
Vipava, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500017768002, izdal Cetis d.d.
gnw‑318582
Rogelj Luka, Jezero 102, Preserje, digitalno
tahografsko kartico, št. 10705000288430.
gng‑318590
Shaanxi Liu Nan, Cesta 27. aprila 21,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18101186,
izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gno‑318632
Stenovec Anže, Ulica Andreja Vavkna 12,
Cerklje na Gorenjskem, študentsko izkaznico,
št. 23100435, izdala Strojna fakulteta.
gnd‑318593
Štelcer Dejan, Luke Svetca 5, Litija, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500005515000,
izdal Cetis d.d. gnb‑318620
T.L.Sirk d.o.o., Sokolska ulica 5, Ivančna
Gorica, licenco, št. 003445, za vozilo
Mercedes Actors, registrska številka NM
H1-074. gnz‑318646
Takač Anđelko, Ulica Isidore Sekulić 28,
24000 Subotica, Srbija, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500011800003, izdal Cetis
d.d. gny‑318647
Troha Mirjam, Ižanska cesta 206f, Ljubljana,
izpisa iz evidence, diplome o zaključku
šolanja, Srednje upravno-administrativne šole
Ljubljana, na ime Kovač Mirjana, št. izpisa
13/2001. gnq‑318605
Zalokar Nataša, Kamnogoriška cesta
61a, Ljubljana, potrdilo o opravljenem izpitu
za poklic natakarski pomočnik, izdala šola
Cene Štupar leta 1991, na ime Legen Nataša.
gnu‑318651
Završnik Gašper, Goričica 8, Preserje,
študentsko izkaznico, št. 63040181, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnw‑318599
Zorman Urška, Slavina 49b, Prestranek,
študentsko izkaznico, št. 21100375, izdala
FDV. gnp‑318606
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