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Leto XVIII

Javni razpisi
Št. 430-78/2008
Ob-5665/08
Na podlagi sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2008, proračuna
Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 114/07), Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2008
in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07) in 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07) objavljam
javni razpis
za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju učinkovite rabe in
obnovljivih virov energije
I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje
in prostor, Dunajska 48, Ljubljana (v nadaljevanju: MOP).
II. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje mednarodnih projektov, ki
se izvajajo v okviru programa »Inteligentna
energija – Evropa«.
III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji: na razpisu lahko sodelujejo lokalne
energetske agencije, ki kot članice mednarodnega konzorcija izvajajo projekt ustanavljanja lokalne energetske agencije, za
katerega so v okviru razpisa za predloge
projektov sklenile pogodbo z Evropsko komisijo o sofinanciranju projekta, katerega
izvajanje do datuma objave tega razpisa še
ni zaključeno.
IV. Okvirna višina sredstev razpisa:
za sofinanciranje mednarodnih projektov
v okviru tega razpisa so na proračunski postavki 5540 v letu 2008 predvidena sredstva
v višini do 60.000 EUR in v letu 2009 15.000
EUR. Sredstva se dodeljujejo za sofinanciranje izvajanja projektov v letu 2008. Sredstva iz tega razpisa morajo biti porabljena
do 31. 5. 2009.
V. Dodelitev sredstev: sredstva za sofinanciranje projekta ustanovitve lokalne
energetske agencije bodo dodeljena v višini
15.000 EUR, če se projekt izvaja preko celotnega leta 2008, oziroma bodo sorazmerno
znižana glede na čas trajanja projekta v letu
2008. Če bo seštevek pripadajočih sredstev
sofinanciranja presegal razpoložljiva proračunska sredstva, bo višina sredstev sofinanciranja posameznega projekta sorazmerno
znižana.
VI. Obvezna oblika in vsebina vloge:
oblika in vsebina vloge je skupaj z opisom
predmeta razpisa, pogoji in podrobnejšimi

merili za dodelitev sofinanciranja navedena
v razpisni dokumentaciji.
VII. Predložitev vlog
Vlogo z vso potrebno dokumentacijo je
potrebno dostaviti v zaprti kuverti na naslov:
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za
aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
označeno z natančno oznako na sprednji
strani: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov za URE
in OVE«. V levem zgornjem kotu mora biti
navedeno ime in točen naslov vlagatelja.
Kot pravočasno prispele vloge se štejejo vloge, ki bodo prispele najkasneje 4. 7.
2008 do 15. ure. Nepravočasne ali nepravilno označene vloge bodo neodprte vrnjene
vlagateljem.
Vsako vlogo je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji kuverti. Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo
v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega
postopka.
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji dvignejo vsak delavnik od 8.
do 15. ure na Ministrstvu za okolje in prostor, Sektorju za aktivnosti učinkovite rabe
in obnovljivih virov energije na lokaciji Dunajska 48, Ljubljana.
Razpisna dokumentacija je dostopna tudi
na spletni strani MOP na naslovu http//www.
aure.si in na http//www.mop.gov.si.
IX. Informacije o razpisu: vse dodatne informacije o razpisu lahko interesenti dobijo vsak delavnik med 9. in 11. uro
do konca roka za predložitev vlog na tel.
01/478-72-00 (mag. Boris Selan ali Erik Potočar) oziroma po e-pošti boris.selan@gov.si
ali erik.potocar@gov.si.
X. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
bo 7. 7. 2008 ob 9. uri v prostorih MOP na
lokaciji Dunajska 47. Odpiranje vlog ne bo
javno.
XI. Izid razpisa
Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo v roku 8 dni od odpiranja pozvani
k dopolnitvi vlog.
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji
obveščeni najpozneje v 45 dneh od dneva
odpiranja vlog.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 430-61/2008/3
Ob-5695/08
Na podlagi Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic

univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Uradni
list RS, št. 134/03, 72/04, 4/06, 132/06) in
Pravilnika o dodeljevanju sredstev za razvojne naloge v visokem šolstvu (Uradni list
RS, št. 64/04 in 52/07) Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za razvojne naloge v visokem šolstvu v letu 2008
A) Ime in sedež ministrstva: Republika
Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
B) Predmet javnega razpisa
Ministrstvo bo v letu 2008 sofinanciralo
razvojne naloge v visokem šolstvu, s katerimi se spodbuja:
1. Izboljšanje sestave visokošolskih učiteljev
Sofinancira se sodelovanje priznanih
učiteljev, znanstvenikov, strokovnjakov in
umetnikov (v nadaljevanju: kandidat) ne
glede na pogoje, ki so določeni za izvolitev v naziv, in sicer za določen čas do
enega leta, za izvajanje posameznih delov
predmeta oziroma predmetnega področja
ali nadomeščanje visokošolskih učiteljev, ki
so na izpopolnjevanju na tuji univerzi ali tuji
raziskovalni organizaciji (sobotno leto). Kandidati so lahko iz:
– tujih visokošolskih zavodov,
– domačih ali tujih raziskovalnih organizacij,
– gospodarskih družb ali
– so neodvisni strokovnjaki oziroma
umetniki.
Za nadomeščanje visokošolskih učiteljev, ki so na izpopolnjevanju na sobotnem
letu, so kandidati lahko tudi z drugega domačega ali z istega visokošolskega zavoda, če se zaradi nadomeščanja povečajo
stroški izvajanja programov visokošolskega
zavoda.
2. Izvajanje novih študijskih programov:
Visokošolskemu zavodu se lahko dodelijo dodatna sredstva za izvajanje rednega
študija po novih študijskih programih. Za
nove študijske programe po tem razpisu se
štejejo:
2.1 študijski programi 1. stopnje, sprejeti po 11. 6. 2004 in prvič razpisani v študijskem letu 2005/2006 ali pozneje, ki še
nimajo diplomantov;
2.2 študijski programi 2. stopnje iz tujih
jezikov ter prevajanja in tolmačenja, sprejeti

Stran

2252 /

Št.

62 / 20. 6. 2008

po 11. 6. 2004 in prvič razpisani v študijskem letu 2005/2006 ali pozneje.
3. Naloge, pomembne za razvoj visokega šolstva:
Visokošolskemu zavodu se lahko dodelijo dodatna sredstva za:
3.1 povezovanje študijske dejavnosti
z gospodarstvom – organizacijska oziroma infrastrukturna dejavnost, namenjena
povezovanju študijske dejavnosti z gospodarstvom (delovanje organizacijskih enot
za prenos tehnološkega znanja, nastalega
npr. pri pripravi diplomskih, magistrskih in
doktorskih del),
3.2 izvajanje rednega študija po dodiplomskih študijskih programih na področju
zdravstvene nege in oskrbe (ISCED področje 723) za regulirane poklice (direktiva
EU),
3.3 izvajanje rednega dodiplomskega
študija za izobraževanje učiteljev in izobraževalne vede (ISCED področje 14).
Razvojne naloge so lahko financirane
iz več virov. Ministrstvo sofinancira stroške
študijske dejavnosti, povezane z izvajanjem
študijskega programa, in sicer stroške dela
ter izdatke za blago in storitve, ki ne bodo
poravnani iz drugih virov.
C) Osnovni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu
Za sofinanciranje se lahko prijavijo visokošolski zavodi, ki izvajajo javnoveljavne
študijske programe (v nadaljevanju: prijavitelj), in sicer:
– za naloge iz točke B1 in B2 univerze,
ki jih je ustanovila Republika Slovenija, in
visokošolski zavodi s koncesijo za študijske
programe, za katere imajo koncesijo,
– za naloge iz točke B3.1 univerze,
– za naloge iz točke B3.2 univerze, ki
jih je ustanovila Republika Slovenija, in visokošolski zavodi s koncesijo za študijske
programe, za katere imajo koncesijo,
– za naloge iz točke B3.3 univerze, ki jih
je ustanovila Republika Slovenija.
Prijavitelji, ki bi se bodo prijavili pod točko B2.1 in B3.2, ne smejo prijaviti istega
študijskega programa pod obe točki, ampak
le pod eno od obeh. V primeru prijave istega študijskega programa pod točko B2.1 in
B3.2 bosta obe prijavi zavrnjeni. Prijaviti se
je treba za vsako razvojno nalogo posebej.
1. Izboljšanje sestave visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev:
Prijavitelj za vsakega kandidata poleg
osnovnih osebnih podatkov navede tudi
podatke o njegovi zaposlitvi, pedagoških,
znanstvenih, strokovnih oziroma umetniških
referencah, študijski program in študijsko
področje, v katerega ta spada, predmet
oziroma predmetno področje, pri katerem
bo sodeloval, nosilca predmeta oziroma
predmetnega področja, način sodelovanja
(predavanja, vodenje seminarjev, vaj, mentorstvo ipd.), trajanje sodelovanja in finančno oceno. Za nadomeščanje visokošolskih
učiteljev, ki so na izpopolnjevanju na sobotnem letu na tuji univerzi ali raziskovalni organizaciji, se navedejo tudi podatki o izvedbi
nadomeščanja.
Če prijavitelj prijavi več kandidatov, jih
mora po merilih iz točke E1 razvrstiti po
prednostnem vrstnem redu (prednostni seznam).
2. Izvajanje novih študijskih programov:
2.1. Lahko se prijavijo visokošolski zavodi, ki izvajajo študijske programe 1. stopnje,
sprejete po 11. 6. 2004 in prvič razpisane
v študijskem letu 2005/2006 ali pozneje.
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Prijaviteljem pod točko B2.1 ministrstvo sofinancira razliko med načrtovanimi potrebnimi sredstvi in že zagotovljenimi sredstvi
za izvajanje študijskega programa v letu
2008. Znesek, ki ga za izvajanje posameznega študijskega programa sofinancira
ministrstvo, je predvidoma lahko največ
50.000 EUR. Komisija lahko glede na število in kakovost vlog ministrici predlaga, da
se ta znesek zveča ali zmanjša. Prijavitelj
za vsak prijavljeni novi študijski program
poleg osnovnih podatkov navede študijsko
področje, v katerega ta spada, študijsko
leto, ko je bil študijski program prvič razpisan, število vpisanih študentov v študijskem
letu 2007/2008, število razpisanih mest za
študijsko leto 2008/2009, vsakokrat posebej za redni in izredni študij, kraj izvajanja,
vsebinsko in finančno utemeljitev potrebnega dodatnega financiranja (aktivne študijske
oblike, sodobne metode študijskega dela ter
izboljšave in prilagoditve za študente s posebnimi potrebami ipd.) in finančno oceno,
iz katere so pri načrtovanih prihodkih razvidna potrebna sredstva, že zagotovljena
sredstva ministrstva, dodatno zagotovljena
sredstva po virih, in sredstva, za katera se
kandidira na razpisu, pri odhodkih pa stroški
študijskega programa. Ministrstvo bo sofinanciralo tiste odhodke študijske dejavnosti,
ki so povezani z izvajanjem študijskih programov – stroške dela in izdatke za blago
in storitve. Stroški opreme, investicijskega
vzdrževanja in investicij ne sodijo med upravičene stroške.
2.2 Lahko se prijavijo visokošolski zavodi, ki izvajajo študijske programe 2. stopnje
iz tujih jezikov ter prevajanja in tolmačenja,
sprejete po 11. 6. 2004 in prvič razpisane
v študijskem letu 2005/2006 ali pozneje.
Prijavitelj za vsak prijavljeni novi študijski
program poleg osnovnih podatkov navede
študijsko področje, v katerega ta spada, študijsko leto, ko je bil študijski program prvič
razpisan, število vpisanih študentov v študijskem letu 2007/2008, število razpisanih
mest za študijsko leto 2008/2009, vsakokrat posebej za redni in izredni študij, kraj
izvajanja, vsebinsko in finančno utemeljitev
potrebnega dodatnega financiranja (aktivne študijske oblike, sodobne metode študijskega dela ter izboljšave in prilagoditve
za študente s posebnimi potrebami ipd.) in
finančno oceno, iz katere so pri načrtovanih
prihodkih razvidna potrebna sredstva, že zagotovljena sredstva po virih, in sredstva, za
katera se kandidira na razpisu, pri odhodkih
pa stroški študijskega programa.
3. Naloge, pomembne za razvoj visokega šolstva:
3.1 Povezovanje študijske dejavnosti
z gospodarstvom
Prijaviteljem pod točko B3.1 bo ministrstvo sofinanciralo delovanje organizacijskih
enot za prenos tehnologije v letu 2008, vendar ne več kot 65.000 EUR za prijavitelja
z več kot 10.000 vpisanimi študenti na rednem študiju v letu 2007/2008 in ne več kot
35.000 EUR na prijavitelja z manj kot 10.000
vpisanimi rednimi študenti v letu 2007/2008.
Poslanstvo teh enot je povezovanje študijske dejavnosti z gospodarstvom. Povezovanje študijske dejavnosti z gospodarstvom je
trženje tehnološkega znanja univerze (vzpostavljanje kontaktov med podjetji in visokošolskimi učitelji, trženje tehnologij in storitev
ter izvajanje potrebnih postopkov za zaščito intelektualne lastnine). Prijavitelj navede
naziv organizacijske enote, datum začetka

delovanja enote, število zaposlenih ter vsebinsko in finančno utemeljitev potrebnega
financiranja (opis aktivnosti v letu 2008) ter
finančno oceno, iz katere so pri načrtovanih
prihodkih razvidna potrebna sredstva, že
zagotovljena sredstva po virih ter sredstva,
za katere prijavitelj kandidira na razpisu.
Prijavitelj lahko prijavi le eno organizacijsko
enoto. Ministrstvo (so)financira stroške dela
in materialne stroške. Stroški za opremo
in investicijsko vzdrževanje ne sodijo med
upravičene stroške. Prav tako med upravičene stroške ne sodijo stroški varovanja
intelektualne lastnine (npr. patentnih prijav,
vzdrževanja patentov) in stroški nagrad izumiteljem.
3.2 Izvajanje rednega dodiplomskega
študija študijskih programov na področju
zdravstvene nege in oskrbe (ISCED 723)
za regulirane poklice (direktiva EU)
Prijaviteljem pod točko B3.2 ministrstvo
sofinancira izvajanje kliničnih vaj (tj. usposabljanje, ki se izvaja v učnih zavodih), in sicer
0,97 EUR na rednega študenta posameznega letnika na uro kliničnih vaj. Prijavitelj
za vsak prijavljeni študijski program poleg
osnovnih podatkov navede datum izdaje
sklepa Sveta RS za visoko šolstvo o usklajenosti z direktivo EU, število ur kliničnih vaj
v posameznem letniku (ločeno za obdobje
december 2007–september 2008 in oktober–november 2008), število redno vpisanih
študentov v študijskem letu 2007/2008 po
letnikih, število razpisanih mest za študijsko
leto 2008/2009 skupaj s projekcijo števila
študentov za vse letnike za oktober in november 2008, vsakokrat posebej za redni
in izredni študij, ter kraj izvajanja študija.
Vloga mora vsebovati tudi vsebinsko in finančno utemeljitev potrebnega dodatnega
financiranja (aktivne študijske oblike, sodobne metode študijskega dela ter izboljšave in
prilagoditve za študente s posebnimi potrebami ipd.).
3.3 Izvajanje rednega dodiplomskega
študija za izobraževanje učiteljev in izobraževalne vede (ISCED 14)
Znesek, ki ga za izvajanje posameznega študijskega programa sofinancira
ministrstvo, je predvidoma lahko največ
50.000 EUR. Komisija lahko glede na število in kakovost vlog ministrici predlaga, da
se ta znesek zveča ali zmanjša. Prijavitelj
za vsak prijavljeni študijski program poleg
osnovnih podatkov navede študijsko področje, v katerega ta spada (na 4 mesta natančno), število vpisanih študentov v študijskem
letu 2007/2008, število razpisanih mest za
študijsko leto 2008/2009, vsakokrat posebej za redni in izredni študij, kraj izvajanja,
vsebinsko in finančno utemeljitev potrebnega dodatnega financiranja (aktivne študijske
oblike, sodobne metode študijskega dela ter
izboljšave in prilagoditve za študente s posebnimi potrebami ipd.) in finančno oceno,
iz katere so pri načrtovanih prihodkih razvidna potrebna sredstva, že zagotovljena
sredstva po virih, in sredstva, za katera se
kandidira na razpisu, pri odhodkih pa stroški
študijskega programa.
D) Izbira prejemnikov sredstev: postopek za izbiro prejemnikov sredstev vodi
strokovna komisija, ki jo imenuje ministrica,
pristojna za visoko šolstvo (v nadaljevanju:
komisija). Komisija ugotavlja popolnost vlog,
izpolnjevanje pogojev iz točke C, po merilih
iz točke E oceni vloge, pripravi predlog prejemnikov sredstev in ga predloži v odločitev ministrici. Med strokovnim pregledom in
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ocenjevanjem prijav lahko komisija od prijavitelja zahteva dopolnitev vloge in dokazila
o navedbah iz prijave.
E) Merila za izbiro prejemnikov sredstev,
ki izpolnjujejo pogoje
1. Izboljšanje sestave visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev:
Zasebnim visokošolskim zavodom se
lahko sofinancira največ en kandidat, zasebnim univerzam največ dva, visokošolskim zavodom, ki jih je ustanovila Republika
Slovenija, pa največ dva kandidata na 1000
študentov rednega študija v študijskem letu
2007/2008. Kandidate prijaviteljev se izbere
glede na z merili določen vrstni red (prednostni seznam) kandidatov in razpoložljiva
sredstva na prijavitelja. Če sredstva ne zadoščajo za plačilo vseh stroškov, se jih med
prijavitelje razdeli sorazmerno glede na največje možno število kandidatov. Upravičeni
stroški so stroški dela, potni stroški in stroški
bivanja.
Merilo

Število točk

Študijsko področje
po ISCED 97

(5) tehnika, proizvodne tehnologije
in gradbeništvo,
(4) naravoslovje, matematika
in računalništvo,
(2) umetnost in humanistika,
(7) zdravstvo in sociala,
druga področja

Reference kandidata

Znanstvene oziroma strokovne reference

do 50

Delež sofinanciranja

Delež sofinanciranja iz sredstev zunaj
proračuna Republike Slovenije

do 20

Nadomeščanje

Kandidat nadomešča nosilca predmeta zaradi sobotnega
leta

30
25
20
10
5

20

2. Izvajanje novih študijskih programov:
2.1 Sredstva za študijske programe iz
točke B2.1 so namenjena tistim programom,
ki so glede na finančni načrt visokošolskega
zavoda za leto 2008 dobili manj sredstev,
kot znašajo načrtovana potrebna sredstva.
Če predvidena sredstva ne zadoščajo za
poravnavo stroškov iz prejšnjega odstavka,
se pri izbiri upoštevajo navedena merila:
Merilo

Število točk

Študijsko področje
po ISCED 97

(5) tehnika, proizvodne tehnologije
in gradbeništvo
(4) naravoslovje, matematika in računalništvo,
(2) umetnost in humanistika,
(7) zdravstvo in sociala,
druga področja

30
25
20
10
5

Regionalno merilo

Študijski program se izvaja v eni od naslednjih statističnih
regij:
– Obalno-kraška, Jugovzhodna Slovenija;
– Pomurska, Notranjsko-kraška, Spodnjeposavska,
Zasavska, Koroška, Savinjska,
Goriška, Gorenjska

30
20

Študijski program vsebuje aktivne študijske oblike, sodobne
metode študijskega dela, izboljšave in prilagoditve za
študente
s posebnimi potrebami ipd.

do 20

Sodobnost
in izboljšave

Na podlagi števila in kakovosti prispelih
vlog komisija določi minimalno število točk,
ki jih mora dobiti vloga, da bo izbrana za financiranje. Če bodo zaprošena sredstva za
izbrane vloge presegala predvidena sred-
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stva, bo komisija ministrici predlagala znesek dejanskih sredstev za to točko razpisa
in da se sredstva izbranim vlogam ustrezno
linearno znižajo.
2.2 Če sredstva ne zadoščajo za poravnavo stroškov za vse prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje iz točke C2, se za študijske
programe iz točke B2.2 pri izbiri upoštevajo
navedena merila:

Merilo

Število točk

Delež sofinanciranja

Delež sofinanciranja iz sredstev zunaj proračuna Republike
Slovenije

do 20

Sodobnost in izboljšave

Študijski program vsebuje aktivne študijske oblike, sodobne
metode študijskega dela, izboljšave in prilagoditve za
študente s posebnimi potrebami ipd.

do 20

3. Naloge, pomembne za razvoj visokega šolstva:
3.2 Če predvidena sredstva ne bodo zadoščala za poravnavo stroškov vlog iz točke
B3.2, bo komisija ministrici za vse vloge predlagala, da se sredstva na študenta na uro
kliničnih vaj ustrezno linearno zniža.
3.3 Izvajanje rednega dodiplomskega
študija za izobraževanje učiteljev in izobraževalne vede (ISCED področje 14). Sredstva za študijske programe iz točke B2.1 so
namenjena tistim programom, ki so glede
na finančni načrt visokošolskega zavoda za
leto 2008 dobili manj sredstev, kot znašajo
načrtovana potrebna sredstva.
Če predvidena sredstva ne zadoščajo za
poravnavo stroškov iz prejšnjega odstavka,
se pri izbiri upoštevajo naslednja merila:

Merilo

Število točk

Študijsko področje po
ISCED 97

izobraževanje učiteljev naravoslovno-matematičnih
predmetov, izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok,
izobraževanje učiteljev razrednega pouka
druga podpodročja ISCED področja 14

30
20

Regionalno merilo

Študijski program se izvaja v eni od naslednjih statističnih
regij: Pomurska, Notranjsko-kraška, Spodnjeposavska,
Zasavska, Obalno-kraška, Koroška, Savinjska, Goriška,
Gorenjska, Jugovzhodna Slovenija

20

Sodobnost in izboljšave

Študijski program vsebuje aktivne študijske oblike,
sodobne metode študijskega dela, izboljšave in
prilagoditve za študente s posebnimi potrebami ipd.

Na podlagi števila in kakovosti prispelih
vlog komisija določi minimalno število točk,
ki jih mora dobiti vloga, da bo izbrana za financiranje. Če bodo zaprošena sredstva za
izbrane vloge presegala predvidena sredstva, bo komisija ministrici predlagala znesek dejanskih sredstev za to točko razpisa
in da se sredstva izbranim vlogam ustrezno
linearno znižajo.
F) Okvirna sredstva
Okvirna vsota denarja je 2.550.000 EUR.
Sredstva bodo praviloma razdeljena med
točke B1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 v zneskih,
prikazanih v tabeli:

do 20
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Tabela: Zneski po točkah razpisa v EUR
Točka
iz razpisa
B1
B2.1
B2.2
B3.1
B3.2
B3.3
Skupaj

Predvideni znesek
(v EUR)
150.000
1.000.000
50.000
200.000
1.000.000
150.000
2.550.000

Dejanski znesek sredstev ob upoštevanju števila prijav in njihove kakovosti določi
ministrica na predlog komisije.
G) Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena
Za razvojne naloge, ki bodo izvedene v letu 2008, se lahko uveljavljajo stroški, ki se plačajo od 1. 1. 2008 do 31. 12.
2008. Sredstva morajo biti porabljena v letu
2008.
H) Vsebina in priprava vloge
Prijava se vloži za vsako od razvojnih
nalog posebej na prijavnem obrazcu:
– št. B1-RN-08 za naloge iz točke B1,
– št. B2.1-RN-08 za naloge iz točke
B2.1,
– št. B2.2-RN-08 za naloge iz točke
B2.2,
– št. B3.1-RN-08 za naloge iz točke
B3.1,
– št. B3.2-RN-08 za naloge iz točke
B3.2,
– št. B3.3-RN-08 za naloge iz točke
B3.3.
Podpisati ga mora odgovorna oseba prijavitelja.
I) Rok za oddajo vlog in način oddaje
vlog
Prijavitelj pošlje popolno vlogo za vsako
razvojno nalogo posebej v zaprti ovojnici,
na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana. V primeru, da prijavitelj pod točko
B2.1, B2.2, B3.2 ali B3.3 prijavlja več programov, pošlje vse prijave pod posamezno
točko v eni ovojnici.
Za pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na sedež Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38,
Ljubljana, v Glavno pisarno, do vključno
14. julija 2008 do 12. ure.
Na ovojnici mora biti napisano: »Ne
odpiraj – prijava za dodelitev sredstev za
razvojne naloge v visokem šolstvu v letu
2008«, ime razvojne naloge, za katero se
prijavitelj prijavlja, tj. »izboljšanje sestave visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev
in sodelavcev« ali »izvajanje novih študijskih
programov« z navedbo ustrezne točke (B2.1
ali B2.2) ali »naloge, pomembne za razvoj
visokega šolstva« z navedbo ustrezne točke (B3.1 ali B3.2 ali B3.3), ter polno ime in
naslov prijavitelja.
J) Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
bo 15. julija 2008 ob 9. uri, v sejni sobi
na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Ljubljana, Kotnikova 38/III. nadstropje. Odpiranje vlog je javno. Odpirajo se
samo v roku prejete, pravilno izpolnjene in
označene vloge.
K) Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 60
dneh po odpiranju vlog.
L) Razpisna dokumentacija

Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na spletni
strani ministrstva www.mvzt.gov.si v rubriki
Javni razpisi.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. 01/478-46-22.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 430-75/2008
Ob-5702/08
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo na podlagi 12. člena Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06, 61/06 – ZDru-1, 112/07),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO), Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 126/06, 114/07), Proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 114/07), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in
2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Uradni list RS, št. 50/07) ter Sklepa ministrice o začetku postopka za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov
za promocijo znanosti v letu 2008 in 2009 in
o imenovanju razpisne komisije z dne 3. 6.
2008, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov za promocijo znanosti v letu 2008 in 2009
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva:
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo Republike Slovenije, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
II. Predmet in cilji javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov za promocijo znanosti.
Programi, za promocijo znanosti morajo biti naravnani k poljudni predstavitvi in
posredovanju raziskovalnih dosežkov in razumevanju osnovnih znanstvenih načel mladim po vsej Sloveniji. Programi za promocijo
znanosti morajo biti zato zasnovani tako,
da bodo čim širše pokrili Slovenijo in ciljnim
skupinam približali področje znanstvenega
raziskovanja in eksperimentiranja po možnosti tako, da ga bodo lahko posamezniki
sami uporabili ali preizkusili.
Promocijo znanosti izvajajo neprofitne
organizacije. Na ta javni razpis se lahko
prijavijo novonastale ali že delujoče neprofitne organizacije. Promocijo znanosti izvajajo neprofitne organizacije na način, da je
dostopna vsej zainteresirani javnosti.
Promocija znanosti je predvsem namenjena mladim vseh starostnih obdobij z namenom:
– približevanja področja znanstvenega
raziskovanja in eksperimentiranja,
– spodbujanja samoiniciativnosti pri uporabi in analizi preizkusov, oziroma predmeta
raziskave,
– pospeševanja raziskovalne dejavnosti
na področju naravoslovja in matematike,
tehnike, biotehnike, medicine, družboslovja,
humanistike in interdisciplinarnosti.
Interdisciplinarnost znanstveno – raziskovalnih ved se opredeli v skladu s klasifikacijo raziskovalnih ved na različna področja, ki so predmet tega javnega razpisa.
Klasifikacija je objavljena na spletnih straneh ARRS pod rubriko Klasifikacije, šifranti
z naslovom: »Raziskovalne vede, področja
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in podpodročja (klasifikacija ARRS)« in je
priloga razpisne dokumentacije (glej prilogo
– klasifikacija ARRS).
Na področju sofinanciranja programov
za promocijo znanosti se zasledujejo naslednji cilji:
– da je program vsebinsko kvaliteten,
– da je iz programa natančno razvidna
uporaba raziskovalne metode,
– da v programu sodelujejo predvsem
mladi,
– da program zagotavlja čim širšo regijsko pokritost,
– da program zagotavlja interdisciplinarnost znanstvenih področij,
– da je program ekonomičen in realen
v stroških,
– da program izvajajo izvajalci z dobrimi
referencami,
– da se program izvaja na način, da je
dostopen vsej zainteresirani javnosti.
III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji:
– ki so pravne osebe s pravnim statusom
ustanove, društva, zavoda ali druge neprofitne organizacije in ki so registrirane za opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali
drugem pristojnem organu,
– ki niso prejemniki javnih sredstev oziroma niso v postopku prejemanja javnih sredstev za program, ki ga prijavljajo v okviru
tega javnega razpisa,
– ki bodo za izvajanje programa zagotovili najmanj 25% delež sofinanciranja iz
lastnih sredstev oziroma drugih sredstev, ki
ne izvirajo iz javnih sredstev,
– katerih program bo namenjen mladim,
– zoper katere ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije in jim ni prepovedano poslovanje na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
– zoper katere ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, ali pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero jim
je prepovedano opravljati dejavnost, ki se
nanaša na program,
– ki imajo poravnane davke, prispevke
ali druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi, ki urejajo navedene dajatve oziroma obveznosti.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga zavrže.
IV. Merila za izbiro
Posamezni programi bodo ocenjeni na
podlagi izpolnjevanja naslednjih meril:
1. Skladnost predlagane vsebine s predmetom javnega razpisa in utemeljenost raziskovalne metode (od 0 do 18 točk)
Vrednoti se celostna predstavitev programa za promocijo znanosti, idejna zasnova le-tega in predvsem doseganje namena
predmeta javnega razpisa. Upošteva se doseganje približevanja področja znanstvenega raziskovanja in eksperimentiranja ciljnim
skupinam, spodbujanje samoiniciativnosti
pri uporabi in analizi preizkusov oziroma
predmeta raziskav in pospeševanje raziskovalne dejavnosti na raziskovalnih vedah
naravoslovja in matematike, tehnike, biotehnike, medicine, družboslovja, humanistike
ter interdisciplinarnost med temi vedami in
znotraj ved med področji.
2. Uvajanje ciljne skupine v raziskovalno
delo (od 0 do 10 točk)
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Vrednoti se v kolikšni meri program pripomore k uvajanju oziroma spodbujanju ciljnih skupin v raziskovalno delo.
3. Zagotavljanje
interdisciplinarnosti
znanstvenih ved in področij (od 0 do 20
točk)
Vrednoti se povezovanje in prepletanje
programa na raziskovalnih vedah naravoslovja in matematike, tehnike, biotehnike,
medicine, družboslovja in humanistike oziroma interdisciplinarnost med temi vedami
in področji znotraj njih.
Vsak program bo torej vrednoten glede
na doseganje interdisciplinarnosti med raziskovalnimi vedami naravoslovja in matematike, tehnike, biotehnike, medicine, družboslovja in humanistike, posebej pa se bo
vrednotila interdisciplinarnost področij znotraj posamezne raziskovalne vede.
Večje število točk prinesejo programi, ki
ciljnim skupinam na različne načine približajo čim večje število naštetih ved in področij
ter jih med seboj povezujejo.
4. Ciljne skupine programa (od 0 do 12
točk)
Vrednoti se število ciljnih skupin, ki jim je
program namenjen in so razdeljene na:
– predšolsko in osnovnošolsko mladino,
– srednješolsko mladino,
– študentsko mladino.
V vlogi je potrebno navesti in razložiti, na
kakšen način se vsebina programa nanaša
na vsako od naštetih ciljnih skupin.
Program lahko zajema tudi ostalo zainteresirano javnost, vendar mu to ne prinese
dodatnih točk.
5. Reference sodelujočih na programu
(od 0 do 20 točk)
Pri tem merilu se upoštevajo izkušnje
in sodelovanje sodelujočih na programu na
drugih končanih ali še nedokončanih in delujočih programih ali projektih, ki so vsebinsko povezani s promocijo raziskovanja.
Kolikor je sodelujoči na programu sodeloval pri drugi organizaciji mora sodelovanje
ali pridobljene izkušnje izkazati s potrdilom
ali drugo verodostojno listino, ki jo ministrstvo lahko preveri.
Upoštevalo se bo 5 najvišje vrednotenih referenc s področja promocije raziskovanja.
6. Regionalna pokritost programa (od 0
do 10 točk)
Vrednoti se kako široko program pokriva
ciljno skupino na območju celotne Slovenije,
glede na to ali program pokriva eno ali več
statističnih regij ali pa celotno Slovenijo.
V vlogi je potrebno navesti in razložiti,
na kakšen način bo program zajel določeno
območje Slovenije.
7. Ekonomičnost, namenskost in izvedljivost finančne konstrukcije programa (od 0
do 10 točk)
V vlogi je potrebno navesti in razložiti
ekonomičnost, namenskost in izvedljivost
financiranja programa. Ocenjevala se bo
finančna konstrukcija v razmerju do predvidenih aktivnosti programa.
Najvišje možno število točk na podlagi vseh meril tega javnega razpisa je
100 točk.
V. Obvezna oblika in sestava vloge
Prijavitelj se prijavi na javni razpis z vlogo, skladno z razpisno dokumentacijo.
Vloga bo popolna, če bo vsebovala listine iz spodnjega seznama:
– v celoti izpolnjen in podpisan ter žigosan obrazec Vloga (Obrazec št. 1)
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– podpisan in žigosan obrazec s splošno
izjavo prijavitelja (Obrazec št. 2)
– vzorec pogodbe brez prilog, ki ga ni
potrebno izpolnjevati, potrebno pa ga je parafirati in žigosati na vsaki strani (Obrazec
št. 3).
Vlogo in samostojne priloge je potrebno
poslati v fizični obliki, zraven pa priložiti tudi
elektronsko obliko vloge (Obrazec št. 1),
bodisi shranjeno na disketi ali pa na zgoščenki na naslov ministrstva. Vloga oddana
v elektronski obliki mora biti identična vlogi
v fizični obliki.
V primeru, da prijavitelj ne bo dostavil
popolne vloge, ga bo naročnik pozval k dopolnitvi. V primeru, da prijavitelj v postavljenem roku vloge ne bo dopolnil, se bo vloga
zavrgla.
VI. Postopek obravnave vlog
Postopek javnega razpisa vodi komisija
za vodenje postopka (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje ministrica, pristojna
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v
nadaljevanju: ministrica).
Komisija bo odprla le v roku dostavljene
in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo
vloge. Prepozne in nepravilno označene vloge bodo zavržene s sklepom.
Komisija bo pregledala pravočasne in
pravilno označene vloge. V primeru, da posamezna vloga ne bo popolna, bodo predlagatelji pozvani k dopolnitvi vloge. Vloge, ki
ne bodo dopolnjene v roku, bodo zavržene
s sklepom.
Popolne oziroma dopolnjene vloge (ki
vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci
zahtevane podatke in priloge) bo komisija
predala ocenjevalcem, ki jih bo imenovala
ministrica.
Ocenjevalci bodo ocenili vloge v skladu
z določenimi merili v javnem razpisu. Vsak
ocenjevalec bo na posebej pripravljenem
ocenjevalnem listu ocenil vsako vlogo. Točke se bodo po ocenjevanju seštele in delile
s številom ocenjevalcev. Število točk, ki jih
bo prejel posamezen prijavitelj oziroma program bo povprečno število točk na podlagi
skupne ocene ocenjevalcev.
Po ocenjevanju bo komisija pripravila
predlog prejemnikov sredstev ter ga predložila v odločitev ministrici.
VII. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
– v letu 2008 – 200.000,00 EUR
– v letu 2009 – 400.000,00 EUR
Sredstva za javni razpis so zagotovljena
na proračunski postavki 5757 – Promocija
programov, financiranje recenzij in ekspertiz
ministrstva.
VIII. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Sredstva, ki so predmet javnega razpisa
morajo biti izplačana v proračunskem letu
2008 in 2009. Sredstva, ki so predvidena
za leto 2008, morajo biti izplačana v proračunskem letu 2008, sredstva, ki so predvidena za leto 2009, pa v proračunskem
letu 2009.
IX. Čas financiranja programov
Izvajanje programov se mora zaključiti
najkasneje do 31. 10. 2009. Sofinancirali se
bodo upravičeni stroški programov, ki bodo
nastali in plačani v času od podpisa pogodbe do 31. 10. 2009.
X. Način sofinanciranja
Glede na razpoložljiva proračunska sredstva, prejete vloge in zaprošena sredstva
v njih, bo ministrstvo sofinanciralo do 75%
upravičenih stroškov.

Ministrstvo bo razpoložljiva proračunska
sredstva razporedilo med največ deset najbolje ocenjenih programov, ki bodo presegli
točkovni prag 65 točk, proporcionalno glede na število doseženih točk, zaprošenih
sredstev in razpoložljivih proračunskih sredstev, vendar največ 30.000 EUR na program
v letu 2008 in 60.000 EUR na program v letu
2009.
Dodeljena sredstva se bodo, glede na
zaprošena sredstva, proporcionalno znižala glede na doseženo vrednost točk, ki jih
bo program prejel in glede na razpoložljiva
sredstva.
V primeru, da razpoložljiva sredstva ne
bodo zadostovala za sofinanciranje vseh
izbranih programov, bodo izbrani programi
sofinancirani v enako znižanem odstotku.
V takem primeru bodo izbrani prijavitelji pred
izdajo sklepov o izbiri pozvani, da predložijo
popravljeno finančno konstrukcijo. V primeru, da se prijavitelj v roku 5 dni od prejema
poziva na predložitev popravljene finančne
konstrukcije oziroma predstavitve programa
nanj ne bo odzval, bo izločen iz nadaljnjega
postopka izbire.
Prijaviteljem, katerih programi bodo izbrani, bodo sredstva izplačana v treh obrokih v obdobju izvajanja programa in sicer po
predhodni predložitvi poročil o opravljenem
delu in finančnega obračuna ter zahtevka za
sofinanciranje.
Roki, do katerih bodo morali izbrani prijavitelji oddati poročila, finančne obračune in
zahtevke za sofinanciranje:
– prvo poročilo do 31. 10. 2008,
– drugo poročilo do 31. 3. 2009,
– končno poročilo do 31. 10. 2009.
XI. Upravičeni stroški programa
V višini največ 75% se sofinancirajo
upravičeni stroški, ki so nastali neposredno
pri izvajanju programa za promocijo znanosti in so nujno potrebni za realizacijo posamezne programske aktivnosti ter so nastali
in bili plačani v obdobju določenem v 9. točki
tega javnega razpisa.
Upravičeni stroški so:
I. Stroški dela sodelujočih na programu
II. Materialni stroški
III. Stroški svetovanja in drugih storitev
IV. Režijski stroški in ostali stroški delovanja
I. Stroški dela sodelujočih na programu
– plače, prispevki delodajalcev za socialno
varnost ter drugi izdatki:
– redno zaposleni;
Urna postavka posameznega sodelujočega za delo pri programu ne sme presegati urne postavke po kateri je posameznik
plačan v okviru njegovega rednega dela.
Med stroške dela redno zaposlenih spada
opravljanje nalog, ki je izključno povezano z izvajanjem programa in ne opravljanje
nalog, ki je del posameznikovih dnevnih delovnih nalog.
– podjemne pogodbe;
– avtorske pogodbe;
– drugo.
Dajatve, davki in prispevki, ki izhajajo iz
programa, predstavljajo upravičene stroške
le, če jih dejansko in dokončno nosi izbrani
prijavitelj programa.
Vsi sodelujoči na programu bodo morali med izvajanjem programa izpolnjevati
obrazec »Poročilo o opravljenem delu sodelujočih«, ki je del razpisne dokumentacije.
Izpolnjen, podpisan in z žigom opremljen
obrazec, bo obvezna sestavina poročila
o izvajanju programa.
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II. Materialni stroški:
– potni stroški, povezani z izvajanjem
programa;
– stroški tiska, izdajanja publikacij in
oglaševalski stroški;
– stroški povezani z izvedbo tečajev, seminarjev, delavnic, okroglih miz, konferenc;
– drugi materialni stroški povezani z izvajanjem programa.
Stroški nakupa opreme niso upravičeni
stroški!
III. Stroški svetovanja in drugih storitev,
ki se uporabljajo izključno za dejavnosti programa,
IV. Režijski stroški (npr. stroški administracije programa ter stroški finančnih, računovodskih, pravnih in drugih storitev) in
ostali stroški delovanja (npr. stroške materiala, goriva, vode, telefona, mobilnih telefonov itd.), ki so nastali neposredno kot rezultat dejavnosti programa in skupaj ne smejo
presegati 20% stroškov zgornjih točk.
Med posameznimi vrstami stroškov
znotraj skupine materialnih stroškov, ki jih
sofinancira ministrstvo, je dovoljeno 20%
odstopanje glede na predvideno finančno
konstrukcijo.
Ministrstvo dovoljuje 10% odstopanje,
opisano v prejšnjem odstavku, tudi pri stroških dela sodelujočih na programu.
Kot dokazila o nastanku stroška, ki se
sofinancira s strani ministrstva, je potrebno
priložiti kopije računov, ki naj bodo žigosane,
podpisane s strani zakonitega zastopnika
prijavitelja ter opremljene z navedbo, da je
kopija enaka izvirniku. Kot dokazilo o plačilu stroška, ki se sofinancira s strani ministrstva, so kopije izpiskov iz transakcijskih
računov ipd. iz katerih so razvidna plačila
računov.
Sofinancirani bodo tisti odhodki programa, ki bodo navedeni v tabelah, in sicer
do višine, ki bo navedena v finančni konstrukciji, ob upoštevanju zgoraj navedenih
odstopanj.
V primeru, da se znesek računa ne uveljavlja v celoti, je potrebno opredeliti in navesti v kakšnem odstotku se račun uveljavlja.
Pri vseh navedenih stroških je pomembno, da so upravičeni samo, če so nastali pri
delu na programu.
Za vsak strošek, pri katerem ministrstvo
ob pregledu zahtevka za izplačilo ne najde
neposredne povezave med nastankom stroška in izvedbo programa, ne glede na to, ali
ta dejansko obstaja, lahko ministrstvo od
prejemnika sredstev zahteva dodatna pojasnila, izjavo, ki dokazujejo nastanek stroška
za izvedbo programa, ali ustrezno dopolnitev zahtevka za sofinanciranje. V primeru,
da ministrstvo meni, da dodatna pojasnila,
izjava ali dopolnjen zahtevek ne nakazujejo
v zadostni meri povezave med nastankom
stroška in izvedbo programa lahko izplačilo
zmanjša za vrednost tega stroška (glede na
vrednost zahtevka za izplačilo). O tem mora
prejemnika sredstev ministrstvo predhodno
obvestiti.
XII. Način oddaje vloge
Prijavitelji naj pošljejo vloge na naslov
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana,
oziroma jih dostavijo na ta naslov v vložišče
ministrstva v I. nadstropju. Vloga mora biti
v zaprti ovojnici, na kateri mora biti jasno
napisano: »Ne odpiraj – Prijava na razpis
za sofinanciranje programov za promocijo
znanosti «, na hrbtni strani mora biti jasno
naveden naslov prijavitelja.

Vsak prijavitelj lahko na ta javni razpis
vloži le eno vlogo. V primeru, da prijavitelj
vloži dve ali več vlog, bodo kasnejše vloge
zavržene.
XIII. Rok za oddajo vlog
Vloge morajo biti oddane do vključno
4. 7. 2008.
Vloga je pravočasna, če jo ministrstvo
prejme, preden izteče rok za vložitev.
Če se vloga pošlje priporočeno po pošti,
se za dan, ko ministrstvo prejme vlogo, šteje
dan oddaje na pošto.
Vlogo je možno oddati osebno na naslovu ministrstva, pri čemer se bo štelo, da je
vloga pravočasna, če bo vložena zadnji dan
roka, to je do 4. 7. 2008 do 12. ure.
Vloge, vložene po poteku roka za oddajo
vlog, bo komisija zavrgla.
XIV. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo v roku osmih dni od
izteka roka za prijavo.
Vloge bo odpirala komisija, ki bo odprla
le pravočasne in pravilno označene vloge.
XV. Rok v katerem bodo predlagatelji
obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog.
Ministrstvo bo izdalo sklep o izbiri in obvestila o neizbiri.
Ministrstvo bo izbrane prijavitelje po izdaji sklepov o izbiri pozvalo k podpisu pogodbe. V primeru, da se prijavitelj v roku 8
dni od prejema poziva nanj ne bo odzval, se
bo štelo, da je umaknil vlogo.
Prijavitelj lahko v roku 8 dni od prejema
sklepa o izbiri oziroma obvestila o neizbiri
vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb z drugimi
izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči ministrica.
XVI. Kraj, čas in oseba, pri kateri zainteresirani lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija se ves čas trajanja javnega razpisa nahaja in je na voljo
na spletnem naslovu http:/mvzt.gov.si v rubriki »Javni razpisi«, zainteresirani jo lahko
dvignejo tudi na recepciji Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38 v Ljubljani.
Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan med 8. in 11. uro na tel.
01/478-46-00 ali prek elektronskega naslova
barbara.babic@gov.si in mojca.boc@gov.si,
kontaktni osebi pa sta Barbara Claudia Babič in Mojca Boc.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Št. 54450-14/2008/2
Ob-5705/08
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES (Uradni list
EU, št. 210), Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES
(Uradni list EU, št. 210), Uredbe Komisije
(ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006/ES o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (Uradni list EU, št. 371), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
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79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02), Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06 in 114/07), Proračuna
Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 114/07), Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leti 2008
in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Zakona
o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07), Uredbe o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike
v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 41/07), Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007-2013, št. CCI 2007SI051PO001, z dne
21. 11. 2007, Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006
o ključnih kompetencah za vseživljenjsko
učenje (2006/962/ES), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 in 36/08) objavlja
Ministrstvo za šolstvo in šport
javni razpis
za izvajanje projektov s področja socialnih in državljanskih kompetenc za
obdobje 2008–2010
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca javnega
razpisa, ki izvede vse postopke, potrebne
za dodelitev sredstev: Republika Slovenija,
Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova
16, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna
usmeritev)
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju OP
RČV), 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, 3.1.
prednostne usmeritve »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in
usposabljanja«.
Aktivnosti omenjene razvojne prioritete
so komplementarne programu EU »Vseživljenjsko učenje«, ki je temeljni programski instrument na področju izobraževanja
in usposabljanja, ter programu »Izobraževanje in usposabljanje 2010, (Uradni list
EU 2002/C 142/01), z dne 14. 6. 2002, in
nenazadnje Lizbonski strategiji. Za razpisano področje je pomembno tudi Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne
18. decembra 2006 o ključnih kompetencah
za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES), saj
med ključne kompetence za vseživljenjsko
učenje spadajo tudi socialne in državljanske kompetence. Razvojna prioriteta je
vsebinsko uokvirjena tudi v mednarodnih
dokumentih (Strategija vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj UNECE, prenovljena Strategija EU za trajnostni razvoj),
v nacionalnih resornih razvojnih dokumentih, predvsem v Strategiji vse življenjskosti
učenja v Sloveniji, v Smernicah za analizo,
preprečevanje in obravnavo/obvladovanje
nasilja v šolskem prostoru, v Smernicah
vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj
od predšolske vzgoje do douniverzitetnega
izobraževanja, v Resoluciji o nacionalnem
programu za enake možnosti žensk in moških 2005–2013 (Uradni list RS, št. 100/05),
v Resoluciji o nacionalnem programu na
področju drog 2004–2009 (Uradni list RS,
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št. 28/2004), itd. (dokumenti so na voljo na
spletni strani MŠŠ, Delovna področja, Razvoj šolstva, Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj; http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/razvoj_solstva/).
Socialne in državljanske kompetence
vključujejo osebne, medosebne in medkulturne kompetence ter zajemajo vse oblike
vedenja, ki usposabljajo posameznike za
učinkovito in konstruktivno sodelovanje
v socialnem in poklicnem življenju, zlasti
v vse bolj raznovrstnih družbah ter za reševanje morebitnih sporov. Državljanska
kompetenca posameznike usposablja za
polno udeležbo v državljanskem življenju
na podlagi socialnih in političnih konceptov
in struktur ter zaveze za dejavno in demokratično udeležbo. Socialne in državljanske
kompetence so neločljivo povezane tudi
s trajnostnim razvojem, ki vključuje medsebojno povezana okoljska, gospodarska in
socialna vprašanja.
Namen tega javnega razpisa je dvig socialnih in državljanskih kompetenc, in sicer
z razvijanjem in implementacijo modelov
omenjenih kompetenc ter vključitvijo tem
s področja socialnih in državljanskih kompetenc v projekte, ki jih bodo izvajale mreže
vzgojno izobraževalnih zavodov (v nadaljevanju VIZ).
Predmet javnega razpisa sta (glej tudi
razpisno dokumentacijo):
a) razviti 6 modelov za vključevanje naslednjih tem v izvedbene kurikulume (Razvoj modelov socialnih in državljanskih kompetenc):
1. vzgoja in izobraževanje za trajnostni
razvoj
2. zdrav življenjski slog (prepoznavanje
in preprečevanje: motenj pri prehrani, odvisnosti od drog, alkohola itd.)
3. spodbujanje medkulturnega dialoga
4. prepoznavanje in preprečevanje nasilnega vedenja v šolskem prostoru
5. aktivno državljanstvo med mladimi
6. vzgoja za enakost spolov
Prijavitelj se lahko prijavi na razvijanje
modela na eni izmed naštetih tem (predlog
ne sme vsebovati vsebin iz več razpisanih
tem hkrati).
b) sofinanciranje izvajanje projektov, ki
jih bodo izvajale mreže vzgojno-izobraževalnih zavodov (v nadaljevanju: VIZ), ki bodo
vključili teme s področja socialnih in državljanskih kompetenc (Socialne in državljanske kompetence – Mreže vzgojno-izobraževalnih zavodov):
– prepoznavanje in preprečevanje nasilnega vedenja v šolskem prostoru – na to
temo bosta sofinancirani 2 mreži VIZ
– aktivno/usmerjeno/kreativno preživljanje prostega časa mladih in medgeneracijsko sožitje: sofinancirana bo 1 mreža VIZ
– spodbujanje medkulturnega dialoga:
sofinancirana 1 mreža VIZ
– spodbujanje aktivnega državljanstva:
sofinancirana bo 1 mreža VIZ
– vzgoja za enakost spolov: sofinancirana bo 1 mreža VIZ
– okolje in prostor – varstvo okolja in pomen prostora v smeri trajnostnega razvoja:
sofinancirana bo 1 mreža VIZ
Prijavitelj se lahko prijavi na izvajanje
mreže na eni izmed naštetih tem (predlog
ne sme vsebovati vsebin iz več razpisanih
tem hkrati).
Pričakovani končni rezultati
a) Razvoj modelov socialnih in državljanskih kompetenc:
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1. analiza stanja na izbranem področju v Sloveniji in primerjava z drugimi državami EU (1. vmesno poročilo),
2. načrt za izvedbo projekta in izbrana metodologija, zbiranje in analiza podatkov ter oblikovanje predloga modela (drugo
vmesno poročilo),
3. poročilo o preizkušanju modelov
v VIZ (tretje, četrto, peto vmesno poročilo),
4. gradiva (pisana gradiva, e-gradiva,
informacijska gradiva, navodila za delo, priročnik za sodelavce na projektu) za strokovne delavce, učence ali dijake, starše,
5. zaključno poročilo z evalvacijo projekta,
6. predlogi/smernice za vključevanje
izbrane teme v izvedbeni kurikulum,
7. skupna konferenca (s sodelujočimi
VIZ) in predlogi za nadaljnje delo,
8. poročilo o sklepih konference.
b) Socialne in državljanske kompetence
– Mreže vzgojno-izobraževalnih zavodov:
1. analiza stanja, ki vključuje kratke
teoretske zasnove projekta, iz katerih je razvidno poznavanje izbranega vsebinskega
področja in utemeljitev za odločitev za posamezna področja v VIZ – do 200 besed,
2. načrt za izvedbo projekta in izbrana
metodologija,
3. gradiva (pisana gradiva, e-gradiva,
informacijska gradiva, spletne strani, navodila za delo, priročnik za sodelavce na
projektu) za strokovne delavce, učence ali
dijake, starše,
4. trimesečna vsebinska poročila
o poteku projekta,
5. končno poročilo z evalvacijo projekta,
6. predlogi/smernice za vključevanje
posamezne izbrane teme v izvedbeni kurikulum,
7. konference s predstavitvijo rezultatov in predlogi za nadaljnje delo,
8. poročilo o sklepih konferenc.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje splošne
pogoje:
– mora biti neposredno odgovoren za
pripravo in vodenje projekta, torej ne nastopa kot posrednik,
– je finančno in poslovno sposoben izpeljati projekt,
– razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta,
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi
posli ne upravlja sodišče,
– zoper njega ni začet postopek z upniki,
ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni
v kateri koli podobni okoliščini,
– ima poravnane zapadle obveznosti do
Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 95/04,
KZ-UPB1).
Prijavitelj glede na točko 4 tega razpisa
(Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje) oziroma natančnejši opis meril
v razpisni dokumentaciji priloži še:
– za že izvedene projekte z vsebinami,
ki se nanašajo na razpis – naslov projekta,
opis projekta z navedbo financerja ter z opisom končnih rezultatov (priložen izdelek oziroma priložena objavljena publikacija ipd.),

– za človeške vire – izjavo o sodelovanju
v izvedenem projektu, življenjepis, označene izpise iz COBISSA in SICRISA za relevantno področje.
Popolna vloga mora vsebovati izpolnjen
prijavni obrazec s prilogami in izjavami iz
razpisne dokumentacije.
Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje posebne
pogoje:
Razvoj modelov socialnih in državljanskih kompetenc:
– mora biti pravna ali fizična oseba, ki
je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki
je povezana s predmetom razpisa, to je za
raziskovalno in izobraževalno dejavnost,
– mora imeti za partnerje vsaj 3 istovrstne VIZ, ki podpišejo konzorcijsko pogodbo
(tipska konzorcijska pogodba je del razpisne
dokumentacije),
– prijavitelji in partnerji v konzorciju ne
smejo istočasno sodelovati v okviru sklopa
Razvoj modelov socialnih in državljanskih
kompetenc in sklopa Socialne in državljanske kompetence – Mreže vzgojno-izobraževalnih zavodov.
V primeru, da se na določeno temo ne
prijavi nihče oziroma če prijavitelj ne zbere potrebnih 60 točk za sofinanciranje, se
bodo finančna sredstva razporedila na drugo temo znotraj sklopa razvoja modelov, in
sicer na tistega prijavitelja, ki bo od prvotno
neizbranih prejel v ocenjevanju najvišje število točk.
Socialne in državljanske kompetence
– mreže vzgojno-izobraževalnih zavodov
Na razpis se lahko prijavi koordinator
VIZ, ki je nosilec projekta in hkrati eden od
(aktivnih) partnerjev v mreži VIZ (v nadaljevanju: prijavitelj), in sicer: vrtec, osnovna,
srednja poklicna in strokovna šola, gimnazija ter javni zavod za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, ki je organiziran
v javni mreži ali je za izvajanje dejavnosti
sofinanciran iz državnega proračuna. Šolski
centri, ki imajo v svoji sestavi več šol, ki niso
pravne osebe, lahko prijavijo šole v svoji
sestavi kot posamične prijavitelje, pri čemer
sami odločajo o številu prijavljenih šol, ali pa
šolski center kot posamičnega prijavitelja;
ne morejo pa prijaviti šole v svoji sestavi in
istočasno šolski center.
V mrežo se vzgojno-izobraževalni zavodi
vključijo glede na izbrano temo, in sicer:
– prepoznavanje in preprečevanje nasilnega vedenja v šolskem prostoru: sofinancirani bosta dve mreži VIZ, in sicer mreža,
sestavljena iz OŠ, in mreža, sestavljena iz
SŠ oziroma dijaških domov,
– aktivno/usmerjeno/kreativno preživljanje prostega časa mladih in medgeneracijsko sožitje: sofinancirana bo 1 mreža,
sestavljena iz različnih ravni vzgojno-izobraževalnega sistema (vrtci, osnovne šole,
srednje šole, dijaški domovi ...),
– spodbujanje medkulturnega dialoga:
sofinancirana bo 1 mreža, sestavljena iz
različnih ravni vzgojno-izobraževalnega sistema (vrtci, osnovne šole, srednje šole, dijaški domovi ...)
– spodbujanje aktivnega državljanstva:
sofinancirana bo 1 mreža, sestavljena iz
različnih ravni vzgojno-izobraževalnega sistema (vrtci, osnovne šole, srednje šole, dijaški domovi ...)
– vzgoja za enakost spolov: sofinancirana bo 1 mreža, sestavljena iz različnih ravni vzgojno-izobraževalnega sistema (vrtci,
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osnovne šole, srednje šole, dijaški domovi
...)
– okolje in prostor – varstvo okolja in
pomen prostora v smeri trajnostnega razvoja: sofinancirana bo 1 mreža, sestavljena
iz različnih ravni vzgojno-izobraževalnega
sistema (vrtci, osnovne šole, srednje šole,
dijaški domovi ...)
V eno mrežo:
– mora biti vključenih vsaj 8 VIZ, ki podpišejo konzorcijsko pogodbo (tipska konzorcijska pogodba je del razpisne dokumentacije),
– v projektu morata sodelovati vsaj dva
zunanja partnerja, to je pravni osebi javnega ali zasebnega prava, ki sta povezani
z vsebino projekta (npr. dom za ostarele,
zdravstveni dom, fakultete, nevladna organizacija, itd.),
– prijavitelji in partnerji v konzorciju ne
smejo istočasno sodelovati v okviru sklopa
Razvoj modelov socialnih in državljanskih
kompetenc in sklopa Socialne in državljanske kompetence – Mreže vzgojno-izobraževalnih zavodov.
V primeru, da se na določeno temo ne
prijavi nihče oziroma če prijavitelj ne zbere
potrebnih 60 točk za sofinanciranje, se bodo
finančna sredstva razporedila na drugo temo
znotraj sklopa Socialne in državljanske kompetence – Mreže vzgojno-izobraževalnih zavodov, in sicer na tistega prijavitelja, ki bo
od prvotno neizbranih prejel v ocenjevanju
najvišje število točk.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj
pomembnemu)
Izločitveno merilo – velja za oba sklopa:
če je eno od meril ali obe merili ovrednoteno
kot NE, komisija za javni razpis prijavo izloči
in je ne ocenjuje po ostalih merilih.
Predlog projekta je skladen z namenom razpisa

DA
NE
(izločitveno merilo)

Predlog projekta upošteva aktivnosti ter časovni in finančni okvir,
določen s tem razpisom in razpisno dokumentacijo

DA
NE
(izločitveno merilo)

Naslednje izločitveno merilo velja le za
sklop Socialne in državljanske kompetence
– Mreže vzgojno-izobraževalnih zavodov.
Če je merilo ovrednoteno kot NE, komisija
za javni razpis prijavo izloči in je ne ocenjuje
po ostalih merilih.
V projektu poleg vsaj 8 VIZ, povezanih v mrežo, sodelujeta vsaj
dva zunanja partnerja, to je pravna oseba javnega ali zasebnega
prava, ki je povezana z vsebino projekta (npr. dom za ostarele,
zdravstveni dom, fakultete, nevladna organizacija itd.)
4.1 Razvoj modelov socialnih in državljanskih kompetenc
Ministrstvo bo financiralo 6 modelov.
Najvišje število možnih točk je 100.
Vsak predlog projekta mora zbrati vsaj
60 točk, da je lahko sofinanciran.
Za vsako razpisano temo bo financiran
en predlog modela, ki bo v ocenjevanju prejel najvišje število točk.
V primeru, da bosta dva prijavitelja imela
enako število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel več točk v merilu reference prijavitelja
(merili 15 in 16).

DA
NE
(izločitveno merilo)
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V primeru, da se na določeno temo ne
prijavi nihče oziroma če prijavitelj ne zbere potrebnih 60 točk za sofinanciranje, se
bodo finančna sredstva razporedila na drugo temo znotraj sklopa razvoja modelov, in
sicer na tistega prijavitelja, ki bo od prvotno
neizbranih prejel v ocenjevanju najvišje število točk.

Merila
I.

Skupaj: 100 točk
Kakovost predlaganega
projekta

75 točk

1.

Predlog projekta je vsebinsko celovit
1 točka – Aktivnosti so pomanjkljivo predstavljene, vsebinsko se ne dopolnjujejo
5 točk – Aktivnosti so delno ustrezno predstavljene; vsebinsko se le delno
dopolnjujejo
10 točk – Aktivnosti so ustrezno predstavljene in se vsebinsko ustrezno dopolnjujejo

1 5 10

2.

Predlog projekta je sistematičen/pregleden
1 točka – Predlog projekta ni sistematičen/pregleden
3 točke – Predlog projekta je delno sistematičen/pregleden
5 točk – Predlog projekta je delno sistematičen/pregleden

1 3 5

3.

Dodana vrednost projekta je dobro razvidna; projekt prispeva k razvoju vsebinskega
področja
1 točka – Ni razvidna dodana vrednost, projekt ne prispeva k dvigu socialnih in
državljanskih kompetenc
3 točke – Delno razvidna dodana vrednost, projekt delno prispeva k dvigu socialnih in
državljanskih kompetenc
5 točk – Razvidna dodana vrednost, projekt prispeva k dvigu socialnih in
državljanskih kompetenc

1 3 5

4.

Predlog projekta se navezuje na OP RČV in druge strateške razvojne dokumente
s tega področja
1 točka – Predlog projekta pomanjkljivo navezuje na OP RCV in druge strateške
dokumente
3 točke – Predlog projekta se delno navezuje na OP RCV in druge strateške
dokumente
5 točk – Predlog projekta se navezuje na OP RCV in druge strateške dokumente

1 3 5

5.

Opredelitev problema je v predlogu projekta ustrezna
1 točka – Opredelitev problema ni ustrezna
3 točke – Opredelitev problema je delno ustrezna
5 točk – Opredelitev problema je ustrezna

1 3 5

6.

Izbrana metodologija za izvedbo projekta je ustrezna
1 točka – Opredelitev problema in izbrana metodologija za izvedbo projekta nista
ustrezni
3 točke – Opredelitev problema in izbrana metodologija za izvedbo projekta sta delno
ustrezni
5 točk – Opredelitev problema in izbrana metodologija za izvedbo projekta sta
ustrezni

1 3 5

7.

Načrtovani rezultati v predlogu projekta so realni, izvedljivi in povezani s cilji in
aktivnostmi projekta
1 točka – Načrtovani rezultati niso realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi
projekta
3 točke – Načrtovani rezultati so delno izvedljivi in delno povezani s cilji in aktivnostmi
projekta
5 točk – Načrtovani rezultati so realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi
projekta

1 3 5

8.

Finančni načrt izvedbe posameznih aktivnosti znotraj predloga projekta je realen in
izvedljiv
1 točka – Finančni načrt izvedbe ni realen in izvedljiv
5 točk – Finančni načrt izvedbe je realen in izvedljiv

1 5

9.

Časovni načrt izvedbe posameznih aktivnosti predloga projekta je realen in izvedljiv
1 točka – Časovni načrt izvedbe ni realen in izvedljiv
5 točk – Časovni načrt izvedbe je realen in izvedljiv

1 5

10.

Predvideni rezultati v predlogu projekta so uporabni za delo v praksi
1 točka – Predvideni rezultati niso uporabni za delo v praksi
3 točke – Predvideni rezultati so delno uporabni za delo v praksi
5 točk – Predvideni rezultati so uporabni za delo v praksi

1 3 5
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Merila
I.

Stran

Skupaj: 100 točk
Kakovost predlaganega
projekta

75 točk

11.

Ciljne skupine so jasno definirane in ustrezajo vsebini projekta
1 točka – Ciljne skupine niso jasno definirane in ne ustrezajo vsebini projekta
3 točke – Ciljne skupine so deloma definirane in deloma ustrezajo vsebini projekta
5 točk – Ciljne skupine so dobro definirane in ustrezajo vsebini projekta

1 3 5

12.

Število vključenih VIZ v preverjanje modela.
1 točka – vključene so 3 VIZ
3 točke – vključene so 4 VIZ
5 točk – vključenih je 5 VIZ

135

13.

Število vključenih otrok/učencev/dijakov v preizkušanje modela
1 točka – Vključenih je vsaj 60 otrok/učencev/dijakov
3 točke – Vključenih je vsaj 80 otrok/učencev/dijakov
5 točk – Vključenih je vsaj 100 otrok/učencev/dijakov

1 3 5

14.

Število vključenih strokovnih delavcev v preizkušanje modela
1 točka – Vključenih je vsaj 10 strokovnih delavcev
3 točke – Vključenih je vsaj 15 strokovnih delavcev
5 točk – Vključenih je vsaj 20 strokovnih delavcev

1 3 5

II.

Izkušnje in reference
prijavitelja

10 točk

15.

Število že izvedenih projektov prijavitelja na izbranem področju
1 točka – vsaj 1 referenca
3 točke – vsaj 3 reference
5 točk – vsaj 5 referenc

1 3 5

16

Nacionalne in mednarodne reference raziskovalcev na izbranem področju (označeni
izpisi iz COBISSA in SICRISA)
1 točka – vsaj 2 referenci
3 točke – vsaj 4 reference
5 točk – vsaj 6 referenc

1 3 5

III.

2261

Človeški viri in prispevek k vzpostavljanju ustreznih partnerstev glede na zastavljene
cilje projekta

15 točk

17.

Projekt predvideva nove zaposlitve
0 točk – Projekt ne predvideva novih zaposlitev
5 točk – Projekt predvideva nove zaposlitve

18.

V projektno skupino so vključeni raziskovalci z razpisanega področja
1 točka – vsaj 2 raziskovalca z razpisanega področja
3 točke – vsaj 3 raziskovalci z razpisanega področja
5 točk – vsaj 4 raziskovalci z razpisanega področja

1 3 5

19.

V projektno skupino so vključeni strokovni delavci šol, ki imajo izkušnje na izbranem
področju
1 točka – najmanj 1 sodelavec s praktičnimi izkušnjami
3 točke – najmanj 2 sodelavca s praktičnimi izkušnjami
5 točk – najmanj 3 sodelavci s praktičnimi izkušnjami

1 3 5

4.2 Socialne In Državljanske Kompetence – Mreže Vzgojno-Izobraževalnih Zavodov
Ministrstvo bo financiralo 7 mrež VIZ.
Najvišje število možnih točk je 100.
Vsak predlog projekta mora zbrati vsaj
60 točk, da je lahko sofinanciran.
Za vsako razpisano temo bo financirana
mreža, ki bo v ocenjevanju prejela najvišje
število točk, le v primeru teme Prepoznavanje in preprečevanje nasilnega vedenja
v šolskem prostoru bosta financirani dve
mreži, in sicer mreža, sestavljena iz osnovnih šol, in mreža sestavljena iz srednjih šol
oziroma dijaških domov. Izbrana mreža iz
posamezne ravni vzgojno-izobraževalnega
sistema v navedeni temi bo prav tako zbrala
najvišje število točk.
V primeru, da bosta dva prijavitelja imela
enako število točk, bo izbran tisti, ki bo do-

0 5
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segel več točk v merilu reference prijavitelja
(merilo 15).
V primeru, da se na določeno temo ne
prijavi nihče oziroma če ne zbere potrebnih
60 točk za sofinanciranje, se bodo finančna
sredstva razporedila na drugo temo znotraj
sklopa mrež, in sicer na tistega prijavitelja,
ki bo od prvotno neizbranih prejel v ocenjevanju najvišje število točk.

Merila
I.

Skupaj 100 točk
Kakovost predlaganega projekta

70 točk

1.

Predlog projekta je vsebinsko celovit
1 točka – Aktivnosti so pomanjkljivo predstavljene; vsebinsko se ne dopolnjujejo
3 točke – Aktivnosti so delno ustrezno predstavljene; vsebinsko se le delno
dopolnjujejo.
5 točk – Aktivnosti so ustrezno predstavljene in se vsebinsko ustrezno dopolnjujejo

1 3 5

2.

Predlog projekta je sistematičen/pregleden
1 točka – Predlog projekta ni sistematičen/pregleden
3 točke – Predlog projekta je delno sistematičen/pregleden
5 točk – Predlog projekta je sistematičen/pregleden

1 3 5

3.

Dodana vrednost projekta je dobro razvidna; projekt prispeva k dvigu socialnih in
državljanskih kompetenc
1 točka – Ni razvidna dodana vrednost, projekt ne prispeva k dvigu socialnih in
državljanskih kompetenc
3 točke – Delno razvidna dodana vrednost, projekt delno prispeva k dvigu socialnih in
državljanskih kompetenc
5 točk – Razvidna dodana vrednost, projekt prispeva k dvigu socialnih in državljanskih
kompetenc

1 3 5

4.

Predlog projekta se navezuje na OP RČV in druge strateške razvojne dokumente
s tega področja
1 točka – Predlog projekta se pomanjkljivo navezuje na OP RCV in druge strateške
dokumente
3 točke – Predlog projekta se delno navezuje na OP RCV in druge strateške
dokumente.
5 točk – Predlog projekta se navezuje na OP RCV in druge strateške dokumente

1 3 5

5.

Predlog projekta opredeljuje medpredmetno povezovanje vsebinskih področij
v izvedbeni kurikulum
1 točka – Predlog projekta ne opredeljuje medpredmetnega povezovanja vsebinskih
področij v izvedbeni kurikulum
3 točke – Predlog projekta delno opredeljuje medpredmetno povezovanja vsebinskih
področij v izvedbeni kurikulum
5 točk – Predlog projekta jasno opredeljuje medpredmetno povezovanja vsebinskih
področij v izvedbeni kurikulum

1 3 5

6.

Cilji predloga projekta so jasno opredeljeni in dosegljivi
1 točka – Cilji predloga projekta so nejasno opredeljeni in nedosegljivi
3 točke – Cilji predloga projekta so delno opredeljeni in dosegljivi
5 točk – Cilji predloga projekta so jasno opredeljeni in dosegljivi

1 3 5

7.

Metode dela v predlogu projekta so skladne s cilji predloga projekta
1 točka – Metode dela niso skladne s cilji predloga projekta
3 točke – Metode dela so delno usklajene s cilji predloga projekta
5 točk – Metode dela so skladne s cilji predloga projekta

1 3 5

8.

Načrtovani rezultati v predlogu projekta so realni, izvedljivi in povezani s cilji in
aktivnostmi projekta
1 točka – Načrtovani rezultati niso realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi
projekta
3 točke – Načrtovani rezultati so delno izvedljivi in delno povezani s cilji in aktivnostmi
projekta
5 točk – Načrtovani rezultati so realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi
projekta

1 3 5

9.

Predvideni konkretni rezultati v predlogu projekta so uporabni za širši krog VIZ
1 točka – Predvideni konkretni rezultati so uporabni za širši krog VIZ
3 točke – Predvideni konkretni rezultati so delno uporabni za širši krog VIZ
5 točk – Predvideni konkretni rezultati so uporabni za širši krog VIZ

1 3 5

10.

Načrt izvedbe (časovni in finančni) je v predlogu projekta jasno opredeljen in izvedljiv
1 točka – Načrt izvedbe (časovni in finančni) ni jasno opredeljen in izvedljiv
3 točke – Načrt izvedbe (časovni in finančni) je delno opredeljen in izvedljiv
5 točk – Načrt izvedbe (časovni in finančni) je jasno opredeljen in izvedljiv

1 3 5
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Stran

Skupaj 100 točk

11.

V predlogu projekta so odgovornosti enakomerno razporejene in jasno je opredeljeno,
kdo je odgovoren za izpeljavo posameznih aktivnosti
0 točk – Odgovornosti niso enakomerno razporejene oziroma iz predloga ni razvidno,
kdo je odgovoren za izvedbo posameznih aktivnosti
5 točk – Odgovornosti niso enakomerno razporejene oziroma iz predloga ni razvidno,
kdo je odgovoren za izvedbo posameznih aktivnosti

12.

Projektne aktivnosti jasno opredeljujejo aktivno vlogo otrok/učencev/dijakov
1 točka – Projektne aktivnosti ne opredeljujejo aktivne vloge otrok/učencev/dijakov
3 točke – Projektne aktivnosti opredeljujejo le delno aktivno vlogo
otrok/učencev/dijakov.
5 točk – Projektne aktivnosti jasno opredeljujejo aktivno vlogo otrok/učencev/dijakov

1 3 5

13.

Projektne aktivnosti jasno opredeljujejo aktivno vlogo zunanjih partnerjev (nevladnih
organizacij itd.)
1 točka – Projektne aktivnosti ne opredeljujejo aktivne vloge zunanjih partnerjev
3 točke – Projektne aktivnosti opredeljujejo le delno aktivno vlogo zunanjih partnerjev
5 točk – Projektne aktivnosti jasno opredeljujejo aktivno vlogo zunanjih partnerjev

1 3 5

14.

Predlog projekta vključuje (notranjo) spremljavo izpeljave projekta in projektne
uspešnosti
0 točk – Predlog projekta ne vključuje (notranje) spremljavo izpeljave projekta in
projektne uspešnosti
5 točk – Predlog projekta vključuje (notranjo) spremljavo izpeljave projekta in projektne
uspešnosti z razlago

0 5

II.

Izkušnje in reference prijavitelja

10 točk

15.

III.

2263

Nacionalne in/ali mednarodne reference (izvedeni projekti prijavitelja in aktivnih
partnerjev) na izbranem področju
0 točk (nič referenc)
2 točki(1 referenca)
4 točke (2–3 reference)
6 točk (4–6 referenc)
8 (7–9 referenc)
10 točk (10 ali več referenc)
Človeški viri in prispevek k vzpostavljanju ustreznih partnerstev glede na zastavljene
cilje projekta

0 5

0 2 4 6 8 10

10 točk

16.

Predlog projekta predvideva nove zaposlitve
0 točk – Projekt ne predvideva novih zaposlitev
5 točk – Projekt predvideva nove zaposlitev

ne – 0
da – 5

17.

Število zunanjih partnerjev, ki sodelujejo v projektu
1 točka – 2 partnerja
3 točke – 3 partnerji
5 točk – 4 in več partnerjev

1 3 5

IV.

Ciljne skupine

10 točk

18.

Število vključenih otrok/učencev/dijakov v mrežo
1 točka – V mrežo je vključenih vsaj 160 otrok/učencev/dijakov
3 točke – V mrežo je vključenih vsaj 320 otrok/učencev/dijakov
5 točk – V mrežo je vključenih vsaj 480 otrok/učencev/dijakov

1 3 5

19.

Število vključenih strokovnih delavcev v mrežo
1 točka – V mrežo je vključenih vsaj 24 strokovnih delavcev
3 točke – V mrežo je vključenih vsaj 40 strokovnih delavcev
5 točk – V mrežo je vključenih vsaj 64 strokovnih delavcev

1 3 5

5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za izbor
operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja;
3.1. prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja
in usposabljanja.
Višina sredstev za izvajanje projektov
s področja socialnih in državljanskih kompetenc za obdobje 2008–2010 je 1.371.000
EUR, in sicer 657.000 EUR za 6 modelov

Stran
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za vključevanje izbrane teme v izvedbene
kurikulume (za vsak model je predvidenih
109.500 EUR) in 714.000 EUR za 7 mrež
VIZ (za vsako mrežo je predvidenih 102.000
EUR).
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Skupna okvirna vrednost predvidenih sredstev za predmetni razpis znaša
1.371.000 EUR, od tega je vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih
letih:
– za proračunsko leto 2008: 27.785,00
EUR od tega:
– 23.617,25 EUR s PP 9240 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 4.167,75 EUR s PP 9252 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska
udeležba (15%),
– za proračunsko leto 2009: 538.215,00
EUR od tega:
– 457.482,75 EUR s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85%) in
– 80.732,25 EUR s PP 9252 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska
udeležba (15%),
– za proračunsko leto 2010: 776.660,00
EUR od tega:
– 660.161,00 EUR s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85%) in
– 116.499,00 EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska
udeležba (15%),
– za proračunsko leto 2011: 28.340,00
EUR od tega:
– 24.089,00 EUR s PP 9240 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 4.251,00 EUR s PP 9252 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska
udeležba (15%).
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od podpisa pogodbe do
najkasneje 31. 10. 2010, in sicer po področjih:
– Razvoj modelov socialnih in državljanskih kompetenc: od podpisa pogodbe
– 31. 8. 2010
– Socialne in državljanske kompetence
– Mreže vzgojno-izobraževalnih zavodov:
od podpisa pogodbe do 31. 10. 2010
Predvidena višina sredstev po sklopih in
proračunskih letih:

Razvoj modelov socialnih in
državljanskih kompetenc – 6
modelov
Socialne in državljanske
kompetence – mreže
vzgojno-izobraževalnih zavodov
– 7 mrež

2008

2009

2010

2011

27.785,00

314.215,00

315.000,00

0

0

224.000,00

461.660,00

28.340,00

Predvidena višina sredstev za en model/eno mrežo po proračunskih letih:
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Razvoj modelov socialnih in
državljanskih kompetenc
– 1 model
Socialne in državljanske
kompetence – mreže
vzgojno-izobraževalnih zavodov
– 1 mreža
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2008

2009

2010

2011

4.630,83

52.369,17

52.500,00

0

0

32.000,00

65.951,43

4.048,57

7. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85%
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:
15%
8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka
Skupnosti je 85%.
9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za
njihov izračun
Upravičeni stroški predmetnega javnega
razpisa so:
– plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela
– delo po avtorski pogodbi (samo za zunanje izvajalce)
– delo po podjemni pogodbi (samo za
zunanje izvajalce)
– delo prek študentskega servisa
– založniške in tiskarske storitve, e-publikacije
– stroški oglaševalskih storitev
– stroški za izvedbo zaključne konfe
rence
– stroški najema prostorov in opreme za
izvajanje projekta
– izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi)
– kotizacija (za strokovna izobraževanja
projektnih timov, strokovna izobraževanja
strokovnih delavcev v VIZ, za udeležbe na
konferencah, posvetih v zvezi z razpisano
temo)
– nakup strokovnih gradiv in podpornih
materialov
– stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih
– posredni – operativni stroški (komunikacijske in poštne storitve, elektrika, ogrevanje – po ključu; poštnina, pisarniški material)
– amortizacija računalniške in druge
opreme (le če oprema ni bila kupljena z javnim denarjem).
Dokazila za dokazovanje upravičenih
stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013.
10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec mora pri informiranju in
obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen
Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006/ES in
Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih

Stran

2265

Stran

2266 /
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v programskem obdobju 2007–2013 (www.
euskladi.si).
11. Morebitno dopolnilno financiranje:
dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES,
ni predvideno.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati
porabo sredstev za projekt v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako
da bo zagotovljen pregled nad namensko
porabo sredstev.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad
izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov
Evropske skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu
predhodno naznanilo izvedbo kontrole na
samem mestu. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na samem mestu, kar bo upravičenec,
v primeru odobritve sofinanciranega projekta, dolžan omogočiti.
14. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem razpisu je zagotovljena enakost med
spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16.
členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: upravičenci se zavezujejo
k varovanju osebnih podatkov in poslovnih
skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skladu s Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-1-UPB1, Uradni list RS, št.
94/2007 z dne 16. 10. 2007, Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS,
št. 94/2007 z dne 19. 4. 2006 in št. 10/2008
z dne 30. 1. 2008) in 37. členom Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006/ES.
16. Zahteve glede spremljanja prihodkov
projekta: upravičenec mora dokumentirano
spremljati in prikazovati prihodke projekta.
Če se pri izvajanju projekta ustvarijo prihodki, je treba za višino ustvarjenih prihodkov
znižati upravičene stroške.
17. Omejitve glede sprememb projekta
v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES:
ni relevantno.
18. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način
obveščanja o rokih v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Prijave morajo v zapečateni ovojnici,
opremljene z obrazcem, ki je del razpisne
dokumentacije, prispeti v vložišče Ministrstva za šolstvo in šport (na naslov Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Masarykova 16,
p. p. 104, 1001 Ljubljana) do 5. 9. 2008 do
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13. ure. Velja tudi priporočena pošiljka, oddana na pošto najkasneje z datumom oddaje 5. 9. 2008. Kot pravočasno prispele štejejo tudi prijave, ki bodo oddane v vložišču
Ministrstva za šolstvo in šport najkasneje
zadnji dan roka za oddajo prijav, in sicer
do 13. ure.
Neustrezno označene in nepravočasno
prispele prijave se ne bodo obravnavale in
bodo vrnjene prijavitelju.
Zaporedno dodeljevanje sredstev ni
predvideno.
19. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev ter način obveščanja o datumih
naslednjih odpiranj v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Prijave bo odprla in ocenila imenovana Komisija za izvedbo postopka javnega
razpisa, ki jo imenuje minister, pristojen za
šolstvo in šport. Odpiranje prijav ne bo javno. Prijavitelje nepopolnih prijav bo komisija v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno
pozvala k dopolnitvi. Prijave, ki jih prijavitelji
ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Komisija nato popolne prijave sprejme
v strokovni pregled in oceno ter pristojnemu ministru predlaga projekt, ki naj se po
javnem razpisu financira. Obrazložen sklep
ministra o izbiri oziroma zavrnitvi bo ministrstvo poslalo vsem prijaviteljem, ki bodo
s prijavo sodelovali na javnem razpisu.
20. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma
odpiranja prijav.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila iz javnega razpisa in mu razpisana
sredstva neupravičeno niso bila dodeljena,
lahko v 8 dneh od prejema obvestila o izbiri
vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, p. p.
104, 1001 Ljubljana, s pripisom »Pritožba
na sklep – Javni razpis za izvajanje projektov s področja socialnih in državljanskih
kompetenc za obdobje 2008–2010. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi
katerih jo vlaga. Predmet pritožbe ne morejo
biti postavljena merila za izbiro končnih prejemnikov. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci. O pritožbi
odloči minister v roku 15 dni s sklepom.
21. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstva
za šolstvo in šport, www.mss.gov.si (rubrika
Okrožnice, razpisi in javna naročila). Ogled
in dvig razpisne dokumentacije je možen
tudi od prvega dne po objavi javnega razpisa vsak delovni dan od 9. do 12. ure v vložišču Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana. Prijavitelji lahko dobijo
dodatne informacije na elektronskem naslovu: erika.rustja@gov.si.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta ali, da je
višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške, ki
so predmet sofinanciranja, upravičenec ni
prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega
financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo,
da je upravičenec prejel sredstva za stroške projekta tudi iz drugih virov financiranja
ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem
pisno obvestil ministrstvo, se lahko pogodba
o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo

dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno
prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 54450-13/2008/2
Ob-5706/08
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999/ES (Ur. l. EU, št. 210),
Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (Ur.
l. EU, št. 210), Uredbe Komisije (ES) št.
1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006
o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu (Ur. l. EU, št. 371), Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02), Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 126/06 in
114/07), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leti 2008 in 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07), Zakona o državni upravi (Ur. l. RS, št. 113/05),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
50/07), Uredbe o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike
v programskem obdobju 2007–2013 (Ur. l.
RS, št. 41/07), Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013,
št. CCI 2007SI051PO001, z dne 21. 11.
2007, Priporočila Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje
(2006/962/ES), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 16/07 in 36/08) objavlja Ministrstvo
za šolstvo in šport
javni razpis
za izvajanje projektov s področij kulturna vzgoja in bralna pismenost
za obdobje od 2008 do 2011
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca JR, ki
izvede vse postopke, potrebne za dodelitev
sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna
usmeritev)
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za izbor
operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013, 3. razvojne prioritete: »Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja«;
3.1. prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.
Aktivnosti zgoraj omenjene tretje razvojne prioritete »Razvoj človeških virov
in vseživljenjskega učenja« in prednostne
usmeritve »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja iz »Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013« so komplementarne
programu EU »Vseživljenjsko učenje«, ki je
temeljni programski instrument na področju
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izobraževanja in usposabljanja, ter programu »Izobraževanje in usposabljanje 2010«
in ne nazadnje Lizbonski strategiji.
Za razpisano področje je temeljno Priporočilo evropskega parlamenta in sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih
kompetencah za vseživljenjsko učenje
(2006/962/ES), dostopno na spletni strani:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:SL:
PDF ter UNESCOva priporočila in smernice za kulturno vzgojo (Road Map for Arts
Education, UNESCO, 2006), dostopno na
spletni strani: http://portal.unesco.org/culture/en/files/30335/11815788433roadmap_final_sept2006.doc/roadmap_final_sept2006.
doc), vsebinsko pa je razpisano področje
uokvirjeno tudi v resornih nacionalnih razvojnih dokumentih, predvsem v Strategiji vseživljenjskosti učenja v Sloveniji, ki
je dostopna na spletni strani: http://www.
cmepius.si/files/cmepius/userfiles/grundtvig/strategija_vsezivljenskosti_ucenja.pdf
ter v Nacionalni strategiji za razvoj pismenosti, dostopna na: http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/razvoj_solstva/projekti/pismenost/ ter Nacionalni program za kulturo
2008 – 2011 (http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Drugo/aktualno/Nacionalni_program_za_kulturo_2008_2011.pdf).
Za doseganje izboljšanja kakovosti in
učinkovitosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja je poleg drugih instrumentov
velikega pomena posodabljanje in razvijanje
novih, fleksibilnih programov ter razvijanje
mehanizmov in instrumentov za dvig bralne
in drugih pismenosti.
Za doseganje čim višje ravni pismenosti
na vseh področjih zasebnega in družbenega
življenja je potrebno spodbujati široko družbeno prizadevanje za ozaveščanje o pomenu pismenosti in izboljšanju ravni vseh vrst
pismenosti pri vseh posameznikih v različnih
življenjskih obdobjih, ter tako omogočiti stalen razvoj družbe in gospodarstva.
S kakovostnim sistemom izobraževanja
želimo tudi zagotoviti dvig ključnih kompetenc, ki jih ljudje potrebujemo za osebno
izpolnitev in razvoj ter zaposlitev. Kompetenca »Kulturna zavest in izražanje« je
v dokumentu evropskega parlamenta in
sveta opredeljena kot spoštovanje pomena
kreativnega izražanja, zamisli, izkušenj, in
čustev v različnih medijih, vključno z glasbo, upodabljajočimi umetnostmi, literaturo
in vizualnimi umetnostmi. Številne kulturne
politike spodbujajo programe in projekte, ki
povezujejo kulturno in izobraževalno sfero.
Otroke, učence in dijake vzpodbujajo k spoznavanju kulture in k ustvarjanju.
Namen javnega razpisa je dvig ravni kulturne pismenosti med otroki/učenci/dijaki in
odraslimi, tako strokovnimi delavci kot tudi
starši, odpiranje šole in povezovanje s kulturnimi ustanovami ter priprava predlogov
in smernic za vključevanje kulturne vzgoje
v izvedbene kurikule.
Namen razpisa je spodbuditi tudi aktivnosti s področja bralne pismenosti v vrtcih, osnovnih, strokovnih in poklicnih šolah, gimnazijah, šolskih centrih ter javnih
zavodih s področja vzgoje in izobraževanja
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in s tem spodbuditi kakovostnejše delo
v vzgojno-izobraževalnih zavodih (v nadaljevanju: VIZ) ter izvesti tudi določene ukrepe
za nadaljnji razvoj bralne pismenosti.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov mrež VIZ (natančnejši opis
mrež VIZ je v 3. poglavju – Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu), ki bodo imeli
za cilj dvig kulturne in bralne pismenosti ter
sofinanciranje raziskovalne dejavnosti na
področju bralne pismenosti.
Ministrstvo za šolstvo in šport bo sofinanciralo naslednje tri vsebinske sklope:
1. Vključevanje kulturne vzgoje v izvedbene kurikule in dvig ravni kulturne pismenosti.
2. Razvoj bralne pismenosti: modeli za
razvijanje in izboljšanje ravni bralne pismenosti za otroke in mladostnike.
3. Razvoj bralne pismenosti: analiza
stanja obstoječih modelov, programov in
diagnostičnih sredstev ter razvoj modelov
in diagnostičnih instrumentov na področju
bralne pismenosti.
2.1 Pričakovani končni rezultati:
2.1.1. Vključevanje kulturne vzgoje v izvedbene kurikule in dvig ravni kulturne pismenosti
A) Pričakovani končni rezultati:
1. Analiza stanja – kratka zasnova projekta, iz katere je razvidno strokovno-teoretsko poznavanje izbranega/izbranih vsebinskih področij kulture in utemeljitev za
odločitev za projekt na posameznem/posameznih področja kulture:
– Vizualne umetnosti (likovna umetnost,
fotografija, multimedija, arhitektura),
– Glasbena umetnost,
– Filmska umetnost,
– Uprizoritvene umetnosti (gledališče,
lutke, sodobni ples),
– Bralna kultura,
– Kulturna dediščina.
2. Izdelava načrta za izvedbo projekta
z opredelitvijo problema in izborom metodologije ter jasno opredelitvijo vlog posameznih partnerjev v projektu.
3. Gradiva (gradiva, e-gradiva, informacijska gradiva, spletne strani, navodila
za delo, navodila za delo za sodelavce na
projektu) za strokovne delavce, učence ali
dijake, starše.
4. Trimesečna vsebinska poročila o poteku projekta.
5. Končno poročilo z evalvacijo projekta.
6. Predlogi/smernice za vključevanje kulturne vzgoje v izvedbeni kurikulum.
7. Skupna konferenca s predstavitvijo rezultatov in predlogi za nadaljnje delo.
8. Poročilo o sklepih konference.
2.2.1 Razvoj bralne pismenosti: modeli
za razvijanje in izboljšanje ravni bralne pismenosti za otroke in mladostnike
A) Pričakovani končni rezultati:
1. Analiza stanja, ki vključuje kratke teoretske zasnove projekta, iz katere je razvidno poznavanje izbranega/izbranih vsebinskih področij in utemeljitev za odločitev za
posamezna področja:
– razvoj pismenosti za otroke in mladostnike v vsakodnevni šolski situaciji,
– razvoj pismenosti za otroke in mladostnike v prostem času,
– razvoj pismenosti za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami,
– razvoj pismenosti za predšolske otroke, ki niso vključeni v organizirane oblike
predšolske vzgoje,
– izboljšanje pismenosti otrok in mladostnikov iz manj spodbudnega okolja,
– izboljšanje pismenosti otrok in mladostnikov, katerih materni jezik ni slovenščina,
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– razvijanje branja in bralne kulture – povezovanje šole s knjižnico (šolska in splošna).
2. Načrt za izvedbo projekta in izbrana
metodologija.
3. Gradiva (gradiva, e-gradiva, informacijska gradiva, spletne strani, navodila za
delo, navodila za sodelavce na projektu) za
strokovne delavce, učence ali dijake, starše.
4. Trimesečna vsebinska poročila o poteku projekta.
5. Končno poročilo z evalvacijo projekta.
6. Predlogi/smernice za vključevanje področja bralne pismenosti v izvedbeni kurikulum.
7. Skupna konferenca s predstavitvijo rezultatov in predlogi za nadaljnje delo.
8. Poročilo o sklepih konference.
3. Razvoj bralne pismenosti: analiza
stanja obstoječih modelov, programov in
diagnostičnih sredstev ter razvoj modelov
in diagnostičnih instrumentov na področju
bralne pismenosti
A) Pričakovani končni rezultati:
1. Kritična analiza stanja obstoječih modelov in programov za razvoj pismenosti
otrok in mladostnikov v Sloveniji.
2. Analiza stanja diagnostičnih instrumentov na področju pismenosti in ocena
ustreznosti teh instrumentov.
3. Opredelitev problema za razvoj instrumentov in izbrana metodologija za izvedbo
projekta.
4. Baza podatkov za razvoj instrumentov.
5. Poročilo o analizi.
6. Predlogi novih diagnostičnih instrumentov in programov za osnovnošolce za:
– oceno bralne pismenosti in pisnih spretnosti,
– ugotavljanje primanjkljajev pismenosti.
7. Izdelan in preizkušen instrumentarij.
8. Izdelan predlog modela za spodbujanje pismenosti učencev (glede na instrumentarij).
9. Končno poročilo z evalvacijo.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu po posameznih sklopih
3.1. Vključevanje kulturne vzgoje v izvedbene kurikule in dvig ravni kulturne pismenosti
Na razpis se lahko prijavi koordinator
mreže vrtcev/šol oziroma poslovodeči konzorcijski partner (v nadaljevanju: prijavitelj),
ki je eden od (aktivnih) partnerjev v mreži
vrtcev/šol oziroma konzorcijskih partnerjev,
in sicer: vrtec, osnovna, srednja poklicna in
strokovna šola, gimnazija ter javni zavod
za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki
Sloveniji, ki je organiziran v javni mreži ali
je za izvajanje dejavnosti (so)financiran iz
državnega proračuna. Šolski centri, ki imajo
v svoji sestavi več šol, ki niso pravne osebe,
lahko prijavijo šole v svoji sestavi kot posamične prijavitelje, pri čemer sami odločajo
o številu prijavljenih šol, ali pa šolski center
kot posamičnega prijavitelja; ne morejo pa
prijaviti šole v svoji sestavi in istočasno šolski center.
Mreža mora biti sestavljena iz 8 do 10
VIZ, ki sklenejo konzorcijsko pogodbo o izvedbi projekta (tipska konzorcijska pogodba
je del razpisne dokumentacije).
Vsaka mreža mora v projektu sodelovati
vsaj z eno kulturno ustanovo.
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Ministrstvo bo predvidoma izbralo tri
mreže: mrežo vrtcev, mrežo osnovnih šol
in mrežo srednjih šol. V mrežo se morajo
vključiti vzgojno-izobraževalni zavodi iste
ravni vzgojno-izobraževalnega sistema (v
nadaljevanju: raven), opredeljene v tem razpisu: raven vrtcev, raven osnovnih šol, raven
srednjih šol (vključuje gimnazije, poklicne in
strokovne srednje šole).
Kulturna ustanova, ki sodeluje v projektu, mora biti javni zavod s področja kulture
ali izvajalec javnih kulturnih programov ali
projektov, ki so v javnem interesu na področju kulture ali društvo, ki je registrirano
kot društvo v javnem interesu na področju
kulture, ali posamezniki, ki imajo status samozaposlenega v kulturi vpisan, v razvid
pri Ministrstvu za kulturo (v nadaljevanju:
kulturna ustanova).
Vsaka mreža mora imeti svoj projektni
tim, ki je sestavljen iz predstavnikov v mrežo
vključenih partnerjev.
Prijavitelji in partnerji v mreži morajo biti
vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih
programov in v primeru, da gre za zasebno šolo, imeti ustrezno odločbo o koncesiji
ali odločbo o (so)financiranju iz državnega
proračuna.
Poleg zgoraj navedenih pogojev mora
prijavitelj imeti poravnane zapadle obveznosti do Republike Slovenije.
3.2. Razvoj bralne pismenosti: modeli za
razvijanje in izboljšanje ravni bralne pismenosti za otroke in mladostnike
Na razpis se lahko prijavi koordinator
mreže vrtcev/šol oziroma poslovodeči konzorcijski partner (v nadaljevanju: prijavitelj),
ki je eden od (aktivnih) partnerjev v mreži
vrtcev/šol oziroma konzorcijskih partnerjev,
in sicer: vrtec, osnovna, srednja poklicna in
strokovna šola, gimnazija ter javni zavod
za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki
Sloveniji, ki je organiziran v javni mreži ali
je za izvajanje dejavnosti (so)financiran iz
državnega proračuna. Šolski centri, ki imajo
v svoji sestavi več šol, ki niso pravne osebe,
lahko prijavijo šole v svoji sestavi kot posamične prijavitelje, pri čemer sami odločajo
o številu prijavljenih šol, ali pa šolski center
kot posamičnega prijavitelja; ne morejo pa
prijaviti šole v svoji sestavi in istočasno šolski center.
Ministrstvo bo izbralo dve mreži, v kateri
se lahko vključijo vzgojno-izobraževalni zavodi različnih ravni vzgojno-izobraževalnega
sistema (v nadaljevanju: raven), opredeljene
v tem razpisu: vrtci, osnovne šole, srednje
šole (vključuje gimnazije, poklicne in strokovne srednje šole).
Mreža mora biti sestavljena iz 8 do 10
VIZ, ki sklenejo konzorcijsko pogodbo o izvedbi projekta (tipska konzorcijska pogodba
je del razpisne dokumentacije).
Naročnik predlaga, da vsaka mreža sodeluje s splošno knjižnico.
Vsaka mreža mora imeti svoj projektni
tim, ki je sestavljen iz predstavnikov v mrežo vključenih partnerjev. Vsaka mreža mora
imeti koordinatorja mreže, ki je zadolžen za
koordinacijo mreže in poročanje ministrstvu.
Koordinator mreže bo izvajalec projekta, vanjo vključene organizacije pa njegovi aktivni
partnerji v mreži.
Prijavitelji in partnerji v mreži morajo biti
vpisani v razvid izvajalcev javno-veljavnih
programov in v primeru, da gre za zasebno šolo, imeti ustrezno odločbo o koncesiji
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ali odločbo o (so)financiranju iz državnega
proračuna.
Poleg zgoraj navedenih pogojev mora
prijavitelj imeti poravnane zapadle obveznosti do Republike Slovenije.
3.3 Razvoj pismenosti: analiza stanja
obstoječih modelov, programov in diagnostičnih sredstev ter razvoj modelov in diagnostičnih instrumentov na področju bralne
pismenosti
Prijavitelj je pravna ali fizična oseba, ki
je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki
je povezana s predmetom razpisa, to je za
raziskovalno in izobraževalno dejavnost.
Prijavitelj ima lahko partnerje, ki sklenejo
konzorcijsko pogodbo o izvedbi projekta
(tipska konzorcijska pogodba je del razpisne dokumentacije)
Prijavitelj mora izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– je neposredno odgovoren za pripravo
in vodenje projekta, torej ne nastopa kot
posrednik,
– je finančno in poslovno sposoben izpeljati projekt,
– razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta (gl. posebne pogoje),
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi
posli ne upravlja sodišče,
– zoper njega ni začet postopek z upniki,
ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni
v kateri koli podobni okoliščini,
– ima poravnane zapadle obveznosti do
Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku (Ur. l. RS, št. 95/04, KZ-UPB1).
Posebna pogoja za tretji sklop: prijavitelj
mora za kandidiranje na javnem razpisu priložiti še (gl. razpisna dokumentacija):
– za izvedene projekte: naslov projekta; opis projekta z navedbo financerja; opis
končnih rezultatov (izdelek oziroma objavljena publikacija ipd.);
– za človeške vire – izjavo o sodelovanju
v izvedenem projektu; življenjepis; označene izpise iz COBISSA in SICRISA za relevantno področje.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj
pomembnemu)
Za vse tri razpisane vsebinske sklope
velja izločitveno merilo, tj. če je eno od meril
ali obe merili ovrednoteno kot NE, komisija
za javni razpis prijavo izloči in je ne ocenjuje
po ostalih merilih.
DA
NE
(izločitveno merilo)
Predlog projekta upošteva aktivnosti in časovni ter finančni
DA
NE
okvir, določen s tem razpisom in razpisno dokumentacijo (izločitveno merilo)
Predlog projekta je skladen z namenom razpisa

Za prvi vsebinski sklop velja še dodatno
izločitveno merilo:
V projektu sodeluje vsaj ena kulturna ustanova

DA
NE
(izločitveno merilo)

4.1 Vključevanje kulturne vzgoje v izvedbene kurikule in dvig ravni kulturne pismenosti
Ministrstvo bo predvidoma izbralo 3 mreže posameznih vzgojno-izobraževalnih ravni: mrežo vrtcev, mrežo osnovnih šol in mre-
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žo srednjih šol (vključuje gimnazije, srednje
poklicne in strokovne šole).
Na vsaki ravni bo financirana mreža, ki
bo zbrala največ točk. Najvišje možno število točk je 105. Prijavljeni projekt mreže mora
zbrati vsaj 65 točk. V primeru, da bosta dve
ali več mrež dosegle enako število točk, bo
kot kriterij dodelitve sredstev izbrano merilo
»Izkušnje in reference prijavitelja za izvedbo
projekta«.
Če noben prijavljeni projekt znotraj ravni ne doseže predvidenega števila točk ali
se nihče ne prijavi, se sofinancira mreža
druge ravni, ki je dosegla drugo najvišje
število točk.

Točke
I.

Kakovost predlaganega projekta

75 točk

1.

Predlog projekta je vsebinsko celovit
1 točka – Predlog projekta ni vsebinsko celovit
3 točke – Predlog projekta je delno vsebinsko celovit
5 točk – Predlog projekta je vsebinsko celovit

1

3

5

2.

Predlog projekta je sistematičen / pregleden
1 točka – Predlog projekta ni sistematičen/pregleden
3 točke – Predlog projekta je delno sistematičen/pregleden
5 točk – Predlog projekta je sistematičen/pregleden

1

3

5

3.

Dodana vrednost projekta je dobro razvidna; projekt prispeva k dvigu kompetenc na
izbranem področju
1 točka – Dodana vrednost ni razvidna; projekt ne prispeva k dvigu kompetenc na
izbranem področju
3 točke – Dodana vrednost je delno razvidna; projekt delno prispeva k dvigu
kompetenc na izbranem področju
5 točk – Dodana vrednost je razvidna; projekt prispeva k dvigu kompetenc na
izbranem področju

1

3

5

4.

Predlog projekta vsebuje utemeljeno navezavo na op in druge strateške razvojne
dokumente s tega področja
1 točka – Predlog projekta se pomanjkljivo navezuje na OP in druge strateške
razvojne dokumente s tega področja
3 točke – Predlog projekta se delno navezuje na OP in druge strateške razvojne
dokumente s tega področja
5 točk – Predlog projekta se navezuje na OP in druge strateške razvojne dokumente
s tega področja

1

3

5

5.

Predlog projekta opredeljuje medpredmetno povezovanje vsebinskih področij
v izvedbeni kurikulum
1 točka – Predlog projekta ne opredeljuje medpredmetnega povezovanja
3 točke – Predlog projekta delno opredeljuje medpredmetno povezovanje
5 točk – Predlog projekta jasno opredeljuje medpredmetno povezovanje

1

3

5

6.

Število področij kulture vključenih v predlog projekta
1 točka – Predlog projekta vključuje eno vsebinsko področje kulture
3 točke – Predlog projekta vključuje vsaj dve vsebinski področji kulture
5 točk – Predlog projekta vključuje vsaj štiri vsebinska področja kulture

1

3

5

7.

Cilji predloga projekta so jasno opredeljeni in dosegljivi
1 točka – Cilji predloga projekta so nejasno opredeljeni in nedosegljivi
3 točke – Cilji predloga projekta so delno opredeljeni in dosegljivi
5 točk – Cilji predloga projekta so jasno opredeljeni in dosegljivi

1

3

5

8.

Aktivnosti predloga projekta so jasno opredeljene
1 točka – aktivnosti so pomanjkljivo predstavljene; vsebinsko se ne dopolnjujejo
3 točke – aktivnosti so delno ustrezno predstavljene; vsebinsko se le delno
dopolnjujejo
5 točk – aktivnosti si ustrezno predstavljene in se vsebinsko ustrezno dopolnjujejo

1

3

5

9.

Metode dela so skladne s cilji projekta
1 točka – Metode dela niso skladne s cilji projekta
3 točke – Metode dela so delno usklajene s cilji projekta
5 točk – Metode dela so skladne s cilji projekta

1

3

5
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Točke

10.

Projektne aktivnosti jasno opredeljujejo aktivno vlogo otrok/učencev/dijakov
1 točka – Projektne aktivnosti ne opredeljujejo aktivne vloge otrok/učencev/dijakov
3 točke – Projektne aktivnosti le delno opredeljujejo aktivno vlogo
otrok/učencev/dijakov
5 točk – Projektne aktivnosti jasno opredeljujejo aktivno vlogo otrok/učencev/dijakov

1

3

5

11.

Načrtovani rezultati so realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi projekta
1 točka – Načrtovani rezultati niso realni, niso izvedljivi in niso povezani s cilji in
aktivnostmi projekta
3 točke – Načrtovani rezultati so delno izvedljivi in delno povezani s cilji in aktivnostmi
projekta
5 točk – Načrtovani rezultati so realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi
projekta

1

3

5

12.

Predvideni konkretni rezultati so uporabni za širši krog viz
1 točka – Predvideni konkretni rezultati niso uporabni za širši krog VIZ
3 točke – Predvideni konkretni rezultati so delno uporabni za širši krog VIZ
5 točk – Predvideni konkretni rezultati so uporabni za širši krog VIZ

1

3

5

13.

Časovni in finančni načrt izvedbe sta jasno opredeljena in izvedljiva
1 točka – Časovni in finančni načrt izvedbe nista jasno opredeljena in izvedljiva
3 točke – Časovni in finančni načrt izvedbe sta delno opredeljena in izvedljiva
5 točk – Časovni in finančni načrt izvedbe sta jasno opredeljena in izvedljiva

1

3

5

14.

V predlogu projekta so odgovornosti enakomerno razporejene in jasno je opredeljeno,
kdo je odgovoren za izpeljavo posameznih aktivnosti.
0 točk – odgovornosti niso enakomerno razporejene oz. iz predloga ni razvidno, kdo je
odgovoren za izvedbo posameznih aktivnosti
5 točk – odgovornosti so enakomerno razporejene oz. iz predloga ni razvidno, kdo je
odgovoren za izvedbo posameznih aktivnosti

0

5

15.

Predlog projekta vključuje (notranjo) spremljavo izpeljave projekta in projektne
uspešnosti
0 točk – Predlog projekta ne vključuje (notranjo) spremljavo izpeljave projekta in
projektne uspešnosti
5 točk – Predlog projekta vključuje (notranjo) spremljavo izpeljave projekta in
projektne uspešnosti z razlago

0

5

II.

Izkušnje in reference prijavitelja za izvedbo projekta

10 točk

17.

Nacionalne in/ali mednarodne reference (izvedeni projekti prijavitelja in aktivnih
partnerjev) s področja razpisa
0 točk – 0 referenc
2 točki – 1 referenca
4 točke – 2 – 3 reference
6 točk – 4 – 6 referenc
8 točk – 7 – 9 referenc
10 točk – 10 ali več referenc

III.

Človeški viri in prispevek k vzpostavljanju ustreznih partnerstev glede na zastavljene
cilje projekta

10 točk

18.

Projekt predvideva nove zaposlitve
ne – 0
da – 5

0

16.

Število kulturnih ustanov vključenih v predlog projekta
1 točka – V predlog projekta je vključena ena kulturna ustanova
3 točke – V predlog projekta sta vključeni dve kulturni ustanovi
5 točk – V predlog projekta so vključene vsaj tri kulturne ustanove

IV.

Ciljne skupine

19.

Število vključenih otrok/učencev/dijakov v mrežo
1 točka – V mrežo je vključenih vsaj 160 otrok/učencev/dijakov
3 točke – V mrežo je vključenih vsaj 320 otrok/učencev/dijakov
5 točk – V mrežo je vključenih vsaj 480 otrok/učencev/dijakov

1

3

5

20.

Število vključenih strokovnih delavcev v mrežo
1 točka – V mrežo je vključenih vsaj 24 strokovni delavcev
3 točke – V mrežo je vključenih vsaj 40 strokovnih delavcev
5 točk – V mrežo je vključenih vsaj 64 strokovnih delavcev

1

3

5

0

1

–

10

5

3

5

10 točk

4.2 Razvoj bralne pismenosti: modeli za
razvijanje in izboljšanje ravni bralne pismenosti za otroke in mladostnike
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Ministrstvo bo predvidoma izbralo 2
mreži, v katero bodo vključeni VIZ različnih
vzgojno-izobraževalnih ravni.
Izbrani bosta mreži, ki bosta dosegli najvišje število točk. Najvišje možno število
točk je 100. Prijavljeni predlog projekta mora
zbrati vsaj 60 točk, da pride v poštev za
izbor. V primeru, da bosta dve ali več mrež
dosegle enako število točk, bo kot kriterij dodelitve sredstev izbrano merilo »Izkušnje in
reference prijavitelja za izvedbo projekta«.
Če noben prijavljeni projekt znotraj ravni ne doseže predvidenega števila točk ali
se nihče ne prijavi, se sofinancira mreža
druge ravni, ki je dosegla drugo najvišje
število točk.

Točke
I.

Kakovost predlaganega projekta

70 točk

1.

Predlog projekta je vsebinsko celovit
1 točka – Predlog projekta ni vsebinsko celovit
3 točke – Predlog projekta je delno vsebinsko celovit
5 točk – Predlog projekta je vsebinsko celovit

1

3

5

2.

Predlog projekta je sistematičen / pregleden
1 točka – Predlog projekta ni sistematičen/pregleden
3 točke – Predlog projekta je delno sistematičen/pregleden
5 točk – Predlog projekta je sistematičen/pregleden

1

3

5

3.

Dodana vrednost projekta je dobro razvidna; projekt prispeva k dvigu kompetenc na
izbranem področju
1 točka – Dodana vrednost ni razvidna; projekt ne prispeva k dvigu kompetenc na
izbranem področju
3 točke – Dodana vrednost je delno razvidna; projekt delno prispeva k dvigu
kompetenc na izbranem področju
5 točk – Dodana vrednost je razvidna; projekt prispeva k dvigu kompetenc na
izbranem področju

1

3

5

4.

Predlog projekta vsebuje utemeljeno navezavo na OP in druge strateške razvojne
dokumente s tega področja
1 točka – Predlog projekta se pomanjkljivo navezuje na OP in druge strateške
razvojne dokumente s tega področja
3 točke – Predlog projekta se delno navezuje na OP in druge strateške razvojne
dokumente s tega področja
5 točk – Predlog projekta se navezuje na OP in druge strateške razvojne dokumente
s tega področja

1

3

5

5.

Število vključenih vsebinskih področij v predlog projekta
1 točka – V predlog projekta je vključeno eno vsebinsko področje
3 točke – V predlog projekta sta vključeni vsaj dve vsebinski področji
5 točk – V predlog projekta so vključena vsaj štiri vsebinska področja.

1

3

5

6.

Cilji predloga projekta so jasno opredeljeni in dosegljivi
1 točka – Cilji predloga projekta so nejasno opredeljeni in nedosegljivi
3 točke – Cilji predloga projekta so delno opredeljeni in dosegljivi
5 točk – Cilji predloga projekta so jasno opredeljeni in dosegljivi

1

3

5

7.

Aktivnosti predloga projekta so jasno opredeljene
1 točka – Aktivnosti so pomanjkljivo predstavljene; vsebinsko se ne dopolnjujejo
3 točke – Aktivnosti so delno ustrezno predstavljene; vsebinsko se le delno
dopolnjujejo
5 točk – Aktivnosti si ustrezno predstavljene in se vsebinsko ustrezno dopolnjujejo

1

3

5

8.

Metode dela so skladne s cilji projekta
1 točka – Metode dela niso skladne s cilji projekta
3 točke – Metode dela so delno usklajene s cilji projekta
5 točk – Metode dela so skladne s cilji projekta

1

3

5

9.

Projektne aktivnosti jasno opredeljujejo aktivno vlogo otrok/učencev/dijakov
1 točka – Projektne aktivnosti ne opredeljujejo aktivne vloge otrok/učencev/dijakov
3 točke – Projektne aktivnosti le delno opredeljujejo aktivno vlogo
otrok/učencev/dijakov
5 točk – Projektne aktivnosti jasno opredeljujejo aktivno vlogo otrok/učencev/dijakov

1

3

5
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Točke

10.

Načrtovani rezultati so realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi projekta
1 točka – Načrtovani rezultati niso realni, niso izvedljivi in niso povezani s cilji in
aktivnostmi projekta
3 točke – Načrtovani rezultati so delno izvedljivi in delno povezani s cilji in aktivnostmi
projekta
5 točk – Načrtovani rezultati so realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi
projekta

1

3

5

11.

Predvideni konkretni rezultati so uporabni za širši krog VIZ
1 točka – Predvideni konkretni rezultati niso uporabni za širši krog VIZ
3 točke – Predvideni konkretni rezultati so delno uporabni za širši krog VIZ
5 točk – Predvideni konkretni rezultati so uporabni za širši krog VIZ

1

3

5

12.

Časovni in finančni načrt izvedbe sta jasno opredeljena in izvedljiva
1 točka – Časovni in finančni načrt izvedbe nista jasno opredeljena in izvedljiva
3 točke – Časovni in finančni načrt izvedbe sta delno opredeljena in izvedljiva
5 točk – Časovni in finančni načrt izvedbe sta jasno opredeljena in izvedljiva

1

3

5

13.

V predlogu projekta so odgovornosti enakomerno razporejene in jasno je opredeljeno,
kdo je odgovoren za izpeljavo posameznih aktivnosti
0 točk – odgovornosti niso enakomerno razporejene oz. iz predloga ni razvidno, kdo je
odgovoren za izvedbo posameznih aktivnosti
5 točk – odgovornosti so enakomerno razporejene oz. iz predloga ni razvidno, kdo je
odgovoren za izvedbo posameznih aktivnosti

0

5

14.

Predlog projekta vključuje (notranjo) spremljavo izpeljave projekta in projektne
uspešnosti
0 točk – Predlog projekta ne vključuje (notranjo) spremljavo izpeljave projekta in
projektne uspešnosti
5 točk – Predlog projekta vključuje (notranjo) spremljavo izpeljave projekta in
projektne uspešnosti z razlago

0

5

II.

Izkušnje in reference prijavitelja za izvedbo projekta

10 točk

16.

Nacionalne in/ali mednarodne reference (izvedeni projekti prijavitelja in aktivnih
partnerjev) s področja razpisa
0 točk – 0 referenc
2 točki – 1 referenca
4 točke – 2 – 3 reference
6 točk – 4 – 6 reference
8 točk – 7 – 9 referenc
10 točk – 10 ali več referenc

0 – 10

III.

Človeški viri in prispevek k vzpostavljanju ustreznih partnerstev glede na zastavljene
cilje projekta

10 točk

17.

Projekt predvideva nove zaposlitve.
ne – 0
da – 5

0

5

15.

Ali je v projekt vključena splošna knjižnica?
ne – 0
da – 5

0

5

IV.

Ciljne skupine

10 točk

18.

Število vključenih otrok/učencev/dijakov v mrežo
1 točka – V mrežo je vključenih vsaj 160 otrok/učencev/dijakov
3 točke – V mrežo je vključenih vsaj 320 otrok/učencev/dijakov
5 točk – V mrežo je vključenih vsaj 480 otrok/učencev/dijakov

1

3

5

19.

Število vključenih strokovnih delavcev v mrežo
1 točka – V mrežo je vključenih vsaj 24 strokovni delavcev
3 točke – V mrežo je vključenih vsaj 40 strokovnih delavcev
5 točk – V mrežo je vključenih vsaj 64 strokovnih delavcev

1

3

5

4.3 Razvoj pismenosti: analiza stanja
obstoječih modelov, programov in diagnostičnih sredstev ter razvoj modelov in diagnostičnih instrumentov na področju bralne
pismenosti
Najvišje možno število točk je 100. Ministrstvo bo izbralo samo eno, tj. najbolje
ocenjeno prijavo. V primeru, da bosta dva prijavitelja dosegla enako število točk, bo izbran
tisti, ki bo dosegel več točk v sklopu meril
»Reference prijavitelja« (merili 14 in 15).
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I.

Kakovost predlaganega projekta

75 točk

1.

Predlog projekta je vsebinsko celovit
1 točka – predlog projekta ni vsebinsko celovit
5 točk – predlog projekta je delno vsebinsko celovit
10 točk – predlog projekta je vsebinsko celovit

1

5

10

2.

Dodana vrednost projekta je dobro razvidna; projekt prispeva k razvoju področja
bralne pismenosti
1 točka – Dodana vrednost ni razvidna; projekt ne prispeva k dvigu kompetenc na
izbranem področju
5 točk – Dodana vrednost je delno razvidna; projekt delno prispeva k dvigu kompetenc
na izbranem področju
10 točk – Dodana vrednost je razvidna; projekt prispeva k dvigu kompetenc na
izbranem področju

1

5

10

3.

Predlog projekta je sistematičen / pregleden
1 točka – Predlog projekta ni sistematičen/pregleden
3 točke – Predlog projekta je delno sistematičen/pregleden
5 točk – Predlog projekta je sistematičen/pregleden

1

3

5

4.

Predlog projekta vsebuje utemeljeno navezavo na OP in druge strateške razvojne
dokumente s tega področja
1 točka – Predlog projekta se pomanjkljivo navezuje na OP in druge strateške
razvojne dokumente s tega področja
3 točke – Predlog projekta se delno navezuje na OP in druge strateške razvojne
dokumente s tega področja
5 točk – Predlog projekta se navezuje na OP in druge strateške razvojne dokumente
s tega področja

1

3

5

5.

Opredelitev problema je ustrezna
1 točka – Opredelitev problema je neustrezna
3 točke – Opredelitev problema je delno ustrezna
5 točk – Opredelitev problema je ustrezna

1

3

5

6.

Izbrana metodologija za izvedbo projekta je ustrezna
1 točka – Izbrana metodologija za izvedbo projekta je neustrezna
3 točke – Izbrana metodologija za izvedbo projekta je delno ustrezna
5 točk – Izbrana metodologija za izvedbo projekta je ustrezna

1

3

5

7.

Načrtovani rezultati so realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi predloga
projekta
1 točka – Načrtovani rezultati niso realni, niso izvedljivi in niso povezani s cilji in
aktivnostmi projekta
3 točke – Načrtovani rezultati so delno izvedljivi in delno povezani s cilji in aktivnostmi
projekta
5 točk – Načrtovani rezultati so realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi
projekta

1

3

5

8.

Načrtovani rezultati so uporabni za delo v praksi
1 točka – Načrtovani rezultati niso uporabni za delo v praksi
3 točke – Načrtovani rezultati so delno uporabni za delo v praksi
5 točk – Načrtovani rezultati so uporabni za delo v praksi

1

3

5

9.

Finančni načrt izvedbe posameznih aktivnosti znotraj predloga projekta je realen in
izvedljiv
1 točka – Finančni načrt izvedbe posameznih aktivnosti znotraj predloga projekta je
realen in izvedljiv
3 točke – Finančni načrt izvedbe posameznih aktivnosti znotraj predloga projekta je
delno realen in izvedljiv
5 točk – Finančni načrt izvedbe posameznih aktivnosti znotraj predloga projekta je
realen in izvedljiv

1

3

5

10.

Časovni načrt izvedbe posameznih aktivnosti znotraj predloga projekta je realen in
izvedljiv
1 točka – Časovni načrt izvedbe posameznih aktivnosti znotraj predloga projekta je
realen in izvedljiv
3 točke – Časovni načrt izvedbe posameznih aktivnosti znotraj predloga projekta je
delno realen in izvedljiv
5 točk – Časovni načrt izvedbe posameznih aktivnosti znotraj predloga projekta je
realen in izvedljiv

1

3

5

11.

Ciljne skupine so jasno definirane in ustrezajo vsebini projekta
1 točka – Ciljne skupine niso jasno definirane in ne ustrezajo vsebini projekta
3 točke – Ciljne skupine so pomanjkljivo definirane in le deloma ustrezajo vsebini
projekta
5 točk – Ciljne skupine so jasno definirane in ustrezajo vsebini projekta

1

3

5
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12.

Predvideno število učencev vključenih v preverjanje instrumenta
1 točka – vsaj 60 otrok/učencev/dijakov
3 točke – vsaj 80otrok/učencev/dijakov
5 točk – vsaj 100 otrok/učencev/dijakov

1

3

5

13.

Predvideno število učencev vključenih v preverjanje modela
1 točka – vsaj 60 otrok/učencev/dijakov
3 točke – vsaj 80 otrok/učencev/dijakov
5 točk – vsaj 100 otrok/učencev/dijakov

1

3

5

II.

Izkušnje in reference prijavitelja za izvedbo projekta

14.

Število že izvedenih projektov prijavitelja na izbranem področju
1 točka – Prijavitelj je na izbranem področju izvedel vsaj en projekt na izbranem
področju
3 točke – Prijavitelj je na izbranem področju izvedel vsaj tri projekte na izbranem
področju
5 točk – Prijavitelj je na izbranem področju izvedel vsaj pet projektov na izbranem
področju

1

3

5

15.

Nacionalne in mednarodne reference raziskovalcev na izbranem področju
1 točka – vsaj dve referenci
3 točke – vsaj štiri reference
5 točk – vsaj šest referenc

1

3

5

III.

Človeški viri in prispevek k vzpostavljanju ustreznih partnerstev glede na zastavljene
cilje projekta

16.

Projekt predvideva nove zaposlitve
ne – 0
da – 5

0

17.

V projektno skupino so vključeni raziskovalci s področja razpisa
1 točka – V projektno skupino sta vključena najmanj dva raziskovalca
3 točke – V projektno skupino so vključeni najmanj trije raziskovalci
5 točk – V projektno skupino je vključenih najmanj štiri raziskovalcev

1

3

5

18.

V projektno skupino so vključeni strokovni delavci šol, ki imajo izkušnje na izbranem
področju
1 točka – V projektno skupino je vključen najmanj en strokovni delavec
3 točke – V projektno skupino sta vključena najmanj dva strokovna delavca
5 točk – V projektno skupino so vključeni najmanj trije strokovni delavci

1

3

5

5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za izbor
operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013, 3. razvojne prioritete: »Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja«;
3.1. prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.
Skupna okvirna višina sredstev za projekt znaša 663.000,00 EUR za obdobje od
leta 2008 do leta 2011, od tega je za vsebinski sklop »Vključevanje kulturne vzgoje
v izvedbene kurikule in dvig ravni kulturne
pismenosti« predvideno 306.000 EUR, za
vsebinski sklop »Razvoj bralne pismenosti: modeli za razvijanje in izboljšanje ravni
bralne pismenosti za otroke in mladostnike«
204.000 EUR in za vsebinski sklop »Razvoj
bralne pismenosti: analiza stanja obstoječih
modelov, programov in diagnostičnih sredstev ter razvoj modelov in diagnostičnih instrumentov na področju bralne pismenosti«
153.000 EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Skupna okvirna vrednost predvidenih sredstev za predmetni razpis znaša
663.000,00 EUR za obdobje od leta 2008 do
leta 2011, od tega je vrednost sofinanciranja
po posameznih proračunskih letih:

10 točk

15 točk
5
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– za
proračunsko
leto
2008:
5.212,00 EUR od tega:
– 4.430,20 EUR s PP 9240 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 781,80 EUR s PP 9252 – Razvoj in
uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15%).
– za
proračunsko
leto
2009:
205.741,00 EUR od tega:
– 174.879,85 EUR s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85%) in
– 30.861,15 EUR s PP 9252 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15%).
– za
proračunsko
leto
2010:
389.037,00 EUR od tega:
– 330.681,45 EUR s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU
udeležba (85%) in
– 58.355,55 EUR s PP 9252 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15%).
– za
proračunsko
leto
2011:
61.010,00 EUR od tega:
– 51.858,50 EUR s PP 9240 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 9.151,50 EUR s PP 9252 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska
udeležba (15%).
– za proračunsko leto 2012: 2.000 EUR
od tega:
– 1.700,00 EUR s PP 9240 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 300,00 EUR s PP 9252 – Razvoj in
uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15%).
Ministrstvo bo financiralo le upravičene
stroške, nastale od podpisa pogodbe do
31. 10. 2011, in sicer glede na trajanje vsebinskih sklopov:
– »Vključevanje kulturne vzgoje v izvedbene kurikule in dvig ravni kulturne pismenosti«: od podpisa pogodbe do 31. 10. 2010.
– »Razvoj bralne pismenosti: modeli za
razvijanje in izboljšanje ravni bralne pismenosti za otroke in mladostnike«: od podpisa
pogodbe do 31. 10. 2010.
– Razvoj bralne pismenosti: analiza stanja obstoječih modelov, programov in diagnostičnih sredstev ter razvoj modelov
in diagnostičnih instrumentov na področju
bralne pismenosti: od podpisa pogodbe do
31. 10. 2011.
Predvidena višina sredstev po sklopih in
proračunskih letih:
Vključevanje kulturne vzgoje v izvedbene kurikule in dvig ravni
kulturne pismenosti
Razvoj bralne pismenosti: modeli za razvijanje in izboljšanje ravni
bralne pismenosti za otroke in mladostnike
Razvoj bralne pismenosti: analiza stanja obstoječih modelov,
programov in diagnostičnih sredstev ter razvoj modelov in
diagnostičnih instrumentov na področju bralne pismenosti

2008

2009

2010

2011

2012

0

94.639,00

202.878,00

8.483,00

0

0

64.200,00

135.380,00

4.420,00

0

5.212,00

46.902,00

50.779,00

48.107,00

2.000,00
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7. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike;
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85%
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:
15%
8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka
Skupnosti je 85%.
9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za
njihov izračun
Upravičeni stroški predmetnega javnega
razpisa so:
– plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
– delo po avtorski pogodbi (samo za zunanje izvajalce),
– delo po podjemni pogodbi (samo za
zunanje izvajalce),
– delo prek študentskega servisa,
– založniške in tiskarske storitve, e-publikacije,
– stroški oglaševalskih storitev,
– stroški za izvedbo zaključne konference,
– stroški najema prostorov in opreme za
izvajanje projekta,
– izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi),
– kotizacija (za strokovna izobraževanja
projektnih timov, strokovnih delavcev VIZ,
udeležbe na konferencah in posvetih v zvezi
z razpisano temo),
– nakup strokovnih gradiv in podpornih
materialov,
– stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih,
– posredni – operativni stroški (komunikacijske in poštne storitve, elektrika, ogrevanje – po ključu; pisarniški material in storitve),
– amortizacija računalniške in druge
opreme (samo če oprema ni bila kupljena
z javnim denarjem).
Dokazila za dokazovanje upravičenih
stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013.
10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec mora pri informiranju in
obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen
Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006/ES in
Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013 (www.
euskladi.si).
11. Morebitno dopolnilno financiranje:
dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES,
ni predvideno.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati
porabo sredstev za projekt v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako
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da bo zagotovljen pregled nad namensko
porabo sredstev.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad
izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov
Evropske skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu
predhodno naznanilo izvedbo kontrole na
samem mestu. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na samem mestu, kar bo upravičenec,
v primeru odobritve sofinanciranega projekta, dolžan omogočiti.
14. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem razpisu je zagotovljena enakost med
spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16.
členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: upravičenci se zavezujejo
k varovanju osebnih podatkov in poslovnih
skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skladu s Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št.
94 z dne 16. 10. 2007, Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, št. 94
z dne 19. 4. 2006 in št. 10 z dne 30. 1.
2008) in 37. členom Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES.
16. Zahteve glede spremljanja prihodkov
projekta: upravičenec mora dokumentirano
spremljati in prikazovati prihodke projekta.
Če se pri izvajanju projekta ustvarijo prihodki, je treba za višino ustvarjenih prihodkov
znižati upravičene stroške.
17. Omejitve glede sprememb projekta
v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES:
ni relevantno.
18. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način
obveščanja o rokih v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Prijave morajo v zapečateni ovojnici,
opremljene z obrazcem, ki je del razpisne
dokumentacije, prispeti v vložišče Ministrstva za šolstvo in šport (na naslov Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Masarykova
16, 1001 Ljubljana) do 5. 9. 2008 do 13.
ure. Velja tudi priporočena pošiljka, oddana na pošto najkasneje z datumom oddaje
5. 9. 2008. Kot pravočasno prispele štejejo tudi prijave, ki bodo oddane v vložišču
Ministrstva za šolstvo in šport najkasneje
zadnji dan roka za oddajo prijav, in sicer
do 13. ure.
Neustrezno označene in nepravočasno
prispele prijave se ne bodo obravnavale in
bodo vrnjene prijavitelju.
Zaporedno dodeljevanje sredstev ni
predvideno.

19. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev ter način obveščanja o datumih
naslednjih odpiranj v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Prijave bo odprla in ocenila Komisija za
izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister, pristojen za šolstvo in šport.
Odpiranje prijav ne bo javno. Prijavitelje nepopolnih prijav bo komisija v roku 8 dni od
odpiranja prijav pisno pozvala k dopolnitvi.
Prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo
s sklepom zavržene.
Komisija nato popolne prijave sprejme
v strokovni pregled in oceno ter pristojnemu ministru predlaga projekt, ki naj se po
javnem razpisu financira. Obrazložen sklep
ministra o izbiri oziroma zavrnitvi bo ministrstvo poslalo vsem prijaviteljem, ki bodo
s prijavo sodelovali na javnem razpisu.
20. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma
odpiranja prijav.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila iz javnega razpisa in mu razpisana
sredstva neupravičeno niso bila dodeljena,
lahko v 8 dneh od prejema obvestila o izbiri
vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1001
Ljubljana, s pripisom »Pritožba na sklep
– Javni razpis za izvajanje projekta s področij Kulturna vzgoja in Bralna pismenost za
obdobje od 2008 do 2011«. V pritožbi mora
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih
jo vlaga. Predmet pritožbe ne morejo biti
postavljena merila za izbiro končnih prejemnikov. Vložena pritožba ne zadrži podpisa
pogodb z izbranimi izvajalci. O pritožbi odloči minister v roku 15 dni s sklepom.
21. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstva za šolstvo in šport, www.mss.gov.si
(rubrika Okrožnice, razpisi in javna naročila). Ogled in dvig razpisne dokumentacije je
možen tudi od prvega dne po objavi javnega
razpisa vsak delovni dan od 9. do 12. ure
v vložišču Ministrstva za šolstvo in šport,
Masarykova 16, Ljubljana. Prijavitelji lahko
dobijo dodatne informacije na elektronskem
naslovu: nada.pozar-matijasic@gov.si.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta ali, da je
višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške, ki
so predmet sofinanciranja, upravičenec ni
prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega
financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo,
da je upravičenec prejel sredstva za stroške projekta tudi iz drugih virov financiranja
ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem
pisno obvestil ministrstvo, se lahko pogodba
o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo
dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno
prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 54450-16/2008/2
Ob-5707/08
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
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(ES) št. 1260/1999/ES (Ur. l. EU, št. 210),
Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (Ur.
l. EU, št. 210), Uredbe Komisije (ES) št.
1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006
o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu (Ur. l. EU, št. 371), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02), Proračuna Republike
Slovenije za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 126/06
in 114/07), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Ur. l. RS, št.
114/07), Zakona o državni upravi (Ur. l. RS,
št. 113/05), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 50/07), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007–
2013 (Ur. l. RS, št. 41/07), Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, št. CCI 2007SI051PO001,
z dne 21. 11. 2007, Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 16/07 in 36/08) objavlja Ministrstvo
za šolstvo in šport
javni razpis
za sofinanciranje ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v izobraževanju in
usposabljanju
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca javnega
razpisa, ki izvede vse postopke, potrebne za
dodelitev sredstev: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Masarykova 16, 1000, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna
usmeritev)
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete:
»Razvoj človeških virov in vseživljenjskega
učenja«; prednostne usmeritve 3. 1. »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov
izobraževanja in usposabljanja.«
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, namenjenih preverjanju
kakovosti vzgojnoizobraževalnega sistema
ter razvijanju sistema kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (zunanja in notranja
evalvacija). Namen projektov je izvedba razvojno-raziskovalnega dela za ugotavljanje
kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema
z mednarodno primerljivimi instrumenti in
mehanizmi, razvoj in preizkušanje mehanizmov ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti
vrtcev in šol ter usposabljanje strokovnih
in vodstvenih delavcev za uvajanje sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti
vzgojno-izobraževalnih zavodov. Razpisane aktivnosti bodo sofinancirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada in se
nanašajo na Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, tretjo
razvojno prioriteto »Razvoj človeških virov
in vseživljenjskega učenja«, ki poudarja pomen zagotavljanja kakovostnih aktivnosti,
namenjenih tako posamezniku kot tudi razvoju in posodabljanju vzgojno-izobraževal-

nega sistema in prednostno usmeritev »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov
izobraževanja in usposabljanja.«
Aktivnosti tretje razvojne prioritete so
komplementarne programu EU »Vseživljenjsko učenje«, ki je temeljni programski instrument na področju izobraževanja in usposabljanja, ter »Education and training 2010
programme.« V okviru razvojne prioritete
se upoštevajo tudi mednarodno uveljavljene metodologije (OECD, IEA). Posledično
bodo rezultati projektov tudi mednarodno
primerljivi, medtem ko bodo na nacionalni
ravni nudili podlago za t. i. »evidence-based
policy« in za oblikovanje ukrepov za dvig
kakovosti v prihodnje. Razvojna prioriteta
je vsebinsko uokvirjena tudi v nacionalnih
resornih razvojnih dokumentih, predvsem
v Strategiji vseživljenjskosti učenja v Sloveniji, ki je bila sprejeta in potrjena julija 2007
s strani Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje, Strokovnega sveta RS za
poklicno in strokovno izobraževanje in Strokovnega sveta RS za izobraževanje odraslih. Strategijo je pripravilo Ministrstvo za
šolstvo in šport ob finančni pomoči Evropske
komisije.
Razpis vključuje naslednje vsebinske
sklope:
I. Vsebinski sklop: Zasnova in uvedba
sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij
(vrtcev in šol)
Cilj tega sklopa je:
1. Razviti in uvesti sistem kakovosti vrtcev in šol z opredeljenimi kazalniki kakovosti
na nacionalni ravni (zunanja evalvacija) in
na ravni vrtcev ter šol (samoevalvacija).
Pričakovani rezultati v I. vsebinskem
sklopu:
Razviti sistem vodenja kakovosti VIZ
z opredeljenimi kazalniki kakovosti (kazalnik: 40 VIZ, vključenih v preizkušanje modela).
II. Vsebinski sklop: Usposabljanje za
uvedbo sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (vrtcev in šol)
Cilj tega sklopa je usposobiti strokovne in
vodstvene delavce vzgojno-izobraževalnih
zavodov za:
1. Uvajanje modela zunanje evalvacije;
2. Uvajanje samoevalvacije vzgojno-izobraževalnih zavodov.
Pričakovani rezultati v II. vsebinskem
sklopu:
– najmanj 4.200 usposobljenih strokovnih in vodstvenih delavcev vrtcev, osnovnih, glasbenih, srednjih in višjih strokovnih
šol, domov za učence, dijaških domov ter
zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami,
– organizacijski načrt omenjenega vsebinskega sklopa mora biti skladen še z naslednjimi zahtevami:
– načrtovanje dveh ciklov profesionalnega usposabljanja strokovnih in vodstvenih
delavcev po smiselnih celotah vsebin iz vsakega tematskega sklopa v obdobjih:
– 1. cikel: od 1. 9. 2008 do 28. 2.
2011,
– 2. cikel: od 1. 3. 2011 do 15. 7.
2013;
– načrtovanje tolikšnega števila udeležencev da bo v seštevku usposobljenih
najmanj 4.200 strokovnih in vodstvenih delavcev, in sicer:
– v 1. ciklu najmanj 1.920 usposobljenih strokovnih in vodstvenih delavcev,
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– v 2. ciklu najmanj 2.280 usposobljenih strokovnih in vodstvenih delavcev;
– načrtovanje aktivnosti v okviru naslednjega plana:
– pripravljalne dejavnosti in vzpostavitev interaktivne spletne strani za potrebe projekta: od 1. 9. 2008 do 26. 10. 2008,
– načrtovanje najmanj sedemdnevnega izobraževanja v okviru vsakega cikla
za vse skupine udeležencev, izpeljanega
v treh fazah, z zagotovljenimi vmesnimi
aktivnostmi udeležencev (praktično preizkušanje pridobljenih znanj ter refleksija in
izmenjava izkušenj) v okviru vsake faze,
in sicer:
1. cikel:
– 1. faza: od 27. 10. 2008 do 30. 6.
2009,
– 2. faza: od 1. 7. 2009 do 30. 4.
2010,
– 3. faza: od 1. 5. 2010 do 28. 2.
2011,
2. cikel:
– 1. faza: od 1. 3. 2011 do 31. 10.
2011,
– 2. faza: od 1. 11. 2011 do 30. 6.
2012,
– 3. faza: od 1. 7. 2012 do 31. 3.
2013,
– izdelava poročila o rezultatih in
evalvaciji projekta: od 1. 4. 2013 do 30. 5.
2013,
– izvedba zaključne konference
s predstavitvijo rezultatov in evalvacije projekta širši zainteresirani javnosti: med 1. 5.
2013 in 15. 7. 2013.
III. Vsebinski sklop: Evalvacija vzgojno
izobraževalnih programov na podlagi mednarodno priznanih metodologij
Cilj tega sklopa je izvedba mednarodno
primerljivih evalvacijskih študij, ki temeljijo
na mednarodno priznanih metodologijah in
– razvijajo kazalnike za spremljanje jezikovnih kompetenc ter enakih možnosti,
– analizirajo sistem nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, učno okolje in pogoje dela učiteljev,
– evalvirajo bralno, matematične in naravoslovno pismenost učencev in dijakov
v starosti 15 let, znanja matematike in naravoslovja učencev na razredni in predmetni
stopnji OŠ, znanja matematike in naravoslovja dijakov zaključnih srednjih šol in gimnazij, bralno pismenost učencev nižjih razredov OŠ in pripravljenost mladih za vlogo
aktivnih državljanov,
– izvedba sekundarnih evalvacijskih študij in koordinacija/izvedba nacionalnih evalvacijskih študij.
Pričakovani rezultati:
– Opredeljeni kazalniki za spremljanje
enakih možnosti, izvedena nacionalna študija o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.
– Izvedena evalvacijska študija bralne
matematične in naravoslovne pismenosti
15 letnikov.
– Raziskava o znanju tujih jezikov.
– Izvedena analiza učnega okolja in pogojev dela učiteljev ter predlog strategije
izobraževanja učiteljev.
– Izvedena evalvacija znanja matematike in naravoslovja učencev 4. in 8. razredov
učencev OŠ.
– Izvedena evalvacija znanja matematike
in naravoslovja dijakov 4. letnikov gimnazij.
– Evalvacija bralne pismenosti 4. razredov OŠ.
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– Evalvacija razumevanja in kompetenc
državljanstva.
– Izvedba najmanj ene sekundarne študije letno.
– Izvedba najmanj ene nacionalne evalvacijske študije.
IV. vsebinski sklop: Razvoj modela dodane vrednosti
Vzpostaviti sistem ugotavljanja dodane
vrednosti usklajen z mednarodno priznanimi
smernicami.
Pričakovani rezultati;
– Vzpostavljen sistem ugotavljanja dodane vrednosti (kazalnik; izdelana metodologija 20 vključenih šol, 25 usposobljenih
ravnateljev in učiteljev).
– Razvito lastno programsko orodje namenjeno ugotavljanju dodane vrednosti (kazalniki; vsaj 45 šol vključenih v testiranje
programskega orodja).
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje splošne
pogoje:
– ima poravnane zapadle obveznosti do
Republike Slovenije;
– da ni za isti namen sofinanciran iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna oziroma da je transparentno razvidno,
da ni dvojnega financiranja.
Poleg zgoraj navedenega:
1. se lahko za izvedbo 1., 2. in 3. vsebinskega sklopa na razpis prijavi pravna oseba
registrirana za opravljanje dejavnosti, ki so
predmet javnega razpisa, tj. za izobraževalno in raziskovalno dejavnost in mora za
kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati
naslednje pogoje:
– ima sedež v Sloveniji,
– je neposredno odgovoren za pripravo
in vodenje projekta, torej ne nastopa kot
posrednik,
– je finančno in poslovno sposoben izpeljati projekt,
– razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta,
– razpolaga z ustreznimi bazami podatkov,
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi
posli ne upravlja sodišče,
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– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 95/04,
KZ-UPB1):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti,
– pranje denarja;
2. se lahko za izvedbo 4. vsebinskega
sklopa na razpis prijavijo javni zavodi, ustanovljeni v skladu z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja.
Ministrstvo bo za vsak posamezni vsebinski sklop izbralo enega prijavitelja, razen
za 1. in 2. sklop, kjer se mora prijavitelj zaradi povezanosti vsebine in ciljev obeh sklopov obvezno prijaviti na oba sklopa.
Prijavitelji morajo ob prijavi predložiti za
vsak sklop posebno prijavo z vso zahtevano
dokumentacijo.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj
pomembnemu)
Izločitveno merilo – velja za vse sklope:
če je eno od meril ali obe merili ovrednoteno
kot NE, komisija za javni razpis prijavo izloči
in je ne ocenjuje po ostalih merilih.
Predlog projekta je skladen z namenom razpisa

DA
NE
(izločitveno
merilo)

Predlog projekta upošteva aktivnosti in časovni in
finančni okvir, določen s tem razpisom in razpisno
dokumentacijo

DA
NE
(izločitveno
merilo)

Najvišje število možnih točk je 90.
Za vsak vsebinski sklop bo financiran en
projekt, ki bo v ocenjevanju prejel najvišje
število točk.
Če dva prijavitelja dosežeta enako število točk bo imel prednost tisti, ki bo izbral več
točk pri merilih pod točko II. – Izkušnje in
reference prijavitelja za izvedbo projekta.
Skupaj 90 točk

I.

Kakovost predlaganega projekta

65 točk

1.

Predlog projekta je vsebinsko celovit
1 točka – Aktivnosti so pomanjkljivo predstavljene; vsebinsko se ne dopolnjujejo
3 točke – Aktivnosti so delno ustrezno predstavljene; vsebinsko se le delno
dopolnjujejo
5 točk – Aktivnosti so ustrezno predstavljene in se vsebinsko ustrezno dopolnjujejo

1

3

5

2.

Predlog projekta je sistematičen/pregleden
1 točka – Predlog projekta ni dovolj sistematičen/pregleden
3 točke – Predlog projekta je delno sistematičen/pregleden
5 točk – Predlog projekta je ustrezno sistematičen/pregleden

1

3

5

3.

Dodana vrednost projekta je dobro razvidna; projekt prispeva k razvoju vsebinskega
področja
1 točka – Dodana vrednost ni dovolj razvidna, projekt ne prispeva dovolj k razvoju
vsebinskega področja
3 točke – Delno razvidna dodana vrednost, projekt delno prispeva k razvoju
vsebinskega področja
5 točk – Razvidna dodana vrednost, projekt prispeva k razvoju vsebinskega področja

1

3

5
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4.

V kolikšni meri je utemeljena navezava prijavljene vsebine na OP RČV in druge
strateške razvojne dokumente s tega področja
1 točka – Predlog projekta se pomanjkljivo navezuje na OP RČV in druge strateške
dokumente
3 točke – Predlog projekta se delno navezuje na OP RČV in druge strateške
dokumente
5 točk – Predlog projekta se navezuje na OP RČV in druge strateške dokumente

1

3

5

5.

Opredelitev problema je v predlogu ustrezna
1 točka – Opredelitev problema ni dovolj ustrezna
3 točke – Opredelitev problema je delno ustrezna
5 točk – Opredelitev problema je ustrezna

1

3

5

6.

Izbrana metodologija za izvedbo projekta je ustrezna
1 točka – Izbrana metodologija za izvedbo projekta ni dovolj ustrezna
3 točke – Izbrana metodologija za izvedbo projekta je delno ustrezna
5 točk – Izbrana metodologija za izvedbo projekta je ustrezna

1

3

5

7.

Načrtovani rezultati so realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi projekta
1 točka – Načrtovani rezultati niso dovolj realni, izvedljivi in povezani s cilji in
aktivnostmi projekta
3 točke – Načrtovani rezultati so delno izvedljivi in delno povezani s cilji in aktivnostmi
projekta
5 točk – Načrtovani rezultati so realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi
projekta

1

3

5

8.

Finančni načrt izvedbe posameznih aktivnosti znotraj predloga projekta je realen in
izvedljiv
1 točka – Finančni načrt izvedbe ni dovolj realen in izvedljiv
5 točk – Finančni načrt izvedbe je realen in izvedljiv

1

5

9.

Časovni načrt izvedbe posameznih aktivnosti predloga projekta je realen in izvedljiv
1 točka – Časovni načrt izvedbe ni dovolj realen in izvedljiv.
5 točk – Časovni načrt izvedbe je realen in izvedljiv

1

5

10.

Predvideni rezultati so uporabni za delo v VIZ praksi.
1 točka – Predvideni rezultati niso dovolj uporabni za delo v praksi
3 točke – Predvideni rezultati so delno uporabni za delo v praksi
5 točk – Predvideni rezultati so uporabni za delo v praksi

1

3

5

11.

Ciljne skupine so jasno definirane in ustrezajo vsebini projekta
1 točka – Ciljne skupine niso dovolj jasno definirane in ne ustrezajo vsebini projekta
3 točke – Ciljne skupine so deloma definirane in deloma ustrezajo vsebini projekta
5 točk – Ciljne skupine so dobro definirane in ustrezajo vsebini projekta

1

3

5

12.

Obstoječe baze podatkov, potrebne za izvedbo projekta
0 točk – Nima baz podatkov
5 točk – Ima baze podatkov

0

13.

Organizacija notranjega vodenja projekta
1 točka – Ni dovolj jasno opredeljena
3 točke – Delno jasno opredeljena
5 točk – Je jasno in ustrezno opredeljena

1

II.

Izkušnje in reference prijavitelja za izvedbo projekta

14.

Predlagatelj je na nacionalni ravni že izvajal projekte s področja posameznega
vsebinskega sklopa na katerega se prijavlja
1 točka – Najmanj 2 projekta
3 točke – Najmanj 3 projekte
5 točk – 4 ali več projektov

1

3

5

15.

Predlagatelj je na mednarodni ravni že izvajal projekte s področja posameznega
vsebinskega sklopa na katerega se prijavlja
1 točka – Najmanj 2 projekta
3 točke – Najmanj 3 projekte
5 točk – 4 ali več projektov

1

3

5

16.

Predlagatelj razpolaga z ustrezno infrastrukturo za izvedbo projekta – tehnična
oprema (računalniška oprema,software, organizirana mreža izvajalcev …)
0 točk – Ne razpolaga
3 točke – Delno razpolaga
5 točk – Razpolaga

0

3

5

III.

Človeški viri in prispevek k vzpostavljanju ustreznih partnerstev glede na zastavljene
cilje projekta

17.

Projekt predvideva nove zaposlitve
0 točk – Ne predvideva
5 točk – Predvideva

5

3

5

15 točk

10 točk
0

5
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Projektno skupino sestavljajo raziskovalci, ki imajo objave na področju posameznega
vsebinskega sklopa, na katerega se prijavljajo. (COBISS, SICRIS)
1 točka – V skupini so raziskovalci, ki imajo skupaj najmanj 2 objavi na področju
posameznega vsebinskega sklopa, na katerega se prijavljajo
3 točke – V skupini so raziskovalci, ki imajo skupaj najmanj 4 objave na področju
posameznega vsebinskega sklopa, na katerega se prijavljajo
5 točk – V skupini so raziskovalci, ki imajo skupaj najmanj 6 objav na področju
posameznega vsebinskega sklopa, na katerega se prijavljajo

5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za izbor
operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013, 3. razvojne prioritete: »Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja«;
prednostne usmeritve 3.1. »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«
Skupna okvirna višina sredstev, ki so na
razpolago za javni razpis, je 7.445.015,00
EUR, od tega za:
1. vsebinski sklop 2.443.000,00 EUR, za
2. vsebinski sklop 1.255.515,00 EUR, za 3.
vsebinski sklop 3.292.500,00 EUR, za 4.
vsebinski sklop pa 454.000,00 EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Načrt financiranja za 1. vsebinski sklop
po posameznih proračunskih letih za proračunske postavke 9240 in 9252 je sledeč:
– za
proračunsko
leto
2009:
196.000,00 EUR, od tega 166.600,00 EUR
s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – EU udeležba (85%) in 29.400,00
EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih
programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2010:
386.000,00 EUR, od tega 328.100,00 EUR
s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – EU udeležba (85%) in 57.900,00
EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih
programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2011:
390.000,00 EUR, od tega 331.500,00 EUR
s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – EU udeležba (85%) in 58.500,00
EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih
programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2012:
584.000,00 EUR, od tega 496.400,00 EUR
s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – EU udeležba (85%) in 87.600,00
EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih
programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2013:
442.621,00 EUR, od tega 376.227,85 EUR
s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – EU udeležba (85%) in 66.393,15
EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih
programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2014:
438.379,00 EUR, od tega 372.622,15 EUR
s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS

– 07-13 – EU udeležba (85%) in 65.756,85
EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih
programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2015:
6.000,00 EUR, od tega 5.100,00 EUR s PP
9240 – Razvoj in uvajanje novih programov
in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13
– EU udeležba (85%) in 900,00 EUR s PP
9252 – Razvoj in uvajanje novih programov
in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13
– slovenska udeležba (15%).
Načrt financiranja za 2. vsebinski sklop
po posameznih proračunskih letih za proračunske postavke 9243 in 9255 je sledeč:
– za
proračunsko
leto
2009:
209.876,00 EUR, od tega 178.394,60 EUR
s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje
strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13- EU
udeležba (85%) in 31.481,40 EUR s PP
9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13- slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2010:
226.338,00 EUR, od tega 192.387,30 EUR
s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje
strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13- EU
udeležba (85%) in 33.950,70 EUR s PP
9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13- slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2011:
307.088,00 EUR, od tega 261.024,80 EUR
s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje
strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13- EU
udeležba (85%) in 46.063,20 EUR s PP
9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13- slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2012:
368.770,00 EUR, od tega 313.454,50 EUR
s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje
strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13- EU
udeležba (85%) in 55.315,50 EUR s PP
9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13- slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2013:
143.443,00 EUR, od tega 121.926,55 EUR
s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje
strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13- EU
udeležba (85%) in 21.516,45 EUR s PP
9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13- slovenska udeležba (15%).
Načrt financiranja za 3. vsebinski sklop
po posameznih proračunskih letih za proračunske postavke 9240 in 9252 je sledeč:
– za
proračunsko
leto
2008:
41.371,00 EUR, od tega 35.165,35 EUR
s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – EU udeležba (85%) in 6.205,65
EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih
programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2009:
718.017,00 EUR, od tega 610.314,45 EUR

1

3

5

s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – EU udeležba (85%) in 107.702,55
EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih
programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2010:
706.853,00 EUR, od tega 600.825,05 EUR
s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – EU udeležba (85%) in 106.027,95
EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih
programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2011:
750.836,00 EUR, od tega 638.210,60 EUR
s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – EU udeležba (85%) in 112.625,40
EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih
programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2012:
509.134,00 EUR, od tega 432.763,90 EUR
s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – EU udeležba (85%) in 76.370,10
EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih
programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2013:
413.256,00EUR, od tega 351.267,60 EUR
s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – EU udeležba (85%) in 61.988,40
EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih
programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2014:
153.033,00 EUR, od tega 130.078,05 EUR
s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – EU udeležba (85%) in 22.954,95
EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih
programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – slovenska udeležba (15%).
Načrt financiranja za 4. vsebinski sklop
po posameznih proračunskih letih za proračunske postavke 9240 in 9252 je sledeč:
– za
proračunsko
leto
2009:
61.592,00 EUR, od tega 52.353,20 EUR
s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – EU udeležba (85%) in 9.238,80
EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih
programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2010:
83.578,00 EUR, od tega 71.041,30 EUR
s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – EU udeležba (85%) in 12.536,70
EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih
programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2011:
81.872,00 EUR, od tega 69.591,20 EUR
s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih pro-
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gramov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – EU udeležba (85%) in 12.280,80
EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih
programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2012:
90.986,00 EUR, od tega 77.338,10 EUR
s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – EU udeležba (85%) in 13.647,90
EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih
programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2013:
69.971,00 EUR, od tega 59.475,35 EUR
s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – EU udeležba (85%) in 10.495,65
EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih
programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2014:
65.063,00 EUR od tega 55.303,55 EUR
s PP 9240 – Razvoj in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – EU udeležba (85%) in 9.759,45
EUR s PP 9252 – Razvoj in uvajanje novih
programov in zagotavljanje kakovosti – ESS
– 07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za proračunsko leto 2015: 938,00 EUR
od tega 797,30 EUR s PP 9240 – Razvoj in
uvajanje novih programov in zagotavljanje
kakovosti – ESS – 07-13 – EU udeležba
(85%) in 140,70 EUR s PP 9252 – Razvoj
in uvajanje novih programov in zagotavljanje kakovosti – ESS – 07-13 – slovenska
udeležba (15%).
Za aktivnosti, ki se bodo financirale
v okviru sredstev, je predvideni rok;
za 1. sklop: od 1. 9. 2008 do 31. 10.
2014,
za 2. sklop: od 1. 9. 2008 do 15. 7.
2013,
za 3. sklop: od 1. 8. 2008 do 31. 12.
2013,
za 4. sklop: od 1. 9. 2008 do 31. 10.
2014.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85%.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:
15%.
8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka
Skupnosti je 85%.
9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za
njihov izračun
Upravičeni stroški so tisti, ki se nanašajo na:
– plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
– delo po avtorski pogodbi (samo za zunanje sodelavce),
– delo po podjemni pogodbi (samo za
zunanje sodelavce),
– delo prek študentskega servisa,
– založniške in tiskarske storitve, e-publikacije,
– stroške oglaševalskih storitev,
– stroške za izvedbo zaključne konference,
– stroške najema prostorov in opreme za
izvajanje projekta,
– izdatke za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi),

– kotizacijo (za strokovna izobraževanja
projektnih timov, strokovnih delavcev VIZ,
udeležbe na konferencah in posvetih glede
na razpisano temo, po predhodni odobritvi
MŠŠ),
– nakup strokovnih gradiv in podpornih
materialov,
– stroške brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih,
– posredne – operativne stroške (komunikacijske in poštne storitve, pisarniški
material in storitve),
– amortizacijo računalniške in druge
opreme (samo v primeru, da ni bila kupljena z javnim denarjem).
Dokazila za dokazovanje upravičenih
stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013.
10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom
Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa
upravljanja
Upravičenec mora pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen
Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006/ES in
Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013.
11. Morebitno dopolnilno financiranje:
dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES,
ni predvideno.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za projekt računovodsko ločeno, po stroškovnih mestih, tako
da bo zagotovljen pregled nad namensko
porabo sredstev.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad
izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva,
pristojnih organov Republike Slovenije in
s strani pristojnih organov Evropske skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost
upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem
bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke
v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo
bo upravičencu predhodno naznanilo izvedbo kontrole na samem mestu. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi tudi
nenajavljeno kontrolo na samem mestu,
kar bo upravičenec, v primeru odobritve sofinanciranega projekta, dolžan omogočiti.
14. Zagotavljanje enakih možnosti:
v javnem razpisu je zagotovljena enakost
med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokri-
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va področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: upravičenci se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja
projekta, v skladu s Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP – 1-UPB1, Ur.
l. RS, št. 94 z dne 16. 10. 2007, Zakonom
o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS,
št. 94 z dne 19. 4. 2006 in št. 10 z dne
30. 1. 2008) in 37. členom Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006/ES.
16. Zahteve glede spremljanja prihodkov projekta: upravičenec mora dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke projekta. Če se pri izvajanju projekta ustvarijo
prihodki, je treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
17. Omejitve glede sprememb projekta v skladu s 57. členom Uredbe
1083/2006/ES: ni relevantno.
18. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način
obveščanja o rokih v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Rok za oddajo prijav je 18. 7. 2008.
Prijave z zahtevano vsebino morajo biti
poslane priporočeno po pošti na naslov
Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova
16, 1000 Ljubljana.
Prijava šteje za pravočasno, če je bila
oddana priporočeno po pošti najkasneje
zadnji dan roka za oddajo prijav. Kot pravočasno prispele štejejo tudi prijave, ki bodo
oddane v vložišču Ministrstva za šolstvo in
šport najkasneje zadnji dan roka za oddajo
prijav, in sicer do 12. ure.
Neustrezno označene in nepravočasno
prispele prijave se ne bodo obravnavale in
bodo vrnjene prijavitelju.
19. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev ter način obveščanja o datumih
naslednjih odpiranj v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Prijave bo odprla in ocenila imenovana
strokovna komisija, ki jo imenuje minister,
pristojen za šolstvo in šport. Odpiranje prijav ne bo javno in bo predvidoma izvedeno dne 23. 7. 2008 v prostorih Ministrstva
za šolstvo in šport, Ljubljana, Masarykova
16.
Prijavitelje nepopolnih prijav bo komisija
v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvala k dopolnitvi. Prijave, ki jih prijavitelji
ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za
dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Komisija nato popolne prijave sprejme
v strokovni pregled in oceno ter pristojnemu ministru predlaga projekt, ki naj se po
javnem razpisu financira. Obrazložen sklep
ministra o izbiri oziroma zavrnitvi bo ministrstvo poslalo vsem prijaviteljem, ki bodo
s prijavo sodelovali na javnem razpisu.
20. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma
odpiranja prijav.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila
dodeljena, lahko v 8 dneh od prejema
obvestila o izbiri vloži pritožbo, in sicer na
naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, s pripisom:
Pritožba na sklep – Javni razpis za izvaja-
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nje projekta »Ugotavljanje in zagotavljanje
kakovosti v izobraževanju in usposabljanju». V pritožbi mora natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih jo vlaga. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljena merila
za ocenjevanje prijav. Vložena pritožba ne
zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister v roku 15
dni s sklepom.
21. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstva
za šolstvo in šport, www.mss.gov.si (rubrika
Okrožnice, razpisi in javna naročila). Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: stanka.lunder-verlic@gov.si.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta ali, da je
višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške, ki
so predmet sofinanciranja, upravičenec ni
prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega
financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo,
da je upravičenec prejel sredstva za stroške projekta tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, ne da bi
o tem pisno obvestil ministrstvo, se lahko
pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo dolžan ministrstvu povrniti vsa
neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva
vračila sredstev.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 54450-17/2008/2
Ob-5708/08
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu
in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES (Ur. l. EU, št.
210), Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES
(Ur. l. EU, št. 210), Uredbe Komisije (ES)
št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006
o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006/ES o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (Ur. l. EU, št. 371), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02), Proračuna
Republike Slovenije za leto 2008 (Ur. l.
RS, št. 126/06 in 114/07), Proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Ur. l. RS,
št. 114/07), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in
2009 (Ur. l. RS, št. 114/07), Zakona o državni upravi (Ur. l. RS, št. 113/05), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07),
Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi
sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013 (Ur. l. RS,
št. 41/07), Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007–2013, št.
CCI 2007SI051PO001, z dne 21. 11. 2007,
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanje (Ur. l. RS, št 16/07), Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 18. decembra 2006, o ključnih
kompetencah za vseživljenjsko učenje
(2006/962/ES) objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za izvajanje projekta naravoslovne
kompetence za obdobje 2008–2011
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca JR, ki
izvede vse postopke, potrebne za dodelitev
sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna
usmeritev)
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: 3
»Razvoj človeških virov in vseživljenjskega
učenja«; prednostne usmeritve 3.1 »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov
izobraževanja in usposabljanja«.
Za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti
sistemov izobraževanja in usposabljanja
je poleg drugih instrumentov pomembno
posodabljanje in razvijanje vzgojno-izobraževalnih programov ter razvijanje mehanizmov in instrumentov za dvig različnih
vrst pismenost in ključnih kompetenc. S kakovostnim sistemom izobraževanja želimo
zagotoviti dvig ključnih kompetenc, ki jih
ljudje potrebujemo za osebno izpolnitev in
razvoj ter zaposlitev.
Naravoslovna pismenost je ena ključnih
kompetenc, ki jih je sprejel Evropski parlament 18. decembra 2006 z dokumentom
Priporočilo o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES). Hkrati je
naravoslovna pismenost tudi eden izmed
kazalnikov uresničevanja programa Izobraževanje in usposabljanje 2010, (Ur. l.
EU, 2002/C 142/01 z dne 14. 6. 2002).
Slovenija, ki sicer dosega ciljne vrednosti
kazalnikov programa Evropske komisije Izobraževanje in usposabljanje 2010, je ravno na tem področju na repu uresničevanja
navedene ciljne vrednosti. Ena pomembnih
strateških usmeritev v RS je zaradi vsega
navedenega dvig naravoslovnih kompetenc slovenskih dijakov ter popularizacija
naravoslovja.
Namen tega razpisa je priprava strokovnih podlag in preizkus le-teh na šolah
za dvig naravoslovne pismenosti. S projektom želimo razviti didaktične strategije
in pristope predvsem na tistih področjih
naravoslovnega vedenja, ki bodo pomembno vplivali na družbo prihodnosti. V okviru
projekta naj bi bile razvite strategije, metode in tehnike, ki bodo zagotovile uspešno
prevajanje znanstvenega znanja v šolsko
znanje. Poleg tega je namen razpisa tudi
oblikovanje projektov za promocijo naravoslovja.
Razpis vključuje tri vsebinske sklope.
Predlog projekta mora vsebovati prijavo
na vse tri vsebinske sklope, in sicer:
Vsebinski sklop 1: Priprava strokovnih
podlag za razvoj novih didaktičnih strategij
pri poučevanju naravoslovja
Cilj tega vsebinskega sklopa je izbor
novejših znanstvenih spoznanj, ki jih je
treba prevesti v šolski jezik in v ta namen
pripraviti ustrezne didaktične strategije in
materiale. Rezultat aktivnosti v tem vsebinskem sklopu, naj bi bili oblikovani predlogi
s temami in didaktičnimi modeli za področje
naravoslovja (biologija, kemija, fizika), ter

pripravljene strokovne podlage za preverjanje predlaganih modelov v praksi.
Vsebinski sklop 2: Razvoj in preverjanje
didaktičnih strategij pri poučevanju naravoslovja
Cilj tega vsebinskega sklopa je preverjanje predlaganih didaktičnih strategij
in materialov v šolski praksi. Na podlagi
predlaganih modelov iz strokovnih podlag,
je potrebno zasnovat projekte s šolami, ki
bodo te modele preverjale v praksi. Vsaka
od mrež vključenih šol, naj bi preverjala
teme s področja (biologije, kemije, fizike) in
pripravila predloge didaktičnih gradiv s teh
področij.
Vsebinski sklop 3: Promocija naravoslovja
Cilj tega vsebinskega sklopa je pripraviti
takšne oblike predstavitev naravoslovnih
problemov, ki bodo učencem in dijakom na
razumljiv in zabaven način približali tematiko (npr. priprava eksperimentov ...). V okviru tega vsebinskega sklopa naj bi nastali
konkretni načrti za promocijo naravoslovja
– predvsem eksperimentov, ki na zabaven
način seznanjajo učence z naravoslovnimi
zakonitostmi za področja biologije, kemije
in fizike.
Cilj tega sklopa naj bo zasnovan tako,
da učence spodbuja k praktični rabi.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Splošni pogoji
Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje:
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, registrirane v Republiki Sloveniji za raziskovalno in izobraževalno dejavnost in se
ukvarjajo z razvojem didaktike naravoslovja
oziroma s promocijo naravoslovja:
– lahko imajo partnerje, ki podpišejo
partnersko izjavo ali skupaj sklenejo konzorcijsko pogodbo o izvedbi projekta,
– ima sedež v Sloveniji,
– je neposredno odgovoren za pripravo
in vodenje projekta, torej ne nastopa kot
posrednik,
– je finančno in poslovno sposoben izpeljati projekt,
– razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta,
– ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi posli ne upravlja sodišče,
– ni pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 95, z dne 27. 8. 2004,
KZ-UPB1): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za
fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje
daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna
goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,
– ni za isti namen sofinanciran iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj
pomembnemu)

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

62 / 20. 6. 2008 /

Stran

2283

Izločitveno merilo: Če je eno od meril ali
obe merili ovrednoteno kot NE, komisija za
javni razpis prijavo izloči in je ne ocenjuje
po ostalih merilih.
Predlog projekta je skladen z namenom razpisa

DA
NE
(izločitveno merilo)

Predlog projekta upošteva časovni in finančni okvir, določen
s tem razpisom in razpisno dokumentacijo

DA
NE
(izločitveno merilo)

Število možnih točk je 100.
Financiran bo projekt, ki bo v ocenjevanju prejel najvišje število točk in bo vključeval vse tri vsebinske sklope.
Skupaj 100 točk
I.

Kakovost predlaganega projekta

65 točk

1.

Predlog projekta je vsebinsko celovit
1 točka – Aktivnosti so pomanjkljivo predstavljene; vsebinsko se ne dopolnjujejo
5 točk – Aktivnosti so delno ustrezno predstavljene; vsebinsko se le delno dopolnjujejo
10 točk – Aktivnosti so ustrezno predstavljene in se vsebinsko ustrezno dopolnjujejo

1

5

10

2.

Predlog projekta je sistematičen/pregleden
1 točka – Predlog projekta ni ustrezno sistematičen/pregleden
5 točk – Predlog projekta je delno sistematičen/pregleden
10 točk – Predlog projekta je sistematičen/pregleden

1

5

10

3.

Dodana vrednost projekta je dobro razvidna; projekt prispeva k razvoju vsebinskega
področja
1 točka – Ni razvidna dodana vrednost, projekt ne vključuje aktivnosti iz katerih bi
bilo razvidno, da gre za razvijanje novih didaktičnih strategij, modelov poučevanja
naravoslovja
5 točk – Delno razvidna dodana vrednost projekt deloma vključuje aktivnosti iz katerih
bi bilo razvidno, da gre za oblikovanje novih didaktičnih strategij, modelov poučevanja
naravoslovja
10 točk – Razvidna dodana vrednost, vključuje aktivnosti iz katerih je razvidno, da gre
za oblikovanje novih didaktičnih strategij, modelov poučevanja naravoslovja

1

5

10

4.

Predlog projekta se navezuje na OP RČV in druge strateške razvojne dokumente
s tega področja
1 točka – Predlog projekta se pomanjkljivo navezuje na OP RČV in druge strateške
dokumente
3 točke – Predlog projekta se delno navezuje na OP RČV in druge strateške
dokumente
5 točk – Predlog projekta se navezuje na OP RČV in druge strateške dokumente

1

3

5

5.

Načrtovani rezultati so realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi projekta
1 točka – Načrtovani rezultati niso realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi
projekta
3 točke – Načrtovani rezultati so delno izvedljivi in delno povezani s cilji in aktivnostmi
projekta
5 točk – Načrtovani rezultati so realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi
projekta

1

3

5

6.

Finančni načrt izvedbe posameznih aktivnosti znotraj predloga projekta je realen in
izvedljiv
1 točka – Finančni načrt izvedbe ni dovolj jasno opredeljen in izvedljiv
5 točk – Finančni načrt izvedbe je jasno opredeljen in izvedljiv

1

5

7.

Časovni načrt izvedbe posameznih aktivnosti znotraj predloga projekta je realen in
izvedljiv
1 točka – Finančni načrt izvedbe ni dovolj realen in izvedljiv
5 točk – Finančni načrt izvedbe je realen in izvedljiv

1

5

8.

Predvideni rezultati so uporabni za delo v VIZ praksi.
1 točka – Predvideni rezultati niso dovolj uporabni za delo v praksi
3 točke – Predvideni rezultati so delno uporabni za delo v praksi
5 točk – Predvideni rezultati so uporabni za delo v praksi

1

3

5

9.

Ciljne skupine so jasno definirane in ustrezajo vsebini projekta
1 točka – Ciljne skupine niso dovolj jasno definirane in ne ustrezajo dovolj vsebini
projekta
3 točke – Ciljne skupine so delno jasno definirane in deloma ustrezajo vsebini projekta
5 točk – Ciljne skupine so jasno definirane in ustrezajo vsebini projekta

1

3

5
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10.

Organizacija notranjega vodenja projekta
0 točk – Ni opredeljena
3 točke – Ni dovolj jasno opredeljena
5 točk – je jasno in ustrezno opredeljena

II.

Izkušnje in reference prijavitelja za izvedbo projekta

11.

Predlagatelj je že izvajal projekte na najmanj dveh razpisanih področjih na nacionalni
ravni
1 točka – do 3 reference
3 točke – do 5 referenc
5 točk – 6 ali več referenc

1

3

5

12.

Predlagatelj je že izvajal projekte na najmanj dveh razpisanih področjih na
mednarodni ravni
1 točka – do 3 reference
3 točke – do 5 referenc
5 točk – 6 ali več referenc

1

3

5

13.

Predlagatelj razpolaga z ustrezno infrastrukturo za izvedbo projekta (tehnična oprema,
baze podatkov ...)
0 točk – nima
3 točke – delno
5 točk – ima

0

3

5

III.

Človeški viri in prispevek k vzpostavljanju ustreznih partnerstev glede na zastavljene
cilje projekta

20 točk

14.

Projekt predvideva nove zaposlitve
0 točk – ne predvideva
5 točk – predvideva

0

15.

Projektno skupino sestavljajo raziskovalci, ki so sodelovali v raziskavah oziroma
projektih z razpisanih področij (biologija, kemija, fizika)
1 točka – Skupina je sestavljena iz enega raziskovalca iz vsakega področja, ki je
sodeloval v najmanj enem tovrstnem projektu
3 točke – v skupini sta vsaj dva raziskovalca iz vsakega področja, ki je sodeloval
najmanj v dveh tovrstnih projektih
5 točk – v skupini so vsaj trije raziskovalci iz vsakega področja, ki so sodelovali
najmanj v treh tovrstnih projektih

1

3

5

16.

Projektno skupino sestavljajo raziskovalci, ki imajo objave na razpisanih področjih
COBIS, SIKRIS
1 točka – v skupini so raziskovalci, ki imajo najmanj 3 objave, po eno iz vsakega od
razpisanih področij
3 točke – v skupini so raziskovalci, ki imajo najmanj 6 objav, po dve iz vsakega od
razpisanih področij
5 točk – V skupini so raziskovalci, ki imajo najmanj 9 objav, po tri iz vsakega od
razpisanih področij

1

3

5

17.

V projektno skupino so vključeni tudi praktiki
1 točka – V projektni skupini so 3 praktiki, po eden iz vsakega razpisanega področja
5 točk – V projektni skupini so več kot 3 praktiki, ki se ukvarjajo z vsebino projekta in
pokrivajo vsa naravoslovna področja

1

5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za izbor
operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013, 3. razvojne prioritete: »Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja«;
prednostne usmeritve 3.1 »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja
in usposabljanja«.
Skupna vrednost za projekt »Naravoslovne kompetence« znaša 1.665.000,00 EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Skupna okvirna vrednost za 1. vsebinski
sklop znaša 330.000 EUR, od tega je vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih:
– za
proračunsko
leto
2009:
161.000,00 EUR od tega:

– 136.850,00 EUR s PP 9240 Strukturni skladi – EU udeležba (85%) in
– 24.150,00 EUR s PP 9252 Strukturni
skladi – slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2010:
151.000,00 EUR od tega:
– 128.350,00 EUR s PP 9240 Strukturni skladi – EU udeležba (85%) in
– 22.650,00 EUR s PP 9252 Strukturni
skladi – slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2011:
18.000,00 EUR od tega:
– 15.300,00 EUR s PP 9240 Strukturni
skladi – EU udeležba (85%) in
– 2.700,00 EUR s PP 9252 Strukturni
skladi – slovenska udeležba (15%).
Skupna okvirna vrednost za 2. vsebinski
sklop znaša 1.135.000,00 EUR, od tega je
vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih:
– za
proračunsko
leto
2010:
626.350,00 EUR od tega:
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– 532.397,50 EUR s PP 9240 Strukturni skladi – EU udeležba (85%) in
– 93.952,50 EUR s PP 9252 Strukturni
skladi – slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2011:
490.650,00 EUR od tega:
– 417.052,50 EUR s PP 9240 Strukturni skladi – EU udeležba (85%) in
– 73.597,50 EUR s PP 9252 Strukturni
skladi – slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2012:
18.000,00 EUR od tega:
– 15.300,00 EUR s PP 9240 Strukturni
skladi – EU udeležba (85%) in
– 2.700,00 EUR s PP 9252 Strukturni
skladi – slovenska udeležba (15%).
Skupna vrednost za 3. vsebinski sklop
znaša 200.000,00 EUR, od tega je vrednost
sofinanciranja po posameznih proračunskih
letih:
– za
proračunsko
leto
2011:
114.452,00 EUR od tega:
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– 97.284,20 EUR s PP 9240 Strukturni
skladi – EU udeležba (85%) in
– 17.167,80 EUR s PP 9252 Strukturni
skladi – slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2012:
85.548,00 EUR od tega:
– 72.715,80 EUR s PP 9240 Strukturni
skladi – EU udeležba (85%) in
– 12.832,20 EUR s PP 9252 Strukturni
skladi – slovenska udeležba (15%).
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od podpisa pogodbe do
najkasneje 31. 12. 2011, in sicer po področjih oziroma sklopih:
– Priprava strokovnih podlag za razvoj
novih didaktičnih strategij pri poučevanju
naravoslovja, do 30. 9. 2010.
– Razvoj novih didaktičnih strategij pri
poučevanju naravoslovja – cikel 1, do 30. 9.
2011.
– Izvedba projekta promocije – cikel 1,
do 31. 12. 2011.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85%.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:
15%.
8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka
Skupnosti je 85%.
9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za
njihov izračun
Upravičeni stroški predmetnega javnega
razpisa so:
– plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
– delo po avtorski pogodbi (le za zunanje
izvajalce),
– delo po podjemni pogodbi (le za zunanje izvajalce),
– delo prek študentskega servisa,
– založniške in tiskarske storitve, e-publikacije
– stroške oglaševalskih storitev,
– stroške za izvedbo zaključne konference,
– stroške najema prostorov in opreme za
izvajanje projekta,
– izdatke za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi),
– kotizacijo (strokovna izobraževanja
projektnega tima),
– nakup strokovnih gradiv in podpornih
materialov,
– stroške brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih,
– posredni – operativni stroški (poštnina,
pisarniški material),
– amortizacijo računalniške in druge
opreme (le če oprema ni bila kupljena z javnim denarjem).
Dokazila za dokazovanje upravičenih
stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013.
10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec mora pri informiranju in

obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen
Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006/ES in
Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013.
11. Morebitno dopolnilno financiranje:
dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES,
ni predvideno.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati
porabo sredstev za projekt v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako
da bo zagotovljen pregled nad namensko
porabo sredstev.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad
izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov
Evropske skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu
predhodno naznanilo izvedbo kontrole na
samem mestu. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na samem mestu, kar bo upravičenec,
v primeru odobritve sofinanciranega projekta, dolžan omogočiti.
14. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem razpisu je zagotovljena enakost med
spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16.
členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: upravičenci se zavezujejo
k varovanju osebnih podatkov in poslovnih
skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skladu s Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št.
94 z dne 16. 10. 2007, Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, št. 94
z dne 19. 4. 2006 in št. 10 z dne 30. 1.
2008) in 37. členom Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES.
16. Zahteve glede spremljanja prihodkov
projekta: upravičenec mora dokumentirano
spremljati in prikazovati prihodke projekta.
Če se pri izvajanju projekta ustvarijo prihodki, je treba za višino ustvarjenih prihodkov
znižati upravičene stroške.
17. Omejitve glede sprememb projekta
v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES:
ni relevantno.
18. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način
obveščanja o rokih v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Rok za oddajo prijav je 18. 7. 2008. Prijave z zahtevano vsebino morajo biti poslane
priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo
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za šolstvo in šport, Masarykova 16, p.p.
104, 1001 Ljubljana.
Prijava šteje za pravočasno, če je bila
oddana priporočeno po pošti najkasneje
zadnji dan roka za oddajo prijav. Kot pravočasno prispele štejejo tudi prijave, ki bodo
oddane v vložišču Ministrstva za šolstvo in
šport najkasneje zadnji dan roka za oddajo
prijav, in sicer do 13. ure.
Neustrezno označene in nepravočasno
prispele prijave se ne bodo obravnavale in
bodo vrnjene prijavitelju.
19. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev ter način obveščanja o datumih
naslednjih odpiranj v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Odpiranje vlog predvidoma ne bo javno.
Komisija za izvedbo postopka javnega
razpisa, ki jo imenuje minister, pristojen za
šolstvo, bo v roku 8 dni od odpiranja prijav
pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih prijave niso popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne
prijave, ki jih prijavitelj v skladu z pozivom ne
dopolnijo, bodo zavržene.
Komisija nato popolne prijave sprejme
v strokovni pregled in oceno ter pristojnemu
ministru predlaga projekt, ki naj se po javnemu razpisu financira. Obrazložen sklep
ministra o izbira oziroma zavrnitvi bo ministrstvo poslalo vsem prijaviteljem, ki bodo
sodelovali v javnem razpisu.
20. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma
odpiranja prijav.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila iz javnega razpisa in mu razpisana
sredstva neupravičeno niso bila dodeljena,
lahko v 8 dneh od prejema obvestila o izbiri
vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, p.p.
104, 1001 Ljubljana. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih jo vlaga.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za izbiro končnih prejemnikov. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci. O pritožbi odloči minister
v roku 15 dni s sklepom.
21. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstvo
za šolstvo in šport, www.mss.gov.si (rubrika
Okrožnice, razpisi in javna naročila). Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski
naslov iza.jancar@gov.si.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta ali, da je
višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške, ki
so predmet sofinanciranja, upravičenec ni
prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega
financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo,
da je upravičenec prejel sredstva za stroške projekta tudi iz drugih virov financiranja
ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem
pisno obvestil ministrstvo, se lahko pogodba
o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo
dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno
prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 54450-22/2008-2
Ob-5709/08
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regio-
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nalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999/ES (Ur. l. EU, št. 210),
Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (Ur.
l. EU, št. 210), Uredbe Komisije (ES) št.
1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006
o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu (Ur. l. EU, št. 371), Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02), Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 126/06 in
114/07), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leti 2008 in 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07), Zakona o državni upravi (Ur. l. RS, št. 113/05),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
50/07), Uredbe o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013 (Ur.
l. RS, št. 41/07), Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007–
2013, št. CCI 2007SI051PO001, z dne
21. 11. 2007, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje (Ur. l. RS, št
16/07), Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 3/07) objavlja
Ministrstvo za šolstvo in šport
javni razpis
za izvajanje projektov za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008–2011
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca JR, ki
izvede vse postopke, potrebne za dodelitev
sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna
usmeritev)
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, 4. razvojne prioritete:
Enakost možnosti in spodbujanje socialne
vključenosti; prednostne usmeritve 4.2: Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja.
Z razvojno prioriteto »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« iz
Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013 hočemo razviti
mehanizme, ki bodo prispevali k učinkovitejšemu vključevanju učencev s posebnimi
potrebami v šolski sistem s ciljem njihove
boljše vključenosti v družbo in posledično
izboljšanja njihovega položaja na trgu dela.
Učinkovitejše vključevanje v sistem vzgoje
in izobraževanja naj bi prispevalo tudi k dvigu kakovosti življenja otrok in mladostnikov
s posebnimi potrebami.
Namen tega razpisa je razviti izvedbene kurikule, oblike in načine izobraževanja,
ki bodo prilagojeni otrokom s posebnimi
potrebami, in to ne samo na ravni osnovne, temveč tudi srednje šole. Za učence
s posebnimi potrebami je treba razviti obli-
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ke usposabljanja, ki bodo jasno usmerjene
v usposabljanje za samostojno življenje in
za uspešnejše vključevanje v delo.
V vseh evropskih vzgojno-izobraževalnih
sistemih se v zadnjih letih več pozornosti
usmerja v oblikovanje modelov in strategij
za delo z učenci z učnimi težavami. Tudi
Slovenija temu področju namenja vse več
pozornosti. Strokovni svet za splošno izobraževanje je oktobra 2007 sprejel dokument Koncept dela učencev z učnimi težavami (dostopno na spletni strani: www.
mss.gov.si), ki predvideva strategije dela
z učenci z učnimi težavami. S sredstvi ESS
želimo zagotoviti uresničevanje tega koncepta in tako doseči temeljni cilj, t.j. uspešnejše vključevanje otrok v sistem vzgoje in
izobraževanja.
Ena izmed ovir za uspešnejše vključevanje otrok s posebnimi potrebami je tudi
pomanjkanje informacij. Za boljši pretok potrebnih informacij tako za učence in njihove
starše kot tudi za učitelje in strokovnjake, ki
sodelujejo pri usmerjanju, je treba razviti in
vpeljati v prakso ustrezne načine pretoka
informacij kot so npr. informacijski centri.
Hkrati je potrebno razviti modele in strategije
uspešnega vključevanja otrok s posebnimi
potrebami ter usposobiti učitelje za uvajanje
oblikovanih modelov in strategij.
Vsebinska sklopa:
1. Uvajanje konceptov, strategij ter novih
načinov in oblik izobraževanja otrok s posebnimi potrebami
Inkluzivna politika se razlikuje od integracije ravno po tem, da je treba v okolju, kamor se otroci s posebnimi potrebami vključujejo, razviti ustrezne oblike in mehanizme
za njihovo uspešnejše vključevanje. Na tem
področju je raznovrstnost oblik in strategij
dela še toliko bolj pomembna. V okviru tega
vsebinskega sklopa želimo razviti različne
aktivnosti in metode dela z učenci s posebnimi potrebami (npr. terapije s pomočjo živali), nove oblike in načine izvajanja programa
usposabljanja za življenje in delo, nove strategije dela z učenci s posebnimi potrebami,
ki so vključeni v srednješolske programe,
nove strategije dela z otroki v predšolskem
obdobju na področju komunikacijskih motenj
(npr. avtizem) ter v praksi uvesti rešitve za
uspešnejšo inkluzijo (koncepta soustvarjanja pomoči in učenja, k zgodnejšemu prepoznavanju primanjkljajev na posameznih področjih učenja in k razvoju strategij učenja).
Uspešno vključevanje otrok s posebnimi
potrebami v šolanje ter življenje in delo je
odvisno tudi od informiranosti otrok, staršev
in strokovnih delavcev. Prav zato je eden od
ciljev tega vsebinskega sklopa tudi uvesti
mehanizme učinkovitejšega pretoka informacij z vzpostavitvijo informacijskih centrov.
2. Strokovne podlage za nadaljnji razvoj
in uveljavljanje koncepta inkluzije v sistem
vzgoje in izobraževanja
V okviru tega vsebinskega sklopa želimo pridobiti strokovne podlage za nadaljnji razvoj in uveljavljanje koncepta inkluzije.
Posebna pozornost bo namenjena razvoju
modelov in strategij za uresničevanje Koncepta za delo z učenci z učnimi težavami,
in sicer koncepta soustvarjanja pomoči in
učenja, prepoznavanje in odkrivanje učencev z učnimi težavami, razvoj strategij za
delo z učenci z učnimi težavami.
Kazalniki:
1. Uvedba modela izvedbenih kurikulov (4),

2. Gradiva za učitelje (4),
3. Informacijski centri s spletnimi stranmi (4),
4. Strokovne podlage (3),
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu.
Prijava na javni razpis mora biti skladna
z namenom razpisa, obvezno je, da projekt
upošteva časovni in finančni okvir javnega
razpisa ter da zajema po posameznem sklopu vse razpisane aktivnosti.
Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje:
1. za 1. sklop:
– je pravna ali fizična oseba kot nosilka/koordinatorka projekta (npr. javni zavod,
vrtec, šola, gospodarska družba, samostojni
podjetnik posameznik, društvo, ustanova),
ki je registrirana za opravljanje dejavnosti
na področju vzgoje in izobraževanja oseb
s posebnimi potrebami;
– prijavitelj mora priložiti izjavo, da je
oziroma bo oseba, ki bo prijavljena kot koordinator projekta v delovnem razmerju pri
prijavitelju;
2. za 2. sklop:
– je pravna ali fizična oseba (npr. javni zavod, gospodarska družba, samostojni
podjetnik posameznik, društvo, ustanova),
registrirana pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki
so predmet drugega sklopa javnega razpisa, tj. za raziskovalno in izobraževalno
dejavnost,
– prijavitelj glede na točko 4.2 tega razpisa (Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje) oziroma natančnejši opis meril
v razpisni dokumentaciji priloži še:
– za že izvedene projekte z vsebinami, ki se nanašajo na razpisano področje
– naslov projekta, opis projekta z navedbo
financerja ter z opisom končnih rezultatov
(priložen izdelek oziroma priložena objavljena publikacija ipd.);
– za človeške vire – izjavo o sodelovanju v izvedenem projektu, življenjepis;
označene izpise iz COBISSA in SICRISA za
relevantno področje.
Poleg zgoraj navedenih pogojev, ki veljajo za posamezni sklop, mora prijavitelj izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:
– ima poravnane zapadle obveznosti do
Republike Slovenije,
– da ni za isti namen sofinanciran iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna,
– ima sedež v Sloveniji,
– je neposredno odgovoren za pripravo
in vodenje projekta, torej ne nastopa kot
posrednik,
– je finančno in poslovno sposoben izpeljati projekt,
– razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta,
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi
posli ne upravlja sodišče,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 95/04,
KZ-UPB1):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
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– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,
– pranje denarja.
Popolna vloga mora vsebovati izpolnjen
prijavni obrazec s prilogami in izjavami iz
razpisne dokumentacije.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj
pomembnemu)
Izločitveno merilo – velja za oba sklopa:
če je eno od meril ali obe merili ovrednoteno
kot NE, komisija za javni razpis prijavo izloči
in je ne ocenjuje po ostalih merilih.
Predlog projekta je skladen z namenom
razpisa

DA
NE
(izločitveno merilo)

Predlog projekta upošteva aktivnosti ter časovni in
finančni okvir, določen s tem razpisom in razpisno
dokumentacijo

DA
NE
(izločitveno merilo)

4.1 Uvajanje strategij ter novih načinov in
oblik izobraževanja otrok s posebnimi potrebami – sklop 1
Ministrstvo bo v okviru vsebinskega sklopa 1 financiralo predlog projekta, ki bo pokrival vsa področja iz tega sklopa, in sicer:
1. različne aktivnosti in metode dela
z učenci s posebnimi potrebami (npr. terapije s pomočjo živali),
2. nove oblike in načine izvajanja programa usposabljanja za življenje in delo,
3. nove strategije dela z učenci s posebnimi potrebami, ki so vključeni v srednješolske programe,
4. aktivnosti za uspešnejšo inkluzijo (inkluzivni timi, uresničevanje koncepta dela
z učenci z učnimi težavami),
5. vzpostavitev informacijskih središč,
6. nove strategije dela v z otroki v predšolskem obdobju na področju komunikacijskih motenj (npr. avtizem ...).
Število možnih točk je 110. Vsak predlog
projekta mora zbrati vsaj 60 točk, da je lahko
sofinanciran.
Za vsak vsebinski sklop bo financiran en
projekt, ki bo v ocenjevanju prejel najvišje
število točk.
V primeru, da bosta dva prijavitelja imela
enako število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel več točk v merilu reference prijavitelja
(merili 2 in 3).
I

Izkušnje in reference prijavitelja za izvedbo projekta

1.

Projektna skupina je ustrezno sestavljena glede na vsebino projekta
0 točk – Projektna skupina ni ustrezno sestavljena glede na vsebino projekta
3 točke – Projektna skupina je pomanjkljivo sestavljena glede na vsebino projekta
5 točk – Projektna skupina je ustrezno sestavljena glede na vsebino projekta

2.

Nacionalne in/ali mednarodne reference (izvedeni projekti prijavitelja in aktivnih
partnerjev) na izbranem področju
0 točk (nič referenc)
2 točki(1 referenca)
4 točke (2–3 reference)
6 točk (4–6 reference)
8 točk (7–9 referenc)
10 točk (10 ali več referenc)

II

Prispevek k povečanju zaposlitvenih možnosti

3.

Projekt predvideva nove zaposlitve
0 točk – ne predvideva
5 točk – predvideva

15 točk
0

3

5

0 2 4 6 8 10

10 točk
0

5
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4.

Dodana vrednost projekta je dobro razvidna; projekt prispeva k povečanju
zaposlitvenih možnosti
0 točk – ni razvidna dodana vrednost, projekt ne vključuje aktivnosti iz katerih bi bilo
razvidno, da gre za uvajanje novih načinov izobraževanja otrok s posebnimi potrebami
3 točke – delno razvidna dodana vrednost projekt deloma vključuje aktivnosti iz
katerih bi bilo razvidno, da gre za oblikovanje novih načinov izobraževanja otrok
s posebnimi potrebami
5 točk – razvidna dodana vrednost, vključuje aktivnosti iz katerih je razvidno, da gre za
oblikovanje novih načinov izobraževanja otrok s posebnimi potrebami

III

Zagotavljanje enakosti možnosti in podpora socialni vključenosti ranljivih skupin
v procesu vzgoje in izobraževanja

5.

Predvideni konkretni rezultati ne izkazujejo podporo večji socialni vključenosti
0 točk – Predvideni konkretni rezultati ne izkazujejo podpore večji socialni vključenosti
3 točke – Predvideni konkretni rezultati deloma izkazujejo podporo večji socialni
vključenosti
5 točk – Predvideni konkretni rezultati izkazujejo podporo večji socialni vključenosti

0

3

5

6.

Predlog projekta se navezuje na OP RČV in druge strateške razvojne dokumente
s tega področja s ciljem zagotavljanja enakosti in podpore enake vključenosti
0 točk – predlog projekta se ne navezuje na OP RČV in druge strateške dokumente
3 točke – predlog projekta se delno navezuje na OP RČV in druge strateške
dokumente
5 točk – predlog projekta se navezuje na OP RČV in druge strateške dokumente

0

3

5

IV

Prispevek k vzpostavljanju ustreznih partnerstev glede na zastavljene cilje projekta
(npr. nevladne organizacije, center za socialno delo);

7.

Število institucij civilne družbe s katerimi je dokumentirano izkazano sodelovanje
(društva, nevladne organizacije ...)
1 točka – vsaj 1
3 točke – vsaj 2
5 točk – vsaj 3

1

3

5

8.

Projektne aktivnosti jasno opredeljujejo aktivno vlogo otrok/učencev/dijakov
0 točk – Projektne aktivnosti ne opredeljujejo aktivne vloge otrok/učencev/dijakov
3 točke – Projektne aktivnosti opredeljujejo le delno aktivno vlogo
otrok/učencev/dijakov
5 točk – Projektne aktivnosti jasno opredeljujejo aktivno vlogo otrok/učencev/dijakov

0

3

5

9.

Projektne aktivnosti jasno opredeljujejo aktivno vlogo zunanjih partnerjev (nevladnih
organizacij itd.)
0 točk – Projektne aktivnosti ne opredeljujejo aktivne vloge zunanjih partnerjev
3 točke – Projektne aktivnosti opredeljujejo le delno aktivno vlogo zunanjih partnerjev
5 točk – Projektne aktivnosti jasno opredeljujejo aktivno vlogo zunanjih partnerjev

0

3

5

10.

Velikost vključenih ciljnih skupin – strokovni delavci
1 točka – vsaj 10 strokovnih delavcev
3 točke – vsaj 20 strokovnih delavcev
5 točk – vsaj 30 strokovnih delavcev

1

3

5

11.

Velikost vključenih ciljnih skupin – otroci/učenci/dijaki
1 točka – vsaj 60 otrok/učencev/dijakov
3 točke – vsaj 160 otrok/učencev/dijakov
5 točk – vsaj 200 otrok/učencev/dijakov

1

3

5

V

0

3

5

10 točk

25 točk

Skladnost razvitih programov s potrebami ciljne populacije

40 točk

12.

Predlog projekta je vsebinsko celovit
0 točk – aktivnosti niso ustrezno predstavljene; vsebinsko se ne dopolnjujejo
3 točke – aktivnosti so delno ustrezno predstavljene; vsebinsko se le delno
dopolnjujejo
5 točk – aktivnosti so ustrezno predstavljene in se vsebinsko ustrezno dopolnjujejo

0

3

5

13.

Predlog projekta je sistematičen/pregleden
0 točk – predlog projekta ni sistematičen/pregleden
3 točke – predlog projekta je delno sistematičen/pregleden
5 točk – predlog projekta je delno sistematičen/pregleden

0

3

5

14.

Predlog projekta jasno opredeljuje aktivnosti vsebinskih področij v izvedbeni kurikul
0 točk – Opredelitev aktivnosti za izvedbo vsebinskega sklopa niso ustrezne
3 točke – Opredelitev aktivnosti za izvedbo vsebinskega sklopa so delno ustrezne
5 točk – Opredelitev aktivnosti za izvedbo projekta so ustrezne

0

3

5

15.

Cilji predloga projekta so jasno opredeljeni in dosegljivi
0 točk – cilji predloga projekta so nejasno opredeljeni in nedosegljivi
3 točke – cilji predloga projekta so delno opredeljeni in dosegljivi
5 točk – cilji predloga projekta so jasno opredeljeni in dosegljivi

0

3

5
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16.

Načrtovani rezultati v predlogu projekta so realni, izvedljivi in povezani s cilji in
aktivnostmi projekta
0 točk – Načrtovani rezultati niso realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi
projekta
3 točke – Načrtovani rezultati so delno izvedljivi in delno povezani s cilji in aktivnostmi
projekta
5 točk – Načrtovani rezultati so realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi
projekta

0

3

5

17.

Načrt izvedbe (časovni in finančni) je v predlogu projekta jasno opredeljen in izvedljiv
0 točk – Načrt izvedbe (časovni in finančni) ni jasno opredeljen in izvedljiv
3 točke – Načrt izvedbe (časovni in finančni) je delno opredeljen in izvedljiv
5 točk – Načrt izvedbe (časovni in finančni) je jasno opredeljen in izvedljiv

0

3

5

18.

Predlog projekta vključuje (notranjo) spremljavo izpeljave projekta in projektne
uspešnosti
0 točk – Predlog projekta ne vključuje (notranje) spremljavo izpeljave projekta in
projektne uspešnosti
5 točk – Predlog projekta vključuje (notranjo) spremljavo izpeljave projekta in projektne
uspešnosti

0

19.

V predlogu projekta so odgovornosti enakomerno razporejene in jasno je opredeljeno,
kdo je odgovoren za izpeljavo posameznih aktivnosti
0 točk – Odgovornosti niso enakomerno razporejene oz. iz predloga ni razvidno, kdo
je odgovoren za izvedbo posameznih aktivnosti
5 točk – Odgovornosti so enakomerno razporejene oz. iz predloga ni razvidno, kdo je
odgovoren za izvedbo posameznih aktivnosti

VI

Prispevek k pozitivnemu odnosu do trajnostnega razvoja in enakih možnosti oziroma
nima negativnega vpliva.

20.

Predlog projekta vključuje elemente trajnostnega razvoja
0 točk – niso razvidni elementi trajnostnega razvoja
3 točke – je delno razvidno vključevanje elementov trajnostnega razvoja
5 točk – elementi trajnostnega razvoja so razvidni

5

0

5

5 točk
0

3

5

4.2 Strokovne podlage za nadaljnji razvoj
in uveljavljanje koncepta inkluzije v sistem
vzgoje in izobraževanja – sklop 2
Najvišje število možnih točk je 100. Vsak
predlog projekta mora zbrati vsaj 60 točk, da
je lahko sofinanciran.
Za vsak vsebinski sklop bo financiran en
projekt, ki bo v ocenjevanju prejel najvišje
število točk.
V primeru, da bosta dva prijavitelja imela
enako število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel več točk v merilu reference prijavitelja
(merilo 1 in 2).
I

Izkušnje in reference prijavitelja za izvedbo projekta

1.

Število že izvedenih projektov prijavitelja na izbranem področju
1 točka – v skupini so raziskovalci, ki imajo vsaj po enega raziskovalca iz vsakega
področja, ki je sodeloval najmanj v enem tovrstnem projektu
5 točk – v skupini so raziskovalci, ki imajo vsaj po dva raziskovalca iz vsakega
področja, ki je sodeloval najmanj v dveh tovrstnih projektih
10 točk – v skupini so raziskovalci, ki imajo vsaj po tri raziskovalce iz vsakega
področja, ki je sodeloval najmanj treh tovrstnih projektih

2.

Nacionalne in mednarodne reference izvajalcev vsebinskega sklopa na področju
(označeni izpisi iz COBISSA in SICRISA)
1 točka – v skupini so raziskovalci, ki imajo najmanj 3 objave, po eno iz vsakega od
razpisanih področij
3 točke – v skupini so raziskovalci, ki imajo najmanj 6 objav, po dve iz vsakega od
razpisanih področij
5 točk – V skupini so raziskovalci, ki imajo najmanj 9 objav, po tri iz vsakega od
razpisanih področij

3.

V projektno skupino so vključeni strokovni delavci šol, ki imajo izkušnje na izbranem
področju
1 točka – V projektno skupino je vključen 1 strokovni delavec šol z izkušnjami na
izbranem področju
5 točk – V projektno skupino so vključeni 2 strokovnih delavcev šol z izkušnjami na
izbranem področju
10 točk – V projektno skupino so vključeni 3 strokovnih delavcev šol z izkušnjami na
izbranem področju

25 točk
1

1

1

5

10

3

5

5

10
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II

Prispevek k povečanju zaposlitvenih možnosti

10 točk

4.

Projekt predvideva nove zaposlitve
0 točk – ne predvideva
5 točk – predvideva

5.

Dodana vrednost projekta je dobro razvidna; projekt prispeva k povečanju
zaposlitvenih možnosti
0 točk – ni razvidna dodana vrednost, projekt ne vključuje aktivnosti iz katerih bi bilo
razvidno, da gre za uvajanje novih načinov izobraževanja otrok s posebnimi potrebami
3 točke – delno razvidna dodana vrednost projekt deloma vključuje aktivnosti iz
katerih bi bilo razvidno, da gre za oblikovanje novih načinov izobraževanja otrok
s posebnimi potrebami
5 točk – razvidna dodana vrednost, vključuje aktivnosti iz katerih je razvidno, da gre za
oblikovanje novih načinov izobraževanja otrok s posebnimi potrebami

III

Zagotavljanje enakosti možnosti in podpora socialni vključenosti ranljivih skupin
v procesu vzgoje in izobraževanja

6.

Predlog projekta se navezuje na OP RČV in druge strateške razvojne dokumente
s tega področja s ciljem zagotavljanja enakosti in podpore enake vključenosti
0 točk – predlog projekta se ne navezuje na OP RČV in druge strateške dokumente
3 točke – predlog projekta se delno navezuje na OP RČV in druge strateške
dokumente
5 točk – predlog projekta se navezuje na OP RČV in druge strateške dokumente

IV

Prispevek k vzpostavljanju ustreznih partnerstev glede na zastavljene cilje projekta
(npr. nevladne organizacije, center za socialno delo);

7.

Ciljne skupine so jasno definirane in ustrezajo vsebini projekta
1 točka – Ciljne skupine niso dovolj jasno definirane in ne ustrezajo vsebini projekta
3 točke – Ciljne skupine so deloma definirane in deloma ustrezajo vsebini projekta
5 točk – Ciljne skupine so dobro definirane in ustrezajo vsebini projekta

1

3

5

8.

Število vključenih VIZ v izvedbo vsebinskega sklopa
1 točka – vključene so 3 VIZ
3 točke – vključene so 4 VIZ
5 točk – vključenih je 5 VIZ

0

3

5

9..

V projektno skupino so vključeni raziskovalci iz razpisanega področja
1 točka – V projektni skupini se nekateri raziskovalci ukvarjajo z vsebino projekta
5 točk – V skupini se vsi raziskovalci ukvarjajo z vsebino projekta

1

V

Skladnost razvitih programov s potrebami ciljne populacije

40 točk

0

0

5

3

5

5 točk
0

3

5

15 točk

5

10.

Predlog projekta je vsebinsko celovit
0 točk – aktivnosti so niso ustrezno predstavljene; vsebinsko se ne dopolnjujejo
3 točke – aktivnosti so delno ustrezno predstavljene; vsebinsko se le delno
dopolnjujejo
5 točk – aktivnosti so ustrezno predstavljene in se vsebinsko ustrezno dopolnjujejo

0

3

5

11.

Predlog projekta je sistematičen/pregleden
0 točk – predlog projekta ni sistematičen/pregleden
3 točke – predlog projekta je delno sistematičen/pregleden
5 točk – predlog projekta je delno sistematičen/pregleden

0

3

5

12.

Vsebinska področja, ki jih vključuje projekt so jasno opredeljena/razdelana
0 točk – Opredelitev problema ni ustrezna
3 točke – Opredelitev problema je delno ustrezna
5 točk – Opredelitev problema je ustrezna

0

3

5

13.

Opredeljene aktivnosti za izvedbo vsebinskega sklopa so ustrezne
0 točk – Opredelitev aktivnosti za izvedbo vsebinskega sklopa niso ustrezne
3 točke – Opredelitev aktivnosti za izvedbo vsebinskega sklopa so delno ustrezne
5 točk – Opredelitev aktivnosti za izvedbo projekta so ustrezne

0

3

5

14.

Načrtovani rezultati v predlogu projekta so realni, izvedljivi in povezani s cilji in
aktivnostmi projekta
0 točk – Načrtovani rezultati niso realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi
projekta
3 točke – Načrtovani rezultati so delno izvedljivi in delno povezani s cilji in aktivnostmi
projekta
5 točk – Načrtovani rezultati so realni, izvedljivi in povezani s cilji in aktivnostmi
projekta

0

3

5

15.

Finančni načrt izvedbe posameznih aktivnosti znotraj predloga projekta je realen in
izvedljiv
0 točk – Finančni načrt izvedbe ni realen in izvedljiv
5 točk – Finančni načrt izvedbe je realen in izvedljiv

0

5
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16.

Časovni načrt izvedbe posameznih aktivnosti predloga projekta je realen in izvedljiv
0 točk – Časovni načrt izvedbe ni realen in izvedljiv
5 točk – Časovni načrt izvedbe je realen in izvedljiv

0

17.

Predvideni rezultati v predlogu projekta so uporabni za delo v praksi
1 točka – Predvideni rezultati niso uporabni za delo v praksi
3 točke – Predvideni rezultati so delno uporabni za delo v praksi
5 točk – Predvideni rezultati so uporabni za delo v praksi

1

VI

Prispevek k pozitivnemu odnosu do trajnostnega razvoja in enakih možnosti oziroma
nima negativnega vpliva.

18..

Predlog projekta vključuje elemente trajnostnega razvoja
0 točk – niso razvidni elementi trajnostnega razvoja
3 točke – je delno razvidno vključevanje elementov trajnostnega razvoja
5 točk – je razvidno, da vključuje elemente trajnostnega razvoja

5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, 4. Razvojne prioritete:
Enakost možnosti in spodbujanje socialne
vključenosti; prednostne usmeritve 4.2: Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja.
Skupna vrednost tega javnega razpisa
znaša 2.205.915,00 EUR
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Skupna vrednost predvidenih sredstev za
predmetni razpis znaša 2.205.915,00 EUR,
od tega je vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih:
Skupna vrednost za 1. vsebinski sklop
znaša 1.685.915,00 EUR, od tega je vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih:
– za
proračunsko
leto
2008:
289.554,00 EUR od tega 246.121,00
EUR s PP 6875 – Socialna vključenost
– ESS – 07-13 EU udeležba (85%) in
43.433,00 EUR s PP 9411 – Socialna vključenost – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2009:
559.817,00 EUR od tega 475.844,00 EUR
s PP 6875 – Socialna vključenost – ESS –
07-13 EU udeležba (85%) in 83.973,00 EUR
s PP 9411 – Socialna vključenost – ESS
– 07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2010:
249.398,00 EUR od tega 211.988,00 EUR
s PP 6875 – Socialna vključenost – ESS –
07-13 EU udeležba (85%) in 37.410,00 EUR
s PP 9411 – Socialna vključenost – ESS
– 07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2011:
587.146,00 EUR od tega 499.074,10 EUR
s PP 6875 – Socialna vključenost – ESS –
07-13 EU udeležba (85%) in 88.071,90 EUR
s PP 9411 – Socialna vključenost – ESS
– 07-13 – slovenska udeležba (15%).
Skupna vrednost za 2. vsebinski sklop
znaša 520.000,00 EUR, od tega je vrednost
sofinanciranja po posameznih proračunskih
letih:
– za
proračunsko
leto
2008:
70.000,00 EUR od tega 59.500,00 EUR
s PP 6875 – Socialna vključenost – ESS –
07-13 EU udeležba (85%) in 10.500,00 EUR
s PP 9411 – Socialna vključenost – ESS
– 07-13 – slovenska udeležba (15%),

– za
proračunsko
leto
2009:
150.000,00 EUR od tega 127.500,00 EUR
s PP 6875 – Socialna vključenost – ESS –
07-13 EU udeležba (85%) in 22.500,00 EUR
s PP 9411 – Socialna vključenost – ESS
– 07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2010:
150.000,00 EUR od tega 127.500,00 EUR
s PP 6875 – Socialna vključenost – ESS –
07-13 EU udeležba (85%) in 22.500,00 EUR
s PP 9411 – Socialna vključenost – ESS
– 07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za proračunsko leto 2011: 150.000,00
EUR od tega 127.500,00 EUR s PP 6875
– Socialna vključenost – ESS – 07-13 EU
udeležba (85%) in 22.500,00 EUR s PP
9411 – Socialna vključenost – ESS – 07-13
– slovenska udeležba (15%).
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od podpisa pogodbe do
najkasneje 31. 8. 2011. Obdobje izvajanja
oziroma začetka in konca aktivnosti po področjih oziroma sklopih je naslednje:
– uvajanje strategij ter novih načinov in
oblik izobraževanja otrok s posebnimi potrebami – sklop 1 – 1. 7. 2008 – 31. 8. 2011,
– strokovne podlage za nadaljnji razvoj
in uveljavljanje koncepta inkluzije v sistem
vzgoje in izobraževanja – sklop 2 – 1. 7.
2008 – 31. 8. 2011.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike;
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85%.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:
15%.
8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka
Skupnosti je 85%.
9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za
njihov izračun
Upravičeni stroški predmetnega javnega
razpisa so:
– plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
– delo po avtorski pogodbi (le za zunanje
izvajalce),
– delo po podjemni pogodbi (le za zunanje izvajalce),
– delo prek študentskega servisa,
– založniške in tiskarske storitve, e-publikacije,
– stroške oglaševalskih storitev,
– stroške za izvedbo zaključne konference,
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– stroške najema prostorov in opreme za
izvajanje projekta,
– izdatke za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi)
– kotizacijo (strokovna izobraževanja
projektnega tima),
– nakup strokovnih gradiv in podpornih
materialov,
– stroške brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih,
– posredni – operativni stroški (poštnina,
pisarniški material),
– amortizacijo računalniške in druge
opreme (le če oprema ni bila kupljena z javnim denarjem).
Dokazila za dokazovanje upravičenih
stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013.
10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec mora pri informiranju in
obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen
Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006/ES in
Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013.
11. Morebitno dopolnilno financiranje:
dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES,
ni predvideno.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati
porabo sredstev za projekt v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako
da bo zagotovljen pregled nad namensko
porabo sredstev.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični,
administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje temelji
ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega
razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije
in s strani pristojnih organov Evropske skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi).
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Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu
predhodno naznanilo izvedbo kontrole na
samem mestu. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na samem mestu, kar bo upravičenec,
v primeru odobritve sofinanciranega projekta, dolžan omogočiti.
14. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem razpisu je zagotovljena enakost med
spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16.
členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: upravičenci se zavezujejo
k varovanju osebnih podatkov in poslovnih
skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skladu s Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št.
94 z dne 16. 10. 2007, Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, št. 94
z dne 19. 4. 2006 in št. 10 z dne 30. 1.
2008) in 37. členom Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES.
16. Zahteve glede spremljanja prihodkov
projekta: upravičenec mora dokumentirano
spremljati in prikazovati prihodke projekta.
Če se pri izvajanju projekta ustvarijo prihodki, je treba za višino ustvarjenih prihodkov
znižati upravičene stroške.
17. Omejitve glede sprememb projekta
v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES:
ni relevantno.
18. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način
obveščanja o rokih v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Rok za oddajo prijav je 18. 7. 2008. Prijave z zahtevano vsebino morajo biti poslane
priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, p.p.
104, 1001 Ljubljana.
Prijava šteje za pravočasno, če je bila
oddana priporočeno po pošti najkasneje
zadnji dan roka za oddajo prijav. Kot pravočasno prispele štejejo tudi prijave, ki bodo
oddane v vložišču Ministrstva za šolstvo in
šport najkasneje zadnji dan roka za oddajo
prijav, in sicer do 13. ure.
Neustrezno označene in nepravočasno
prispele prijave se ne bodo obravnavale in
bodo vrnjene prijavitelju.
19. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev ter način obveščanja o datumih
naslednjih odpiranj v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev
Odpiranje vlog predvidoma ne bo javno.
Komisija za izvedbo postopka javnega
razpisa, ki jo imenuje minister, pristojen za
šolstvo, bo v roku 8 dni od odpiranja prijav
pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih prijave niso popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne
prijave, ki jih prijavitelj v skladu z pozivom ne
dopolnijo, bodo zavržene.
Komisija nato popolne prijave sprejme
v strokovni pregled in oceno ter pristojnemu
ministru predlaga projekt, ki naj se po javnemu razpisu financira. Obrazložen sklep
ministra o izbira oziroma zavrnitvi bo ministrstvo poslalo vsem prijaviteljem, ki bodo
sodelovali v javnem razpisu
20. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
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Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma
odpiranja prijav.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila iz javnega razpisa in mu razpisana
sredstva neupravičeno niso bila dodeljena,
lahko v 8 dneh od prejema obvestila o izbiri
vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, p. p.
104, 1001 Ljubljana. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih jo vlaga.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za izbiro končnih prejemnikov. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci. O pritožbi odloči minister
v roku 15 dni s sklepom.
21. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstvo
za šolstvo in šport, www.mss.gov.si (rubrika
Okrožnice, razpisi in javna naročila). Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski
naslov iza.jancar@gov.si.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne projekta ali, da je
višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške, ki
so predmet sofinanciranja, upravičenec ni
prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega
financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo,
da je upravičenec prejel sredstva za stroške projekta tudi iz drugih virov financiranja
ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem
pisno obvestil ministrstvo, se lahko pogodba
o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo
dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno
prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 28/2008
Ob-5619/08
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št.
59/07 in 63/07 – popr.), drugega odstavka
7. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna
fundacija Republike Slovenije, javni sklad«
v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št.
139/06, 16/08), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS,
št. 33/08) in sklepa Vlade Republike Slovenije št. 11008-2/2008/3, z dne 5. 6. 2008,
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije (v nadaljevanju: javni
sklad) objavlja
javni razpis
za dodelitev štipendij za dodiplomski
študij v Republiki Sloveniji za Slovence
v zamejstvu in Slovence po svetu v študijskem letu 2008/2009
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendij Slovencem v zamejstvu in Slovencem
po svetu (v nadaljevanju: Slovenci zunaj
meja Republike Slovenije) za dodiplomski
študij na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi in javno veljavnem (akreditiranem) izobraževalnim programu v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2008/2009 do
zaključka dodiplomskega študija.
Za dodiplomski študij v Republiki Sloveniji se šteje 1. bolonjska stopnja oziroma
dodiplomski visokošolski študij pred uvedbo
bolonjskega procesa.

Do štipendije po tem javnem razpisu so
upravičeni novi kandidati in štipendisti, katerim je štipendijo za Slovence zunaj meja
Republike Slovenije dodelil CMEPIUS in ki
nadaljujejo študij v višji letnik v študijskem
letu 2008/2009 (v nadaljevanju: prijavitelji,
ki že prejemajo štipendijo).
Vloge novih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje tega javnega razpisa, se bodo
ocenile na podlagi meril, ki jih določa javni
razpis.
Štipendisti, ki štipendijo že prejemajo,
morajo za nadaljnje prejemanje štipendije
izkazati le izpolnjevanje pogojev za nadaljevanje dodiplomskega študija in vpis v višji
letnik v študijskem letu 2008/2009.
2. Višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za štipendije po tem javnem razpisu, je
420.000,00 EUR.
Višina osnovne štipendije je 150,00 EUR
na mesec oziroma 1.800,00 EUR na leto.
K štipendiji se lahko dodelijo naslednji
dodatki:
– dodatek za bivanje izven dijaškega ali
študentskega doma v zasebni nastanitvi
v višini 50,00 EUR na mesec,
– dodatek za študente iz Porabja v višini
80,00 EUR na mesec,
– dodatek za Slovence po svetu (ne velja za Slovence v zamejstvu) v višini 50,00
EUR na mesec,
– dodatek za obvezno zdravstveno zavarovanje za štipendiste, ki so državljani
držav, s katerimi Republika Slovenija nima
sklenjenih mednarodnih sporazumov s področja zdravstvenega zavarovanja, v višini
105,00 EUR.
3. Pogoji javnega razpisa
Prijavitelj – novi kandidat mora za dodelitev štipendije izpolnjevati naslednje pogoje:
1) imeti mora katerega od naslednjih statusov:
– Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki ima državljanstvo
Republike Slovenije;
– Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj
Republike Slovenije, ki ima status Slovenca
brez državljanstva Republike Slovenije;
– Slovenec zunaj Republike Slovenije
brez državljanstva Republike Slovenije in
brez statusa,
2) hkrati ne prejema katere od štipendij
iz zakona, ki ureja štipendiranje,
3) ne prejema štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, to je takšnih prejemkov v Republiki Sloveniji, ki so po namenu in načinu vračanja
enakovredni štipendijam po drugih predpisih
v Republiki Sloveniji oziroma splošnih aktih
delodajalca,
4) ni v delovnem razmerju oziroma ne
opravlja samostojne registrirane dejavnosti
v Republiki Sloveniji,
5) ni vpisan v evidenco brezposelnih
oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
6) ob prvem vpisu na dodiplomski študij
ni starejši od 26 let,
7) je v študijskem letu 2008/2009 vpisan
na javno veljavni (akreditirani) dodiplomski
študij na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni instituciji v Republike Sloveniji in bo
na omenjenem študiju pridobil javno veljavno diplomo,
8) bo ves čas študija vpisan kot redni
študent.
Prijavitelj, ki štipendijo že prejema, mora
za nadaljnje prejemanje štipendije izkaza-
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ti le izpolnjevanje pogojev za nadaljevanje
dodiplomskega študija in vpis v višji letnik
v študijskem letu 2008/2009.
4. Dokumentacija
4.1. Dokumentacija, ki jo morajo predložiti prijavitelji – novi kandidati
Prijavitelj – novi kandidat za štipendijo
mora oddati v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico, ki ji priloži naslednja dokazila,
in sicer:
1) dokazilo o stalnem prebivališču zunaj
Republike Slovenije; vlagatelj mora v vlogi
navesti, od kdaj ima stalno prebivališče zunaj Republike Slovenije;
2) izjavo o državljanstvu Republike Slovenije – za prijavitelje, ki imajo državljanstvo
Republike Slovenije;
3) izjavo, da ima prijavitelj status Slovenca brez državljanstva Republike Slovenije, v kateri mora prijavitelj navesti datum
in številko odločbe Urada Vlade Republike
Slovenije za Slovence v zamejstvu in po
svetu o pridobitvi statusa – za prijavitelje,
ki imajo status Slovenca brez državljanstva
Republike Slovenije;
4) dokazila o slovenskem rodu, slovenskem poreklu oziroma pripadnosti slovenski narodni skupnosti – za prijavitelje, ki
so Slovenci zunaj Republike Slovenije brez
državljanstva Republike Slovenije in brez
statusa:
– prijavitelji, ki so pripadniki slovenskih
izseljenskih skupnosti, predložijo izpiske iz
rojstnih matičnih knjig, dokazila o članstvu
v slovenskih izseljenskih strukturah (društvih, organizacijah itd.), dokazila o vezeh
prijavitelja z Republiko Slovenijo in druga
ustrezna dokazila;
– prijavitelji, ki so pripadniki slovenske
narodne skupnosti v zamejstvu, predložijo
pisno potrdilo, da so pripadniki slovenske
narodne skupnosti (potrdilo jim izda ena od
priznanih slovenskih organizacij, ki delujejo
na področju njihovega prebivanja);
5) dokazilo o aktivnem delovanju v slovenskih strukturah zunaj Republike Slovenije (organizacijah, društvih, klubih, krožkih,
šolah, misijah ipd.);
6) izjavo, da prijavitelj zakonito prebiva
v Republiki Sloveniji, v kateri mora prijavitelj navesti datum in številko veljavnega dovoljenja za začasno prebivanje v Republiki
Sloveniji iz namena študija – za prijavitelje,
ki se že nahajajo in izobražujejo v Republiki
Sloveniji;
7) potrdilo o vložitvi vloge za izdajo dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji
iz namena študija – za prijavitelje, ki se nahajajo v tujini;
8) potrdilo o vpisu na dodiplomski študij
v študijskem letu 2008/2009;
9) potrdilo o zadnjem v celoti zaključenem formalnem izobraževanju;
10) potrdilo o vseh doseženih ocenah
v zadnjem letniku zaključenega formalnega
izobraževanja; če je prijavitelj to izobraževanje zaključil v tujini, mora predložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki
jo izda tuja izobraževalna institucija, na kateri je prijavitelj zaključil to izobraževanje;
11) najemno pogodbo, iz katere mora
izhajati, da je prijavitelj najemnik ali uporabnik zasebne nastanitve v študijskem letu
2008/2009 – za prijavitelje, ki uveljavljajo
dodatek za bivanje izven dijaškega ali študentskega doma v zasebni nastanitvi, ki ni
subvencionirana.
Izjave oziroma dokazila o prebivanju
v Republiki Sloveniji ni potrebno predložiti

tistim prijaviteljem, ki so pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih
državah s stalnim prebivališčem v sosednji
državi, ki dnevno prihajajo v Republiko Slovenijo zaradi študija na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni instituciji v Republike
Sloveniji.
Zgoraj navedena dokazila in izjave je
potrebno predložiti v izvirniku ali v overjenem prepisu.
Prijavitelj, ki stalno živi v tujini in uveljavlja v Republiki Sloveniji kakšno pravico
v upravnem postopku, mora imeti pooblaščenca v tem postopku, če iz kakršnih koli
razlogov ne more osebno sodelovati v postopku.
Obrazci za pooblastilo so na voljo na
spletni strani ali na sedežu javnega sklada.
4.2. Dokumentacija, ki jo morajo predložiti prijavitelji, ki že prejemajo štipendijo
Prijavitelj, ki že prejema štipendijo, mora
oddati v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico in naslednji potrdili:
– potrdilo o vpisu v tisti letnik študija,
v katerega je bil vpisan v študijskem letu
2007/2008;
– potrdilo o vpisu v višji letnik v študijskem letu 2008/2009.
Če prijavitelj uveljavlja dodatek za bivanje izven dijaškega ali študentskega doma
v zasebni nastanitvi, ki ni subvencionirana,
mora predložiti dokazilo iz 11. točke 4.1.
poglavja tega javnega razpisa.
Navedena dokazila je potrebno predložiti
v izvirniku ali v overjenem prepisu.
5. Merila za ocenjevanje prijav novih
kandidatov
Prijave novih kandidatov se ocenjujejo
na podlagi dveh meril, in sicer študijskega
uspeha oziroma povprečne ocene in aktivnega sodelovanja v slovenskih društvih,
organizacijah oziroma institucijah v tujini.
Prijavitelj lahko na podlagi obeh kriterijev
prejme največ 50 točk, pri čemer mora iz
naslova merila pod točko b) prejeti najmanj
5 točk.
a) Študijski uspeh oziroma povprečna
ocena
Za izračun študijskega uspeha oziroma
povprečne ocene se upoštevajo vse številčno izražene ocene zadnjega letnika zaključenega izobraževalnega programa.
Glede na povprečno oceno lahko prijavitelj prejme naslednje število točk:
– povprečna ocena od vključno
2,0 do 2,60 točk
0 točk
– povprečna ocena od vključno
2,7 do 3,15 točk
5 točk
– povprečna ocena od vključno
3,2 do 3,610 točk
10 točk
– povprečna ocena od vključno
3,7 do 4,215 točk
15 točk
– povprečna ocena od vključno
4,3 do 4,520 točk
20 točk
– povprečna ocena 4,6 in več 25 točk
Ocene, pridobljene v tujini, kjer se ocenjevalni sistem razlikuje od uradnega načina ocenjevanja na srednješolski stopnji
v Republiki Sloveniji, se bodo pretvorile na
enotni sistem srednješolskih ocen v Sloveniji glede na uradno lestvico, ki jo za potrebe
tega postopka dostavi prijavitelj.
Ocene, pridobljene v Sloveniji na programih, kjer je ocenjevalni sistem drugačen od
uradnega načina ocenjevanja na srednješolski stopnji v Republiki Sloveniji, se bodo
pretvorile na enotni sistem srednješolskih
ocen v Sloveniji kot sledi: ocena 6 v oceno
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2, ocena 7 v oceno 3, oceni 8 in 9 v oceno
4 in ocena 10 v oceno 5.
b) Aktivno sodelovanje v slovenskih društvih, organizacijah oziroma drugih strukturah zunaj Republike Slovenije
Prijavitelj mora aktivno sodelovanje
v slovenskih strukturah (organizacije, društva, klubi, krožki, šole, misije ipd.) zunaj
Republike Slovenije izkazati z dokazili oziroma izjavami odgovornih oseb.
Za vsako izkazano aktivno sodelovanje
prejme prijavitelj 5 točk, pri čemer lahko iz
tega naslova prejme največ 25 točk.
6. Razmejitveno merilo: če dva ali več
prijaviteljev prejme enako število točk, se
prijavitelji dodatno razvrstijo glede na študijski uspeh oziroma povprečno oceno.
7. Način vložitve prijav
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, vidno označene z napisom »Vloga na 51.
javni razpis« in točnim naslovom prijavitelja
na hrbtni strani, in sicer na naslov: Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana,
do vključno 30. septembra 2008.
Prijava je vložena pravočasno, če jo javni
sklad prejme, preden izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v času uradnih ur, od
ponedeljka do petka, od 12. do 15. ure. Prijava se bo štela za pravočasno, če bo vložena zadnji dan prijavnega roka do 15. ure.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo javni sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih
določa ta javni razpis. Prijave, ki ne bodo
vložene na predpisanem prijavnem obrazcu,
bodo zavržene.
Prijavitelji, ki ne bodo oddali popolne
prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave.
V primeru, da prijavitelji prijave ne bodo
dopolnili v roku 8 dni po prejemu zahteve
za dopolnitev prijave, bo javni sklad njihove
prijave zavrgel.
8. Obravnava vlog in trajanje štipendiranja
Javni sklad bo najprej odločal o vlogah
prijaviteljev, ki že prejemajo štipendijo, nato
pa še o vlogah prijaviteljev – novih kandidatov.
Direktor javnega sklada bo vsem prijaviteljem izdal odločbe o izidu javnega razpisa
najkasneje v roku, določenim z zakonom, ki
ureja splošni upravni postopek.
O pritožbi zoper odločbo bo odločalo Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve. Prijavitelj lahko vloži pritožbo na
javni sklad v roku 15 dni od vročitve sklepa
oziroma odločbe. Pritožnik mora v pritožbi
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je
pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožba
ne zadrži podpisa pogodb o štipendiranju
z izbranimi prijavitelji.
O dodelitvi štipendije se bo odločilo za
obdobje od 1. 10. 2008 do konca dodiplomskega študija. Upravičenec po tem javnem
razpisu lahko prejema štipendijo le za en
dodiplomski študij in eno leto za posamezen letnik.
Štipendija se izplačuje na podlagi odločbe in pogodbe o štipendiranju, in sicer
mesečno do 15. dne v mesecu za pretekli
mesec.
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Pogodbo o štipendiranju je možno izvrševati le za tekoče študijsko leto, njeno izvrševanje pa se nadaljuje v naslednjem študijskem letu, če štipendist izpolnjuje pogoje za
nadaljevanje študija in se vpiše v višji letnik
na isti izobraževalni ustanovi.
9. Dodatne informacije in dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani javnega sklada www.sklad-kadri.si v razdelku »aktualni razpisi«, možno
pa jo je osebno prevzeti na sedežu javnega sklada vsak delovni dan med 12. in
15. uro.
Dodatne informacije so na voljo na e-poštnem naslovu: SloZM@sklad-kadri.si in na
tel. 01/434-10-80, vsak delovni dan med 12.
in 15. uro.
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z javnim razpisom bodo objavljeni na spletnem forumu na isti lokaciji, kot je
objavljen javni razpis.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 28/2008
Ob-5703/08
Na podlagi 41. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07
popr.), v nadaljevanju: ZŠtip), soglasja ministrice za delo, družino in socialne zadeve št. 11014-15/2008/5 z dne 13. 6. 2008
ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št.
33/08, v nadaljevanju: SPP), Javni sklad
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem
za šolsko/študijsko leto 2008/2009
1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je neposredno
sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za kadrovske štipendije, ki jih delodajalci izplačujejo od šolskega/študijskega leta
2008/2009 dalje za pridobitev izobrazbe po
javno veljavnih izobraževalnih programih poklicnega in srednješolskega izobraževanja,
javno veljavnih študijskih programih višjega
izobraževanja ali javno veljavnih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih.
Sofinanciranje se lahko ob izpolnjevanju
predpisanih pogojev zagotavlja za posameznega štipendista do zaključka tiste ravni
in programa izobraževanja, v katerega je
posamezni kadrovski štipendist vpisan v šolskem/študijskem letu 2008/2009.
2. Vrednost razpisa
Vrednost razpisa je 8.000.000,00 EUR
za sofinanciranje delodajalcev za vsa leta
izplačevanja kadrovske štipendije od vključno šolskega/študijskega leta 2008/2009 dalje do zaključka izobraževanja štipendista
po trenutnem izobraževalnem programu na
trenutni ravni izobraževanja.
Sredstva za sofinanciranje štipendij se
zagotavljajo iz namenskih sredstev sklada
iz naslova koncesijskih dajatev.
3. Višina štipendije in višina sofinanciranja
Kadrovska štipendija, za katere sofinanciranje se prijavlja delodajalec, ne sme biti
nižja od 36 EUR mesečno za dijaka in 54
EUR mesečno za študenta brez dodatkov.
Sofinanciranje znaša 50% dodeljene kadrovske štipendije, vendar največ v višini
30% minimalne plače.
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4. Trajanje sofinanciranja
Obdobje, za katerega so namenjena
razpisana sredstva, je od šolskega/študijskega leta 2008/2009 dalje do zaključka
izobraževanja posameznega sofinanciranega kadrovskega štipendista na tisti
ravni in programu izobraževanja, v katerega je vpisan v šolskem/študijskem letu
2008/2009. Za povračilo bo lahko delodajalec uveljavljal le tiste štipendije od šolskega/študijskega leta 2008/2009 dalje,
katerih izplačilo je delodajalec izvršil po
sklenitvi pogodbe o štipendiranju, ki jo je
sklenil s štipendistom, katerega štipendijo
uveljavlja za sofinanciranje.
Delodajalec lahko prejema sofinanciranje kadrovske štipendije eno leto za posamezen letnik na isti stopnji izobraževanja
štipendista, razen v zadnjem letniku srednjih
šol, ko za mesec julij in avgust ni upravičen
do sofinanciranja.
Sofinanciranje se izplačuje tudi v času
absolventskega staža do diplome, vendar
v celotni dobi izobraževanja le eno študijsko leto.
5. Pogoji za pridobitev sofinanciranja
Do neposrednega sofinanciranja kadrovskih štipendij po tem razpisu je upravičen
delodajalec, ki izpolnjuje sledeče pogoje:
– je pravna oseba zasebnega prava,
fizična oseba ali je delodajalec v javnem
sektorju, s sedežem ali prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki zaposluje delavce na
podlagi pogodbe o zaposlitvi, razen organov
državne uprave in samoupravnih lokalnih
skupnosti,
– ni v postopku prisilne poravnave ali
stečaja glede na določila zakona, ki ureja
finančno poslovanje podjetij,
– je skladu v okviru javnega poziva za
oddajo potreb po kadrih za šolsko/študijsko
leto 2008/2009 posredoval podatke o vrsti
in področju izobraževanja oziroma izobraževalnem programu, za katerega razpisuje štipendije za šolsko/študijsko leto 2008/2009,
in o številu razpisanih štipendij, oziroma je
skladu te podatke predložil po objavi tega
razpisa najkasneje do 15. septembra 2008
na obrazcu za prijavo potreb, ki je priloga
temu razpisu, in je sklad te podatke objavil
na spletni strani http://www.sklad-kadri.si/kadrovske v skupnem razpisu kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2008/2009,
ter da je izbral prijavljene štipendiste na
podlagi prijav, ki jih je prejel na podlagi tako
objavljene potrebe,
– bo
v
šolskem/študijskem
letu
2008/2009 kadrovsko štipendijo izplačeval
vsaj enemu dijaku ali študentu za izobraževanje v Republiki Sloveniji ali v tujini pod
pogoji iz ZŠtip,
– prijavljene kadrovske štipendije niso
del enotnih regijskih štipendijskih shem,
– zagotavlja sredstva za izplačevanje
kadrovske štipendije za celotno dobo izobraževanja štipendista na posamezni ravni
izobraževanja od šolskega/študijskega leta
2008/2009 do zaključka izobraževanja po
posameznem programu in na posamezni
ravni izobraževanja,
– ima s kadrovskim štipendistom medsebojna razmerja urejena s pogodbo o štipendiranju.
Pri tem je delodajalec za kadrovsko štipendiranje izbral in sklenil pogodbo o štipendiranju s štipendistom, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima status dijaka oziroma dijakinje ali
študenta oziroma študentke,

– ima katerega izmed sledečih statusov:
– državljan Republike Slovenije,
– državljan države članice Evropske
unije (EU) in Evropskega gospodarskega
prostora (EGP) ali je družinski član osebe
s takim statusom v skladu z določili zakona,
ki ureja prebivanje tujcev, če ima dovoljenje
za stalno ali začasno prebivanje v Republiki
Sloveniji,
– državljan države članice EU ali EGP
in je bil zaposlen ali samozaposlen v Republiki Sloveniji, ali je družinski član take osebe, če ima dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji,
– državljan tretje države, če ima dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje
v Republiki Sloveniji, ali je ožji družinski član
take osebe, kot ga določa zakon, ki ureja
prebivanje tujcev,
– ne prejema katere od štipendij iz 5. člena ZŠtip razen kadrovske štipendije pri tem
delodajalcu, torej ne prejema državne ali
Zoisove štipendije, kadrovske štipendije pri
drugem delodajalcu, štipendije za Slovence
v zamejstvu in Slovence po svetu, ali štipendije za državljane držav, s katerimi ima
Republika Slovenija sklenjene dvostranske
ali večstranske sporazume o sodelovanju na
področju izobraževanja oziroma podeljuje
štipendije na podlagi vzajemnosti;
– ne prejema štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, torej takšnih prejemkov v Republiki Sloveniji, ki so po namenu in načinu vračanja
enakovredni štipendijam po drugih predpisih
v Republiki Sloveniji oziroma splošnih aktih
delodajalca;
– ni v delovnem razmerju oziroma ne
opravlja samostojne registrirane dejavnosti;
– ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb
pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje;
– mu za isti študijski program in stopnjo
še ni bila odobrena štipendija javnega sklada po katerem izmed drugih razpisov, in
– izpolnjuje pogoje, določene v splošnih
aktih delodajalca.
6. Razmejitvena merila
Če razpisana sredstva ne bodo zadostovala za vse prijavljene potrebe delodajalcev,
ki izpolnjujejo pogoje, bodo imeli prednost
pri izbiri tisti delodajalci, ki so v prijavi prijavili višji delež potreb za tista področja izobraževanja, ki so opredeljena v Seznamu
vrst in področij izobraževanja, ki je priloga
k Pravilniku o dodeljevanju državnih štipendij (Uradni list RS, št. 51/08).
Če ima več delodajalcev enak delež teh
potreb, se izbere vse delodajalce z enakim
deležem iz prejšnjega odstavka.
7. Obveznosti delodajalca
Delodajalec, ki mu sklad neposredno sofinancira kadrovske štipendije, je v skladu
z določili pogodbe o sofinanciranju dolžan
skladu predložiti zahtevek za izplačilo in potrebne priloge v skladu s pogodbo o sofinanciranju. Na podlagi potrditve zahtevka bo
sklad izvedel povračilo za izplačano kadrovsko štipendijo neposredno delodajalcu.
Delodajalec je dolžan s štipendistom,
katerega kadrovsko štipendijo je sofinanciral sklad, po zaključku izobraževanja, za
katerega je prejemal štipendijo, skleniti pogodbo o zaposlitvi, po kateri mora štipendist
pričeti z delom najkasneje v treh mesecih
po zaključku izobraževalnega programa, za
katerega je prejemal štipendijo. Pogodba
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o zaposlitvi mora biti sklenjena s polnim
delovnim časom vsaj za toliko časa, kolikor
je trajalo štipendijsko razmerje. Če štipendist sklene pogodbo o zaposlitvi z delovnim
časom, ki je krajši od polnega delovnega
časa, se trajanje zaposlitve preračuna na
polni delovni čas.
Delodajalec mora po potrebi, najmanj
pa enkrat letno, poročati skladu o številu
štipendistov, višini podeljenih in izplačanih štipendij, o vrsti in področjih izobraževanja oziroma izobraževalnih programih,
o zaključku izobraževanja štipendistov in
zaposlitvi štipendistov ter trajanju te zaposlitve pri delodajalcu po končanem izobraževanju.
Delodajalec je dolžan deset let po prenehanju pravice hraniti dokazila o namenski
porabi dodeljenih sredstev ter jih na zahtevo
predložiti skladu.
Delodajalec bo moral vrniti skladu sredstva, ki jih je prejel iz sklada, na način, določen v pogodbi, če štipendijsko razmerje
preneha, če štipendist:
– prekine izobraževanje po svoji krivdi,
– po svoji krivdi ne dokonča letnika, za
katerega je prejemal štipendijo,
– tekom štipendiranja sklene pogodbo
o zaposlitvi pri štipenditorju ali drugem delodajalcu ali se samozaposli,
– izgubi status dijaka ali študenta, razen
če mu je dovoljeno opravljanje učnih oziroma študijskih obveznosti,
– spremeni izobraževalni program brez
predhodnega soglasja delodajalca,
– štipendijo pridobi na podlagi posredovanih neresničnih podatkov,
– po enoletnem mirovanju štipendijskega razmerja ne predloži ustreznih dokazil
oziroma na podlagi predloženih dokazil ne
izpolnjuje pogojev za nadaljnje prejemanje
štipendije,
– po zaključenem izobraževanju ne
sprejme zaposlitve pri tem delodajalcu,
– zaposlitev pri štipenditorju prekine pred
izpolnitvijo pogojev iz te pogodbe.
Štipenditor mora vrniti javnemu skladu
sredstva, ki jih je prejel iz javnega sklada,
če štipendijsko razmerje preneha, ker štipenditor:
– ne želi zaposliti štipendista, ki ga je javni sklad sofinanciral za njegove potrebe.
Delodajalcu ni potrebno vrniti zneska
sofinanciranja kadrovske štipendije, ki ga
je prejel neposredno iz sredstev sklada,
v primeru prenehanja delodajalca zaradi
stečaja.
Delodajalec je dolžan dodeljena sredstva
za sofinanciranje kadrovskih štipendij nameniti izključno za sofinanciranje kadrovske
štipendije tistemu štipendistu, za katerega
je bilo sofinanciranje odobreno. Delodajalec
mora skladu omogočiti nadzor nad porabo
dodeljenih sredstev. Če bo sklad ugotovil,
da sredstva niso bila porabljena za namen,
za katerega so bila dodeljena, ali da so bila
sredstva odobrena na podlagi neresničnih
podatkov, ima pravico zahtevati od delodajalca takojšnje vračilo sredstev v enkratnem
znesku. Delodajalec bo dolžan sredstva vrniti v revalorizirani vrednosti. V primeru zamude vračila bo delodajalec dolžan plačati
tudi pripadajoče zakonite zamudne obresti
za čas zamude.
8. Zahtevana dokumentacija
Delodajalec mora do predpisanega roka
za oddajo vloge predložiti v celoti izpolnjen,
s strani zakonitega zastopnika podpisan
in žigosan razpisni obrazec. Prijave, ki ne

bodo vložene na razpisnem obrazcu, bodo
zavržene.
Izpolnjenemu in podpisanemu razpisnemu obrazcu mora delodajalec predložiti
dokazila o izpolnjevanju pogojev in izbirnih
meril:
– vzorec pogodbe o sofinanciranju, ki je
priloga tega javnega razpisa, ki ga zakoniti zastopnik na vsaki strani parafira ter na
zadnji strani podpiše in žigosa, s čimer dokazuje, da je seznanjen z vsebino pogodbe
o sofinanciranju,
– podpisano izjavo zakonitega zastopnika delodajalca, da:
– ni v postopku prisilne poravnave ali
stečaja glede na določila zakona, ki ureja
finančno poslovanje podjetij,
– bo zagotavljal sredstva za celoten čas trajanja izobraževanja na posamezni stopnji od šolskega/študijskega leta
2008/2009, v katerem je delodajalec začel
štipendirati štipendista, do zaključka izobraževalnega programa za vse za sofinanciranje prijavljene štipendiste,
– bo s za sofinanciranje prijavljenim
štipendistom po končanem izobraževanju
na ravni in programu izobraževanja, ki je
predmet pogodbe o štipendiranju, sklenil pogodbo o zaposlitvi, po kateri mora štipendist
pričeti z delom najkasneje v treh mesecih
po zaključku izobraževalnega programa, za
katerega je prejemal štipendijo; pogodba
o zaposlitvi mora biti sklenjena s polnim
delovnim časom vsaj za toliko časa, kolikor
je trajalo štipendijsko razmerje; če štipendist sklene pogodbo o zaposlitvi z delovnim
časom, ki je krajši od polnega delovnega
časa, se trajanje zaposlitve preračuna na
polni delovni čas,
– za sofinanciranje prijavljeni štipendisti izpolnjujejo pogoje iz tega javnega razpisa,
– je štipendije za sofinanciranje prijavljenim štipendistom podelil v skladu s svojim pravilnikom ali drugim notranjim aktom
delodajalca, ki ureja področje štipendiranja,
če delodajalec tak akt ima,
– pogodbo o štipendiranju, sklenjeno
z vsakim za sofinanciranje prijavljenim štipendistom,
– potrdilo o vpisu vsakega za sofinanciranje prijavljenega štipendista za šolsko/študijsko leto 2008/2009.
Vse izjave morajo biti originali, podpisani
s strani zakonitega zastopnika in žigosani. Če izjave ali razpisni obrazec podpiše
s strani zakonitega zastopnika pooblaščena
oseba, mora biti predloženo tudi veljavno
pooblastilo.
Druge priloge k razpisnemu obrazcu, ki
jih je izdal delodajalec, so lahko fotokopije
originalnih dokumentov, ki jih prijavitelj uradno označi z žigom oziroma napisom »kopija
enaka originalu«, žigom prijavitelja in podpisom odgovorne osebe, ki je ugotovila istovetnost kopije z originalom. Sklad si pridržuje
pravico, da za tovrstne dokumente naknadno
zahteva original dokumenta na vpogled.
Zahtevane priloge k razpisnemu obrazcu, ki jih ni izdal delodajalec, morajo biti originali ali uradno overjene fotokopije.
Prijavitelj mora ob predložitvi vloge plačati upravno takso v višini 3,55 EUR v taksnih
vrednotnicah (upravnih kolkih), ki jih nalepi
na razpisni obrazec, oziroma z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti na račun št.
01100-1000315637, sklic 11, številka sklica
96091-7111002-011510, o čemer predloži
ob vlogi originalno dokazilo o plačilu.
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9. Oddaja vloge in postopek izbire
Prijave morajo biti predložene v zaprti
kuverti, vidno označene z napisom »Vloga
na 50. javni razpis« in točnim naslovom prijavitelja na hrbtni strani.
Odprti rok za zbiranje prijav prične teči
na dan objave razpisa v Uradnem listu RS in
traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo
prijav, ki je 15. oktober 2008.
Za postopek dodelitve sredstev javnega
sklada se uporabljajo določbe zakona, ki
ureja splošni upravni postopek.
Prijava je vložena pravočasno, če jo javni
sklad prejme, preden izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v času uradnih ur, od
ponedeljka do petka, od 12. do 15. ure. Prijava se bo štela za pravočasno, če bo vložena zadnji dan prijavnega roka do 15. ure.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo javni sklad zavrgel. Prijave, ki ne
bodo vložene na predpisanem prijavnem
obrazcu, bodo zavržene.
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis predloži eno vlogo za sofinanciranje,
v kateri prijavi vse obstoječe kadrovske štipendije, za katerih sofinanciranje se prijavlja. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja s pogoji javnega razpisa.
Vloga se šteje za popolno, če je oddana
na zahtevanih obrazcih, ki so del razpisne
dokumentacije, in vsebuje vse zahtevane
priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. V primeru nepopolnih vlog bodo
prijavitelji, ki so oddali nepopolne vloge, pozvani, da vloge v roku osmih dni od prejema
zahteve za dopolnitev dopolnijo.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo
dopolnil v skladu z zahtevo za dopolnitev,
bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo zavrnjene.
Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve
za pridobitev sredstev, mora o tem pisno
obvestiti sklad.
Postopek vodi razpisna komisija. Na
podlagi predloga razpisne komisije bo direktor sklada vsakemu prijavitelju izdal odločbo o izidu javnega razpisa najkasneje
v roku, določenim z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prijavitelj lahko pritožbo vloži na sklad
v roku petnajstih dni od prejema sklepa
oziroma odločbe. Pritožnik mora v pritožbi
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih
je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne
morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
delodajalci.
Izbrani prijavitelji bodo s skladom sklenili
pogodbo o sofinanciranju, s katero se bodo
uredila medsebojna razmerja, pravice in obveznosti iz naslova neposrednega sofinanciranja kadrovskih štipendij. Vzorec pogodbe
je priloga temu razpisu.
10. Varovanje podatkov
Upravičenec se s predložitvijo vloge na
javni razpis strinja z javno objavo podatkov
o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo podatki o delodajalcu
in številu sofinanciranih kadrovskih štipendij
v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja
varstvo osebnih podatkov.
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11. Dodatne informacije in dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od objave
javnega razpisa na voljo na spletni strani
sklada www.sklad-kadri.si v razdelku »aktualni razpisi«, možno pa jo je osebno prevzeti na sedežu sklada vsak delavnik med
9. in 15. uro osebno ali jo naročiti na tel.
01/434-10-80 oziroma e-poštnem naslovu
info@sklad-kadri.si.
Dodatne informacije so na voljo na
e-poštnem naslovu stipendije@sklad-kadri.si oziroma telefonsko ali osebno vsak
delovni dan v času uradnih ur med 12. in 15.
uro pri Bogdani Kovač, tel. 01/434-58-84 ali
01/434-10-80.
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom bodo
objavljeni na spletnem forumu na isti lokaciji
kot je objavljen razpis.
12. Evidence, podatki in poročanje
Sklad vodi evidenco štipendistov, ki prejemajo kadrovsko štipendijo, in delodajalcev, v skladu s 54. členom ZŠtip. Vsebino
evidence kadrovskih štipendistov določa 55.
člen ZŠtip. Vsebino evidence delodajalcev
določa 56. člen ZŠtip.
Podatki se zbirajo neposredno delodajalcev in iz drugih uradnih zbirk osebnih podatkov, ki jih v Republiki Sloveniji vodijo za to
pooblaščeni organi in organizacije, v skladu
s 58. členom ZŠtip.
Varstvo podatkov se izvaja v skladu s 59.
členom ZŠtip.
Hrambo in arhiviranje podatkov določa
60. člen ZŠtip.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 430-51/2008-1
Ob-5701/08
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo,
61/06 – ZDru-1 in 112/07), 5. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 12/05, 49/05,
39/06, 5/07 in 103/07), na podlagi usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo Republike Slovenije v obliki
Sporazuma med Vlado SFRJ in Vlado Japonske o sodelovanju na področju znanosti
in tehnologije (Uradni list SFRJ, št. 6/82),
ki velja v Republiki Sloveniji od 19. 2. 1994
na podlagi Akta o nasledstvu sporazumov
nekdanje Jugoslavije z Japonsko (Uradni
list RS, št. 8/94, MP-2/94), Memoranduma
o soglasju o znanstvenem sodelovanju med
Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (JSPS) z dne
6. 4. 2001 in na podlagi usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije v obliki dopisa z dne
6. 6. 2008, Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko
Slovenijo in Japonsko v obdobju od
1. 4. 2009 do 31. 3. 2011 (skupni raziskovalni projekti, znanstveni obiski slovenskih raziskovalcev na Japonskem
in japonskih raziskovalcev
v Republiki Sloveniji)
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskoval-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
no dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa:
A. sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev v okviru dveletnih skupnih raziskovalnih projektov v obdobju 1. 4. 2009 do
31. 3. 2011 (v višini mednarodnih prevoznih
stroškov in prevoznih stroškov na Japonskem, stroškov namestitve in dnevnic za
slovenske udeležence pri projektu) – pri čemer bo praviloma sofinanciran 1 kratkoročni
obisk (do 14 dni) in 1 dolgoročni obisk (do
1 meseca) slovenskih projektnih partnerjev
na Japonskem v okviru skupnih raziskovalnih projektov;
B. sofinanciranje kratkoročnih obiskov
(14 do 60 dni) in dolgoročnih (3 do 6 mesecev) raziskovalcev iz Republike Slovenije
na Japonskem v skupnem trajanju 180 dni
v obdobju od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2010 (v
višini mednarodnih prevoznih stroškov za
slovenske raziskovalce ob obiskih na Japonskem);
C. sofinanciranje kratkoročnih obiskov
raziskovalcev iz Japonske (14 do 60 dni)
v skupnem trajanju 180 dni v obdobju od
1. 4. 2009 do 31. 3. 2010 (v višini stroškov bivanja v Domu podiplomcev oziroma izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***), dnevnic
(Uredba o višini povračil stroškov v zvezi
z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št.
140/06, v nadaljevanju: uredba), lokalnega prevoza in osnovnega zdravstvenega
zavarovanja za japonske raziskovalce ob
obiskih v Republiki Sloveniji). V primeru zasedenosti domov se za namestitev bivanja
v Sloveniji povrne znesek v višini največ do
1252 EUR mesečno.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska japonskih raziskovalcev.
Izbrane raziskovalne organizacije japonskim raziskovalcem ne glede na dolžino bivanja izplačajo akontacijo dnevnic ob
prihodu v Republiko Slovenijo v enkratnem
znesku, v višini dnevnic po veljavni uredbi
za čas trajanja obiska.
3. Pogoji za sofinanciranje:
Vloge za sofinanciranje skupnih raziskovalnih projektov in znanstvenih obiskov na
Japonskem oziroma v Republiki Sloveniji se
lahko nanašajo na sodelovanje z japonskimi
raziskovalnimi inštitucijami, ki delujejo pod
okriljem japonskega Ministrstva za šolstvo,
kulturo, šport, znanost in tehnologijo.
Agencija in Japonsko združenje za spodbujanje znanosti (JSPS) bosta sofinancirala
skupne aktivnosti na področjih naravoslovnih, družboslovnih in humanističnih ved.
Vlog prijaviteljev, katerim sta MVZT,
ARRS in JSPS v preteklosti že sofinancirala znanstvene obiske z istimi japonskimi
institucijami oziroma japonskimi partnerji,
agencija in JSPS ne bosta obravnavala.
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci,
ki so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane
z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije ter izvajajo s strani
agencije financirane programe dela javnih
raziskovalnih organizacij ali s strani agencije
financirane oziroma sofinancirane projekte
temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali

odobrene mednarodne projekte (zlasti npr.
sodelovanje v okvirnih programih Evropske
unije na področju raziskav in tehnološkega
razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
Slovenski vodja raziskovalnega projekta
oziroma kandidat za znanstveni obisk na
Japonskem, ki se prijavlja na javni razpis,
mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa 29. člen
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 112/07) in
8. ali 9. člen Pravilnika o kazalcih in merilih
znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni
list RS, št. 39/06, 106/06 in 39/07).
Pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in
japonski nosilec morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določita
pristojni instituciji (ARRS in JSPS). Kontaktna oseba na japonski strani je Tadatoshi
Kaneko (e-mail: kenkyouka11@jsps.go.jp).
Več podatkov o japonskem javnem razpisu
lahko dobite na spletni strani: http://www.
jsps.go.jp/english/
4. Prijavitelj se prijavi na javni razpis
s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan glede na
obliko sodelovanja ustrezni prijavni obrazec
in samostojne priloge. Prijava na javni razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih
(eden v slovenskem in eden v angleškem
jeziku).
Prijava mora vsebovati naslednje elemente:
– A (projekti):
a. predlog projekta (do treh strani), ki
mora vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
– definicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja – opis pričakovanih rezultatov in
pridobitev;
b. obrazec ARRS-MS-JP-06-A/2008 (v
slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje
po elektronski pošti na naslov: razpis-japonska09-11@arrs.si
c. prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
– B. (znanstveni obiski raziskovalcev iz
Slovenije na Japonskem) ter C (znanstveni
obiski raziskovalcev z Japonske v Sloveniji):
a. predlog za obisk raziskovalca iz Slovenije na Japonskem oziroma raziskovalca
z Japonske v Sloveniji mora vsebovati naslednje sestavine:
– program znanstvenega obiska oziroma predvidenih raziskav;
– strokovno biografijo;
– predvideno trajanje in termin obiska;
b. Prijavna obrazca ARRS-MS-JP-06B/2008 in ARRS-MS-JP-06-C/2008 se v
celoti pošlje po pošti na naslov agencije in
po elektronski pošti na naslov: razpis-japonska09-11@arrs.si
c. prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
5. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana
strokovna komisija, pri čemer upošteva
ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po Metodologiji ocenjevanja prijav za
(so) financiranje raziskovalne dejavnosti

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v letu 2009 (razpisi v letu 2008), poglavje
J – Mednarodno znanstveno sodelovanje,
št. 6319-5/2008-1 z dne 3. 3. 2008.
Navedeno ovrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Skladno z Memorandumom o soglasju
o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti bo izbor
vlog za sofinanciranje skupnih raziskovalnih
projektov ter obiskov slovenskih raziskovalcev na Japonskem in japonskih raziskovalcev v Republiki Sloveniji, opravljen sporazumno med agencijo in Japonskim združenjem
za spodbujanje znanosti. Sklep o izboru vlog
za sofinanciranje (odobritev števila obiskov
in pripadajočih sredstev) izda Upravni odbor
agencije na podlagi navedene sporazumne
izbire, na katero je agencija vezana.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta javnega razpisa je 62.000,00
EUR. Sofinanciranje v letih 2009, 2010 in
2011 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje
po predmetnem javnem razpisu.
7. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta javnega razpisa je 1. 4. 2009.
8. Čas izvajanja predmeta javnega razpisa je od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2011 za
predmet razpisa pod A (projekti) ter od 1. 4.
2009 do 31. 3. 2010 za predmet razpisa
pod B in C (obiski slovenskih raziskovalcev
na Japonskem in japonskih raziskovalcev
v Sloveniji).
9. Način predložitve prijave:
– Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj
– prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja z Japonsko v obdobju od 1. 4. 2009 do
31. 3. 2011« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
– V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko le ena pisna prijava.
– Obrazce
ARRS-MS-JP-06-A/2008,
ARRS-MS-JP-06-B/2008 in ARRS-MSJP-06-C/2008 se mora poslati tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-japonska
09-11@arrs.si
10. Rok za predložitev prijav
Ovojnica s prijavo mora prispeti v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije najkasneje do
vključno 12. 9. 2008 do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do
vključno 12. 9. 2008 do 12. ure (poštni žig).
Obrazci ARRS-MS-JP-06-A/2008, ARRSMS-JP-06-B/2008 in ARRS-MS-JP-06C/2008 morajo po elektronski pošti prispeti
na naslov: razpis-japonska 09-11@arrs.si,
do vključno 12. 9. 2008 do 12. ure.
11. Vloge bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Za pravočasno oddane prijave se štejejo
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prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah,
v pisni in po elektronski pošti. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav
komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
12. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po uskladitvi izbora z Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti
(JSPS), predvidoma v januarju 2009. Javni
razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni strani agencije, interesenti pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji,
v enoti za mednarodno sodelovanje, Tivolska cesta 30, Ljubljana. Podrobnejše informacije: Aleksandra Panič, tel. 01/400-59-76,
e-pošta: aleksandra.panic@arrs.si
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Ob-5615/08
Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št.
1085/2006 z dne 17. julija 2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč
(IPA), Uredbe Komisije (ES) št. 718/2007
z dne 12. junija 2007 o pravilih za izvajanje
Uredbe (ES) št. 1085/2007 o vzpostavitvi
IPA, Operativnega programa Slovenija-Hrvaška 2007–2013, odobrenega z Odločbo
Komisije št. C(2008)739 z dne 28. februarja
2008 in Uredbe o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev ETS in IPA v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
(Uradni list RS, št. 110/07), organ upravljanja objavlja
1. javni razpis
v okviru Operativnega programa IPA
Slovenija-Hrvaška 2007–2013
Številka javnega razpisa: 4300-28/2008
1. Organ upravljanja
Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa
Sektor za evropsko teritorialno sodelovanje,
nastopa kot organ upravljanja.
Organ upravljanja je pogodbeni organ za
sredstva IPA.
2. Javni razpis
Javni razpis objavlja organ upravljanja
in velja za upravičene prijavitelje iz Hrvaške
in Slovenije.
Razpisna dokumentacija, ki sestoji iz
Priročnika za izvajanje projektov (PIP),
prijavnice in njenih prilog, vzorca Pogodbe o sofinanciranju IPA, vzorca Sporazuma
o partnerstvu in Operativnega programa IPA
Slovenija-Hrvaška 2007–2013, je na voljo
na spletni strani http://www.svlr.gov.si.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki učinkovito prispevajo
k splošnemu cilju programa:
Ustvariti dinamično čezmejno območje
z intenzivnimi interakcijami razvojnih akterjev in njihovih deležnikov na obeh straneh
meje za doseganje skupaj opredeljenih ciljev.
Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje operacij iz sredstev IPA, ki ustrezajo
naslednjim področjem dejavnosti v okviru 1.
in 2. prednostne naloge Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007–2013.
1. Prednostna naloga: Gospodarski in
družbeni razvoj
– Ukrepi:
– Turizem in razvoj podeželja,
– Razvoj podjetništva,
– Socialna integracija.
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2. Prednostna naloga: Trajnostno upravljanje z naravnimi viri
– Ukrepi:
– Varstvo okolja,
– Ohranjanje zavarovanih območij.
Za podrobne informacije o opisu ukrepov,
njihovih ciljev in glavnih dejavnosti v okviru
vsake prednostne naloge glejte 6. poglavje Operativnega programa. Da bi zagotovili
skladnost vašega projekta s programom,
obvezno preberite in upoštevajte opis pod
vsako prednostno nalogo in ukrepom.
Vsak projektni predlog je potrebno prijaviti samo v okviru ene od zgoraj navedenih
prednostnih nalog. Dejavnosti morajo izkazovati čezmejni vpliv na upravičeno območje tega programa.
Projektni partnerji morajo izpolnjevati vsaj en kriterij čezmejnega sodelovanja:
skupni razvoj, skupno izvajanje, skupno
osebje in skupno financiranje.
4. Razpoložljiva sredstva, odstotek sofinanciranja in velikost projekta
V okviru tega javnega razpisa bo za sofinanciranje operacij iz sklada IPA na voljo
znesek v višini 14.152.158,00 EUR. Organ
upravljanja in Skupni nadzorni odbor si pridržujeta pravico, da ne dodelita vseh razpoložljivih sredstev v tem javnem razpisu, če
ne prejmeta zadostnega števila kakovostnih
prijav.
Sredstva so razdeljena po prednostnih
nalogah, kot sledi:
Prednostne naloge

Prispevek Skupnosti IPA

Gospodarski in družbeni razvoj

7.862.310,00

Trajnostno upravljanje
z naravnimi viri

6.289.848,00

Skupaj

14.152.158,00
Iz programa se lahko sofinancirajo samo
upravičeni izdatki, pri čemer lahko sofinanciranje Skupnosti iz sredstev IPA znaša največ 85% javnih sredstev. Vsak slovenski
partner mora zagotoviti vsaj 5% lastnega sofinanciranja. Vsak hrvaški partner pa mora
zagotoviti vsaj 15% javnega sofinanciranja.
Projekti, upravičeni do sodelovanja v programu, so projekti, katerih skupni zaprošeni
znesek IPA sredstev znaša od 75.000,00
EUR do 2.000.000,00 EUR.
5. Programsko območje
Programsko območje Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007–2013 vključuje naslednje
teritorialne enote na ravni NUTS 3:
– v Republiki Sloveniji: Pomurska, Podravska, Savinjska, Spodnjeposavska, Jugovzhodna Slovenija, Notranjsko-kraška,
Obalno-kraška, Osrednjeslovenska (20%)
regija;
– v Republiki Hrvaški: Medžimurska, Varaždinska, Krapinsko-Zagorska, Zagrebška,
Karlovška, Primorsko-Goranska, Istrska županija in mesto Zagreb (20%).
6. Upravičeni prijavitelji in partnerji
Upravičenci obeh prednostih nalog morajo:
1. biti neprofitne pravne osebe, ustanovljene v skladu z javnim ali zasebnim pravom, ki delujejo v javnem in splošno koristnem interesu in sodijo v eno od naslednjih
skupin:
– regionalni in lokalni javni organi;

– osebe javnega prava, kot so: skladi, zavodi, agencije, katerih ustanovitelj je država
ali občina ali katerakoli druga oseba javnega
prava, raziskovalne in razvojne ustanove,
ustanove za izobraževanje in usposabljanje,
ustanove zdravstvenega varstva, ustanove
za varstvo naravne in kulturne dediščine, lokalne in regionalne razvojne agencije itd.;
– nevladne organizacije, kot so združenja, fundacije;
– gospodarske, kmetijske, obrtne in industrijske zbornice, grozdi, ki so registrirani
kot neprofitne pravne osebe;
– pravne osebe zasebnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, kot so društva, lokalne in regionalne
razvojne agencije, registrirane kot podjetja,
lokalne turistične organizacije, organizacije
za usposabljanje, zasebni zavodi itd.;
2. biti iz Slovenije in Hrvaške;
3. se nahajati znotraj upravičenega območja, razen v izjemnih upravičenih primerih;
4. biti pravno, finančno in poslovno sposobni za sodelovanje v programu.
Zahteva se, da je vsaj en projektni partner iz Slovenije in vsaj en iz Hrvaške. Zgornja meja glede števila projektnih partnerjev
ni predpisana.
7. Upravičeno obdobje sofinanciranja
Najbolj zgoden začetek projekta je datum odobritve projektov s strani Skupnega
nadzornega odbora.
Zaključek projekta je datum zadnjega
plačila s strani projektnih partnerjev. V vsakem primeru se morajo vsi projekti zaključiti
najkasneje do 31. marca 2012.
8. Trajanje
Projekti, upravičeni do sodelovanja v programu, so projekti, katerih obdobje izvajanja
traja največ 36 mesecev.
9. Upravičeni stroški
1) Stroški osebja;
2) Stroški zunanjih izvajalcev;
3) Investicijski stroški;
4) Administrativni stroški.
Podroben opis upravičenih stroškov je
vključen v poglavje 4.1 Priročnika za izvajanje projektov.
Izdatki se lahko štejejo za upravičene od
datuma odobritve projektov s strani Skupnega nadzornega odbora. Za začetek obdobja
upravičenosti izdatkov se lahko določi tudi
kasnejši datum, če nacionalna ali evropska
zakonodaja tako zahteva.
10. Podpora za razvoj projekta
Med javnim razpisom se lahko pošiljajo
vprašanja po faksu ali elektronski pošti na
naslednji naslov: Skupni tehnični sekretariat Slovenija-Hrvaška 2007–2013, Služba
Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Sektor za evropsko teritorialno sodelovanje, Kotnikova 28, SI-1000
Ljubljana, kontaktna oseba: Gordana Stanišić, telefaks +386/1/478-37-60, e-pošta:
jts-si-hr.svlr@gov.si, tel. +386/1/478-37-35
(uradne ure: torek, sreda, četrtek od 9. do
12. ure).
Info točka: Ministrstvo za regionalni razvoj, gozdarstvo in upravljanje z vodami, Vlaška 106, kontaktna oseba: Nevena Tutavac,
telefaks +385/1/469-58-19, e-pošta: nevena.tutavac@mmpi.hr, tel. +385/1/469-57-65
(uradne ure: torek, sreda, četrtek od 9. do
12. ure).
Skupni tehnični sekretariat in informacijska točka zagotavljata podporo potencialnim prijaviteljem z zagotavljanjem informacij o programu in tehnično podporo pri
pripravi vlog.
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Za datume načrtovanih informativnih delavnic in za odgovore na pogosta vprašanja
spremljajte spletno stran www.svlr.gov.si, ali
pa se neposredno obrnite na STS ali informacijsko točko.
11. Oddaja vlog
Vsak vodilni partner lahko predloži več
vlog. Vloga se lahko predloži kadar koli med
datumom objave in datumom zaključka javnega razpisa.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani: www.svlr.gov.si.
Rok za prejem vlog v okviru tega javnega
razpisa je 20. 10. 2008 do 15.30, na naslednji naslov: Skupni tehnični sekretariat Slovenija-Hrvaška 2007–2013, Služba Vlade
RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Sektor za evropsko teritorialno sodelovanje, Kotnikova 28, SI-1000 Ljubljana.
Vloga se lahko predloži samo na navedeni naslov.
Prijava mora biti predložena v papirni in
elektronski obliki.
12. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ni javno.
Ovojnica je zaprta in pravilno označena
na način, da vključuje naslednje:
a) naslov, kamor se oddaja vloga,
b) polno ime in naslov vodilnega partnerja,
c) številka javnega razpisa: 430028/2008,
d) akronim projektnega predloga,
e) besedilo: »Ne odpirajte – 1. javni razpis OP SI-HR 2007–2013«.
Da bi bila vloga sprejeta, mora prispeti
na navedeni naslov pravočasno, ovojnica pa
mora biti označena na tak način, da je razvidno, na kateri javni razpis se nanaša.
13. Izbor projektov: postopek izbora projektov bo potekal v dveh fazah.
13.1 Administrativna ustreznost in preverjanje upravičenosti
Po evidentiranju prejetih projektnih vlog
izvede STS preverjanje administrativne
ustreznosti in upravičenosti.
Vloga je popolna, če vsebuje:
1. en izvirnik izpolnjene prijavnice v papirni obliki (vsa poglavja dela A in dela B ter
predpisane priloge) mora biti predložen.
Spremna dokumentacija je lahko kopija,
če ustreza izvirniku. Priložiti je potrebno
vso spremno dokumentacijo, ki se zahteva
v skladu s seznamom spremne dokumentacije;
2. eno kopijo izvirnika prijavnice, ki vključuje priloge in spremno dokumentacijo;
3. eno elektronsko različico izpolnjene
prijavnice (vsa poglavja dela A in dela B ter
predpisane priloge) na CD-romu ali na USB
ključu.
Elektronska verzija mora vsebovati vse
dokumente (prijavnico in skenirane priloge). E-različica prijavnice mora biti enaka
tiskani.
V primeru manjkajočih dokumentov ali
potrebe po dodatnih pojasnilih, bo organ
upravljanja obvestil vodilnega partnerja.
13.2 Zavrnitev vloge
Vloga ne bo odprta in bo avtomatsko izločena, če niso izpolnjene zahteve iz točke
11 in 12:
1. Vloga v tiskani obliki ni prispela pravočasno;
2. Ovojnica ni bila pravilno označena
v skladu s točko 12.
Vloga bo izločena brez poziva za dopolnitev za manjkajoče dokumente, če:

1. je bila prijavnica ročno izpolnjena namesto da bi bila natipkana,
2. vloga ni bila predložena v zahtevanih
jezikih (razen Priloge II k prijavnici),
3. vloga v tiskani obliki ni prispela v zahtevani obliki (1 izvirnik, 1 kopija),
4. odgovor na poziv za dopolnitev ali
za pojasnila ni prispel v roku, navedenem
v pozivu, ali če je poslano gradivo/odgovor
nepopolno ali neustrezno.
Vloga bo prav tako zavrnjena/zavržena
iz naslednjih razlogov:
1. vloga ne izpolnjuje pogojev za odpiranje, pogojev administrativne ustreznosti ali
pogojev upravičenosti,
2. ocena, ki jo je vloga dobila pri ocenjevanju, ni dovolj visoka, da bi bila upravičena
do razpoložljivih sredstev IPA.
Vloge morajo izpolnjevati vse pogoje pri
preverjanju administrativne ustreznosti in
upravičenosti. Neupravičeni stroški ne vplivajo na upravičenost celotne vloge. Neupravičeni stroški ne bodo sofinancirani.
V primeru manjkajočih podatkov/spremne dokumentacije ali v primeru potrebnih
pojasnil, lahko organ upravljanja/STS pozove prijavitelje, da dopolnijo ali predložijo manjkajočo dokumentacijo ali pojasnila
k določenim delom vloge v 5 delovnih dneh.
Če odgovor ne bo prispel pravočasno, bodo
vloge zavrnjene. Zavrnjene vloge ne bodo
vrnjene prijaviteljem, prav tako ne vloge,
predlagane za sofinanciranje.
Prosimo, upoštevajte, da v primeru, da
določen del prijavnice ni izpolnjen, vloga
ne bo avtomatsko zavrnjena. Če manjkajo
nekateri deli, ki niso bistvenega pomena
za izvedbo projekta, bo projekt posledično
lahko prejel nižjo oceno.
Vloge, ki izpolnjujejo pogoje administrativne ustreznosti in pogoje upravičenosti, se
uvrstijo v preverjanje kakovosti.
13.3 Ocena kakovosti
Projekte, ki uspešno opravijo preverjanje
administrativne ustreznosti in upravičenosti, jih nadalje ocenijo ocenjevalci v skladu
z merili iz poglavja 5.3 Priročnika za izvajanje projektov.
V okviru 1. javnega razpisa se lahko sofinancirajo samo vloge, ki pri oceni kakovosti
prejmejo najmanj 80 točk.
14. Odobritev projektov
Končno odločitev o odobritvi projektov
sprejme SNO Operativnega programa Slovenija-Hrvaška 2007–2013.
SNO uradno odloči o odobritvi ali zavrnitvi projektov in o sofinanciranju sredstev
IPA.
15. Obveščanje o izboru projektov
Na podlagi odločitve SNO bo organ upravljanja obvestil vodilnega partnerja o odobritvi/zavrnitvi vloge z uradnim dopisom v 30
dneh od odločitve SNO.
V tem dopisu bodo za odobrene projekte
navedene nadaljnje informacije o naslednjih
korakih za sklepanje pogodb.
16. Spremembe javnega razpisa
V primeru, da bi se javni razpis in njegova razpisna dokumentacija spremenila
pred datumom zaključka javnega razpisa,
bodo popravki objavljeni na naslednji spletni: www.svlr.gov.si.
Spremembe javnega razpisa se objavijo
samo v Uradnem listu RS.
Prijavitelji so dolžni spoštovati morebitne
spremembe javnega razpisa in njegove razpisne dokumentacije, objavljene na zgoraj
opisan način.
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17. Jezik
Javni razpis in razpisna dokumentacija
sta objavljena v slovenskem in hrvaškem
jeziku. V primeru neskladnosti med slovenskim in hrvaškim besedilom razpisne dokumentacije se kot pripomoček za razumevanje uporabi usklajena angleška verzija.
Vlogo je potrebno predložiti samo v slovenskem in hrvaškem jeziku, razen Priloge
II k prijavnici, ki jo je treba predložiti tudi
v angleškem jeziku in spremne dokumentacije, ki se lahko predloži samo v izvirnem
jeziku.
18. Odložna klavzula: sredstva sofinanciranja se lahko dodelijo pod pogojem, da
je podpisan Finančni sporazum med Komisijo in Republiko Hrvaško za obdobje 2007–
2009 pred končnim podpisom pogodb o sofinanciranju IPA.
19. Druge določbe: rezultati tega javnega razpisa so javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani www.svlr.gov.si po
podpisu pogodb o sofinanciranju IPA z izbranimi vodilnimi partnerji.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Ob-5543/08
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in 114/07), Odloka
o proračunu Občine Kočevje za leto 2008
(Uradni list RS, št. 33/08 in 51/08) Občina
Kočevje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje humanitarnih organizacij v Občini Kočevje
za leto 2008
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet razpisa: sofinanciranje programov humanitarnih organizacij v letu 2008:
1. programi humanitarnih organizacij,
ki delujejo v javnem interesu na področju
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Kočevje,
2. programi namenjeni odpravljanju
socialnih stisk, ter pomoči socialno ogroženih posameznikov in družinam in programi socialnih pomoči v primeru nenadni
nesreč,
3. programi namenjeni svetovanju,
pomoči ter samopomoči preprečevanja socialne izključenosti ranljivih skupin prebivalstva in starejših.
Programi bodo sofinancirani na različne
načine, in sicer:
Programi pod točko 2.1. (Obr. H-1) bodo
sofinancirani v letu 2008 v enkratnem znesku. Programi pod točko 2.2. in 2.3. (Obr.
H-2) bodo sofinancirani v letu 2008 za v razpisu navedena posebna področja.
Izvajalci programov se prijavijo glede na
predmet razpisa, namen programa in želeni
način sofinanciranja. Programi, ki se odvijajo nekaj ur tedensko, v katerih izvajalci delajo prostovoljno ali na podlagi pogodb o delu
in kjer gre za različne oblike samopomoči,
v katerih uporabniki ob strokovni podpori aktivno sodelujejo v procesu preprečevanja in
odpravljanju socialne izključenosti, preprečevanja poslabšanja zdravstvenega stanja
ter krepitev zdravja se na razpis prijavijo na
obrazcu H-1.
Izvajalci programov, ki se prijavijo na
obrazec H-2 izvajajo program, ki je na voljo praviloma vsak dan. Program izvaja iz-
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vajalec, ki ima redno zaposlenega delavca
s polnim delovnim časom in ima ustrezno
izobrazbo – višjo ali visoko šolo zdravstvene
ali socialne smeri. Izvajalec mora imeti status organizacije v javnem interesu.
Program mora imeti cilje, ki so v skladu
s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb
uporabnikov – članstva oziroma so v interesu Občine Kočevje. Občina bo pri teh
programih preverila strokovno utemeljenost
programov, zato morajo prijavitelji izpolnjevati poleg splošnih še posebne pogoje.
Izvajalec ima sedež na območju Občine
Kočevje.
3. Za izvajanje razpisanih programov
ima Občina Kočevje v proračunu za leto
2008 zagotovljenih 28.325 EUR, in sicer za
naslednje programe:
program pod točko 2.1. – 14.325 EUR,
program pod točko 2.2. – 11.500 EUR,
program pod točko 2.3. – 2.500 EUR.
4. Pogoji za prijavo na razpis
Splošni pogoji za vse izvajalce programov, ki se prijavljajo na razpis so:
– humanitarne organizacije, ki delujejo
v javnem interesu na področju socialnega
in zdravstvenega varstva in so registrirane
vsaj eno leto,
– so za opravljanje dejavnosti registrirane v RS in izvajajo programe za socialno
in zdravstveno ogrožene posameznike na
območju Občine Kočevje,
– v ustanovitvenih aktih imajo opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet
razpisa,
– imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa
– imajo izdelano finančno konstrukcijo za
leto 2008.
Izvajalci programov, ki se prijavljajo na
obrazcu H-2 morajo poleg splošnih kriterijev
izpolnjevati tudi naslednje posebne pogoje:
– program je posameznemu uporabniku
na voljo vsak dan vsaj 8 ur dnevno,
– program se izvaja redno, na takšen način in v takšnem obsegu, da je nujna redna
zaposlitev enega delavca (priloga pogodba
o zaposlitvi),
– izvajalec predloži letno vsebinsko in
finančno poročilo za leto 2008.
5. Zainteresirani predlagatelji lahko kandidirajo za sredstva sofinanciranja samo za
en program, in sicer na obrazcu H-1 ali na
obrazcu H-2. Prijava na obeh obrazcih hkrati ni mogoča.
6. Merila za dodelitev sredstev:
– obseg in kvaliteta predloženega programa,
– delovanje organizacije,
– članstvo,
– finančna konstrukcija.
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili
za sofinanciranje humanitarnih organizacij
v Občini Kočevje za leto 2008.
7. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena
v letu 2008, v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
8. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
na obrazcu »Prijava na javni razpis humanitarnih organizacij v letu 2008«.
Popolna prijava vsebuje naslednje elemente:
– izpolnjena prijava na razpis na obrazcu
H-1 ali H-2,
– odločba ali sklep Upravne enote o registraciji oziroma izjava, da so registrirani
kot društvo,
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– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti SURS oziroma izjavo, da so razvrščeni po dejavnosti SURS,
– statut društva,
– za izvajalce, ki kandidirajo na obrazcu
H-2 – pogodba o zaposlitvi.
9. Rok za oddajo prijav in način oddaje:
prijavitelji morajo prijavo z zahtevanimi podatki poslati v zaprtih ovojnicah v 30 dneh
po objavi javnega razpisa na naslov: Občina
Kočevje, Oddelek za upravne in družbene
dejavnosti, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje. Ovojnice morajo biti označene z oznako:
»Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje
programov humanitarnih organizacij v Občini Kočevje v letu 2008«. Na hrbtni strani
mora biti naveden naslov prijavitelja. Prijave, ki bodo oddane po roku za prijavo, ne
bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene
prijaviteljem. Iz postopka ocenjevanja bodo
izločene prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih.
10. Obravnava prijav: pravočasno prispele in popolne prijave bo strokovna komisija ovrednotila na podlagi meril za sofinanciranje programov. Odpiranje vlog ne
bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija predlagatelje pozvala, da prijavo
dopolnijo. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v navedenem roku ne bo dopolnil bodo
s sklepom zavržene.
11. Izid razpisa: prijavitelji bodo pisno
obveščeni o izidu razpisa v roku 8 dni po
sprejeti odločitvi.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju humanitarnih programov, s katerimi bodo opredeljeni pogoji in
način koriščenja proračunskih sredstev.
12. Kraj in čas, kjer zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo dobijo zainteresirani v sprejemni pisarni Občine Kočevje, Ljubljanska
c. 26, 1330 Kočevje (pritličje levo), vsak
dan v času uradnih ur ali na spletni strani Občine Kočevje www:obcinakocevje.si, lahko pa jo prejmejo po elektronski
pošti. Zahtevek se pošlje na naslov: zdravstvo-s.skrbstvo@obc-kocevje.si.
Vse dodatne informacije v zvezi
z razpisom dobijo zainteresirani po tel.
01/893-82-40.
Občina Kočevje
Št. 47801-39/2008
Ob-5544/08
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna, na podlagi 44. člena Uredbe o stvarnem premoženjem države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), sklepa Občinskega sveta Občine Postojna št.
03201-13/2007 z dne 11. 12. 2007 o letnem
načrtu razpolaganja z nepremičnin premoženjem Občine Postojna za leti 2008 in
2009 ter posamičnega programa ravnanja
s stvarnim premoženjem občine v letu 2008
– št. 8, ki ga je sprejel župan Občine Postojna dne 25. 4. 2008, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
II. Predmet prodaje:
– parc. št. 661/3 travnik 6. razred v izmeri 510 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem
vložku št. 724, k.o. Orehek, izklicna cena:
10.220,00 EUR.

Nepremičnina je nepozidano stavbno
zemljišče in se nahaja v območju z osnovno namensko rabo: S – območje stanovanj
(Orehek P12/S1/4), s podrobnejšo namensko rabo: Se – območja eno in dvostanovanjskih objektov.
III. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnina se bo prodajala za najmanj izklicno ceno. Izklicna cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost, ki ga
plača kupec.
2. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
3. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
4. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki imajo
pravico pridobivati nepremičnine v Republiki
Sloveniji skladno z veljavno zakonodajo.
5. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10% izklicne
cene nepremičnine na račun Občine Postojna št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
6. Izbrani ponudnik plača še stroške notarja in stroške vpisa v zemljiško knjigo.
7. Kupnino je izbrani ponudnik dolžan
plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki
se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v prej določenem roku je
bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
8. Prodajalec izda kupcu zemljiško
knjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na predmetni nepremičnini po plačilu
celotne kupnine in drugih dajatev.
IV. Vsebina ponudbe
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje
dejansko stanje za pravne osebe oziroma
priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe in s.p.,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(sprejemno-informacijska pisarna, soba št.
3/2) ali na spletni strani www.postojna.si
med aktualnimi razpisi.
Podrobni podatki glede nepremičnin
in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/728-07-86 in
05/728-07-22.
V. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
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1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v k.o. Orehek« naj ponudniki
oddajo v sprejemno-informacijski pisarni
Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2)
ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina
Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
7. 7. 2008 do 10. ure.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor
ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo
upošteval.
4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo
ponudb iz 2. točke bodo zapečatene vrnjene
ponudniku.
5. Ponudba ponudnika mora biti veljavna
najmanj 60 dni od oddaje ponudbe.
6. Javno odpiranje ponudb, ki bo dne
7. 7. 2008 ob 13. uri, na Občini Postojna,
pisarna št. 27, Ljubljanska c. 4, Postojna,
in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in
nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim
premoženjem občine Postojna.
V primeru, da dva ali več ponudnikov za
nepremičnino ponudijo isto ceno, jih lahko
komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku postopka
komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
7. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje
v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena oziroma lahko
komisija s soglasjem župana ustavi začeti
postopek. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedel
razloge. Ob morebiti ustavitvi postopka se
vplačane varščine vrnejo ponudnikom.
Občina Postojna
Št. 030-40/2008-6-0207
Ob-5545/08
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS,
št. 14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur.
l. RS, št. 84/07) in 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Ur. l. RS, št. 34/95,
72/99, 65/02 in 43/07) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin po metodi javnega zbiranja ponudb

I. Ime in sedež organizacije javnega zbiranja ponudb: Občina Slovenska Bistrica,
Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, tel. 02/843-28-00, faks 02/818-11-41.
II. Predmet javne ponudbe:
1. Zemljišče parc. štev. 75/2.S, k.o. Hošnica, pripisana k ZKV 86, stanovanjska
stavba 117 m2, dvorišče 500 m2, gospodarsko poslopje 386 m2 in pašnik 229 m2. Del
zemljišča parc. št. 527, k.o. Hošnica, pripisana k ZKV 86, travnik v približni izmeri
744 m2, ki predstavlja nezazidano stavbno
zemljišče. Dokončna površina bo določena
po odmeri.
Nepremičnine so locirane v naselju Hošnica 23. Dostop ni urejen in si ga mora
kupec urediti sam. Navedena zemljišča se
prodajajo v paketu.
Namenska raba: parc. št. 75/2.s je zazidano stavbno zemljišče.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino 30.672,00 EUR, brez davka.
2. Zemljišče parc. št. 979/35, pripisana
k ZKV 55, k.o. Spodnja Polskava, v izmeri
700 m2.
Namenska raba: nezazidano stavbno
zemljišče.
Zemljišče je locirano v stanovanjski soseski v Levstikovi ulici, Pragersko.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino 16.650,00 EUR, brez davka.
3. Zemljišče parc. št. 70/6, k.o. Hošnica
pripisana k ZKV 72, k.o. Hošnica, stanovanjska stavba v izmeri 116 m2 in 19 m2, travnik
v izmeri 1.060 m2.
Namenska raba: zazidano stavbno zemljišče.
Nepremičnine so locirane v naselju Križni vrh 100.
Izhodiščna cena za navedene nepremičnine je 23.900,00EUR, brez davka.
Navedeno nepremičnino obkrožajo zemljišča, ki so v lasti občine in so opredeljena
kot kmetijska zemljišča, zato se bo njihova
prodaja izvedla, po postopku, kot ga določa
Zakon o kmetijskih zemljiščih.
4. Zemljišče parc. št. 53.S, k.o. Spodnja
Polskava, pripisana k ZKV 305, k.o. Spodnja Polskava, stanovanjska stavba 102 m2,
dvorišče 500 m2 in njiva 240 m2.
Namenska raba: zazidano stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja sp.
Polskava. Zemljišče je locirano v centru naselja Spodnja Polskava 120.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 30.945 EUR, brez davka.
5. Zemljišče parc. št. 866/1, k.o. Slovenska Bistrica, pripisana k ZKV 1482, k.o. Slovenska Bistrica, v izmeri 3903 m2. Dostop ni
urejen in si ga mora kupec urediti sam.
Osnovna namenska raba: nezazidano
stavbno zemljišče v ureditvenem območju
mesta Slovenska Bistrica.
Podrobnejša namenska raba: centralne,
oskrbne, storitvene in poslovne dejavnosti.
Nepremičnina je locirana ob Partizanski
ulici v Slovenski Bistrici.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino znaša 234.180,00 EUR, brez davka
6. Zemljišče parc. št. 1385/8, k.o. Slovenska Bistrica, pripisana k ZKV 668, k.o.
Slovenska Bistrica, v izmeri 4416 m2. Predmetna nepremičnina je obremenjena z najemno pogodbo za izvajanje delovanja avtobusne postaje.
Namenska raba: zazidano stavbno zemljišče v ureditvenem območju mesta Slovenska Bistrica.
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Podrobnejša namenska raba: centralne,
oskrbne, storitvene in poslovne dejavnosti.
Zaradi dokončne ureditve krožišča (Kolodvorska ulica) bo možna sklenitev kupoprodajne pogodbe po dokončni izvedbi investicije krožišča in določitvi novih površin.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino znaša 250.238,00 EUR, brez davka.
7. Zemljišče parc. št. 1385/10, k.o.
Slovenska Bistrica, pripisana k ZKV 668,
k.o. Slovenska Bistrica, v izmeri 1841 m2.
Predmetna nepremičnina je obremenjena
z najemno pogodbo za izvajanje delovanja
avtobusne postaje – z občasnimi postanki
avtobusov.
Namenska raba: zazidano stavbno zemljišče v ureditvenem območju mesta Slovenska Bistrica.
Podrobnejša namenska raba: območje
za proizvodnje dejavnosti –cona A, B, E.
Del nepremičnine –gospodarsko poslopje v izmeri 138 m2 je zavarovano skladno
z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih
spomenikov na območju Občine Slovenska
Bistrica (Ur. l. RS, št. 21/92) – T 2 – nekdanja kurilnica pri železniški postaji.
Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino znaša 92.050,00 EUR, brez davka.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin – prodajna pogodba.
IV. Pogoji prodaje:
a) Nepremičnine se prodajajo po sistemu
»videno – kupljeno«.
b) Ponudba je zavezujoča in dokončna.
c) Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju RS, po
veljavnih predpisih.
d) Ponudnik mora pred iztekom roka za
zbiranje ponudb plačati varščino, s katero
jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje
pogodbenih obveznosti in predložiti originalno potrdilo o vplačani varščini v višini
10% ponujene cene, s priloženo celotno
številko svojega računa (št. računa in naziv banke) za primer vračila varščine. Varščina se nakaže na račun Občine Slovenska Bistrica, številka 01313-0100009691
pri UJP Slovenska Bistrica, sklicna številka
00 76139-7141009-6000 z navedbo »Varščina za nakup nepremičnin«. Ponudniku, ki
ne bo izbran za najugodnejšega ponudnika,
bo varščina brez obresti vrnjena v roku 10
dni po končni izbiri. Varščina bo najugodnejšim ponudnikom všteta v kupnino.
V. Rok sklenitve pogodbe: v roku 8 dni
po pozivu prodajalca mora izbrani ponudnik
skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem
primeru lahko prodajalec k podpisu pogodbe
pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče skleniti.
VI. Način in rok plačila kupnine: pozvani
ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8
dni po podpisu pogodbe na TTR prodajalca.
Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina
pravnega posla. V primeru, da kupnina ni
plačana v predvidenem roku, se pogodba
šteje za razdrto, in se plačana varščina obdrži.
VII. Prehod lastništva: lastništvo preide
na kupca po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov.
Stroške overitve pogodbe, davke in druge stroške nosi izbrani ponudnik, stroške
zemljiškoknjižnega vpisa nosi Občina Slovenska Bistrica.
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VIII. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: do sklenitve prodajne pogodbe.
IX. Vsebina ponudbe: popolna pisna ponudba mora vsebovati izpolnjen in podpisan
obrazec ponudbe OBR-1 in originalno potrdilo o vplačani varščini. Obrazec OBR-1
lahko ponudnik dvigne v sprejemni pisarni občine ali na spletni strani http://www.
slovenska-bistrica.si.
X. Kriterij za izbor: edini kriterij za izbor
najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine s strani ponudnika. V primeru
prejema več ponudb z navedbo iste cene,
se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil
najvišjo ceno.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla.
XI. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo ponudb je do vključno 30. 6. 2008 do
12. ure.
Ponudbe se oddajo do zgoraj navedenega roka in ure v sprejemni pisarni Občine
Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10,
2310 Slovenska Bistrica ali pošljejo na naslov: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica s pripisom »Javno zbiranje ponudb za nakup
nepremični« –»Ne odpiraj« vendar morajo
na naslov prispeti do zgoraj določenega datuma in ure.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem
roku (nepravočasne ponudbe), nepravilno
označene ponudbe ter pravočasne, vendar
nepopolne ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka izločila in
o tem obvestila ponudnika.
XII. Kontaktne osebe: podrobnejši podatki in informacije glede predmeta ponudbe
so dostopni na Občini Slovenska Bistrica,
Branko Žnidar, tel. 02/843-28-42 in Romana
Kac, tel. 02/843-28-13, vsak delovni dan od
8. do 10. ure. Ogled nepremičnin je možen
po predhodnem dogovoru.
Občina Slovenska Bistrica
Št. 330-8/2008
Ob-5546/08
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 50/07),
sprejetega Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 119/07), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Krško za
programsko obdobje 2007–2013 (Ur. l. RS,
št. 59/07), objavlja Občina Krško
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Krško za leto 2008
I. Predmet javnega razpisa: Občina Krško (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
in podeželja za leto 2008, ki se dodeljujejo
po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči
v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št.
1998/2006.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu za
leto 2008 v okvirni višini 6.000 EUR.
Vrsta ukrepa (ukrepi po pravilniku):
1. Varstvo tradicionalne krajine in stavb
(10. člen pravilnika).
Višina sredstev v EUR: 6.000.
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III. Splošna določila – pogoji za upravičence:
1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
2. Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
3. Pomoč se ne sme dodeliti podjetju
v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
4. Če se upravičenec v skladu s predpisi
o javnih naročilih šteje za naročnika mora
predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom
o javnih naročilih.
5. MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
6. MSP, ki je za isti namen, kot ga navaja
v vlogi za pridobitev sredstev že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali EU, do
sredstev ni upravičen.
7. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega
javnega razpisa mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo
mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem
izplačilu sredstev.
8. Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik
posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet
podpore.
9. Upravičencu se ne dodelijo pomoči
za: plačilo davkov, raznih taks, prispevkov,
stroškov poslovanja, bančnih stroškov in
garancij, stroškov zavarovanj, stroške za
refinanciranje obresti, investicij v prostore
v zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in
naložbe izven območja občine.
10. Upravičenec mora predložiti izjavo
o prejetih sredstvih oziroma izjavo, da ni
prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih
sredstev (državnih ali EU).
11. Mikropodjetja ter mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju
Občine Krško, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma
v zakupu najmanj 1ha primerljivih kmetijskih
površin, ki ležijo na območju Občine Krško.
IV. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški in višina sredstev:
1. Varstvo tradicionalne krajine in stavb
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
6.000 (PP 5004).
Predmet podpore:
V okviru ukrepa je predvideno sofinanciranje obnove zgodovinskih znamenitosti
– objektov/tradicionalnih stavb skupnega
pomena, zaščitenih z občinskim Odlokom
ali so vpisani v Register nepremičnin kulturne dediščine, ki ga vodi ministrstvo pristojno
za kulturo, in sicer za:
a) naložbe ali prizadevanja, namenjena
ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti);
b) naložbe ali prizadevanja za varstvo
dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah,
kot so kmetijska poslopja, če naložba ne
povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
Cilji ukrepa:
– izboljšanje kvalitete bivanja na podeželju,
– ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju.

Upravičeni stroški:
– stroški za pripravo dokumentacije za
rekonstrukcijo ali obnovo oziroma sanacijo
objekta, projekt gradnje ali obnove,
– stroški nakupa materiala in izvedbe
del.
Pomoč se ne odobri za:
– davke, 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.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja ali posestni list,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno prostorsko dokumentacijo,
– mnenje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– naložba mora biti na območju Občine
Krško,
– predložen mora biti načrt obnove,
– predloženi morajo biti predračuni.
Upravičenci:
– mikropodjetja, oziroma kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež objekta
v Občini Krško.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– za neproizvodne objekte do 100% dejanskih stroškov,
– za proizvodna sredstva na kmetijah do
60% dejanskih stroškov oziroma do 75%
na OMD (kmetijska poslopja: kašče, kozolci, čebelnjaki, mlini, žage), če naložba ne
povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti
kmetije.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
VI. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo
na javni razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje do:
petka, 18. 7. 2008 za ukrepe na naslov:
Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah ali oddane v sprejemno pisarno
občine ter opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: Ne odpiraj »JRvarstvo stavb«
VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Krško.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo
ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni
del razpisa.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila po končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno ali telefonsko. Rok
za dopolnitev vloge je 5 dni. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se
zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev
razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa se kot prepozne zavržejo.
Opomba: Občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo
za določen namen odobrena sredstva in
izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednjih pet let.
Postopek ocenjevanja vlog in merila
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi sredstev župan občine.
Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
V obrazložitvi sklepa se opredli še namen
ter opravičljive stroške za katere so bila
sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo
za katera so sredstva namenjena.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko
vlagatelj vloži pritožbo županu v roku 8 dni
od prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. O pritožbi
odloči župan, njegova odločitev je dokončna. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2008, v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski račun upravičenca na podlagi zahtevka.
Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na Občino Krško najkasneje do
30. 10. 2008.
Zahtevku morajo biti priložena: pogodbi,
računi in dokazila o plačilu.
Račune z datumom pred izdajo sklepa
odobritve, kot račune z datumom po 30. 10.
2008 komisija ne bo upoštevala.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od datuma odpiranja prijav.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti
Odlok o proračunu Občine Krško za leto
2008.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Krško www.krsko.si
ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za
gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ
14, 8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Magda
Krošelj, tel. 07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni od
8. do 10. ure.
Občina Krško
Št. 430-17/2008

Ob-5608/08

Javni razpis
za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in
študentom v Občini Sežana za leto 2008
(v nadaljevanju razpis)
1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Pravna podlaga: razpis se izvede na
podlagi določil Odloka o proračunu Občine
Sežana za leto 2008 (Uradni list RS, št.
125/07) in Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana
(Uradni list RS, št. 22/08).

3. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev denarnih
spodbud za učence, dijake in študente, ki
dosegajo dobre učne rezultate in izjemne
uspehe pri različnih izvenšolskih dejavnostih.
Denarne spodbude se dodelijo za stimulacijo učencev od zaključenega četrtega
razreda II. triade osnovne šole dalje in za
stimulacijo dijakov ter študentov pri:
– pridobivanju osnovne izobrazbe,
– pridobivanju dodatnih znanj na tečajih,
seminarjih, tekmovanjih v znanju, strokovnih
ekskurzijah in drugih dopolnilnih oblikah izobraževanja (obštudijske dejavnosti),
– študiju v tujini (medštudijska izmenjava).
4. Upravičenci za dodelitev sredstev
Upravičenci do denarnih spodbud so
učenci osnovne in glasbene šole, dijaki, vajenci, dijaki srednje šole ter študentje (redni
in izredni) višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov, če:
– imajo stalno prebivališče v Občini Sežana,
– so dosegli prav dober ali odličen šolski uspeh izobraževalnega programa, ki ga
obiskujejo,
– izkazujejo nadpovprečne rezultate na
področju izobraževanja, umetnosti ter športa in občina izraža po tovrstnem znanju svoj
interes,
– da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo
statusa zasebnika in samostojnega podjetnika.
V primeru mladoletnega prosilca iz prvega odstavka te točke, ga v postopku dodeljevanja denarnih spodbud zastopa njegov
zakoniti zastopnik. Denarne spodbude se
nakažejo na transakcijski račun prosilca.
5. Višina sredstev: višina razpisanih
sredstev znaša 11.207,00 EUR.
6. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2008, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Razpisni rok: razpis se prične naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in
zaključi 21. dan od dneva objave.
8. Kraj kjer lahko prosilci dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani prosilci dvignejo vsak
delavnik v sprejemni pisarni – vložišču Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana
– soba št. 10 in pisarna št. 69, na voljo
pa je tudi na spletni strani Občine Sežana:
http://www.sezana.si.
9. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Ana Marinac, 05/731-01-18,
ana.marinac@sezana.si.
10. Vsebina vloge oziroma prijave
Razpisna dokumentacija:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec.
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva in
na ustreznih mestih podpisana. Vsebovati
mora vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
K razpisni dokumentaciji morajo prosilci
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– potrdilo o vpisu za leto 2007/08,
– spričevalo oziroma potrdilo o opravljenih
izpitih za preteklo šolsko leto (2006/2007),
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– potrdilo ali priznanje na področju dodatnih znanj na tečajih, seminarjih, tekmovanjih v znanju, strokovnih ekskurzijah in
drugih dopolnilnih oblikah izobraževanja
(obštudijske dejavnosti) za preteklo šolsko
leto (2006/2007),
– izjavo o nezavajajočih podatkih,
– izjavo, da prosilec ni v delovnem razmerju, da ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje, da ne opravlja pridobitne dejavnosti in nima statusa zasebnika in samostojnega podjetnika.
Komisija lahko naknadno zahteva še
predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih
obrazcih.
11. Oddaja in dostava vlog
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec
strinja z vsemi pogoji ter merili in kriteriji
razpisa.
Prijave je potrebno poslati na naslov:
Občina Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana, v času od 20. junija 2008 do vključno
11. julija 2008.
Prijava mora biti v zapečatenem ovitku
opremljena z izpisom na prednji strani: »Ne
odpiraj – vloga na javni razpis za dodelitev
denarnih spodbud iz občinskega proračuna
učencem, dijakom in študentom v Občini
Sežana za leto 2008«. Na hrbtni strani mora
biti naslov pošiljatelja.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka
za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v vložišče Občine
Sežana do 11. ure zadnjega dne (11. julija
2008).
Za prepozno se šteje vloga oziroma prijava, ki ni bila oddana priporočeno na pošto
ali ni bila predložena vložišču Občine Sežana v razpisnem roku.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
12. Obravnava vlog
Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 20 dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno.
Komisija bo po odpiranju iz nadaljnjega
postopka izločila vse vloge oziroma prijave
prijaviteljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge oziroma prijave in prepozne dopolnitve vlog oziroma prijav.
Za nepopolno se šteje vloga oziroma prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin,
zahtevanih z razpisno dokumentacijo in so
naštete v javnem razpisu pod točko 10.
Prosilce nepopolnih vlog oziroma prijav
bo komisija pozvala k dopolnitvi v roku 8
dni po prejemu poziva. Nepopolne vloge
oziroma prijave, ki jih prijavitelji v navedenem roku ne bodo dopolnili, se s sklepom
zavržejo.
Komisija bo opravila strokovni pregled in
oceno vlog na podlagi meril in kriterijev za
dodelitev denarnih spodbud, ki so priloga
Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud
iz občinskega proračuna učencem, dijakom
in študentom v Občini Sežana, ter podala
predlog prejemnikov denarnih spodbud ter
višino sredstev.
V primeru, da število prosilcev za denarno spodbudo presega razpoložljiva proračunska sredstva, lahko komisija določi
prednostne kategorije prosilcev, upoštevajoč naslednje kriterije:
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– prosilci, ki so dosegli v dosedanjem
izobraževanju višjo povprečno oceno,
– prosilci, ki so aktivni na področju dejavnosti, za katere se izobražujejo in pridobivajo dodatna znanja.
Če po upoštevanju prvega kriterija ni mogoče določiti prednosti, se upošteva naslednji kriterij toliko časa, da se lahko ugotovi
prednost.
Občina Sežana lahko javni razpis po prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih
sredstev.
O izboru in višini sredstev, dobljenih na
tem razpisu, bodo prosilci obveščeni v 60
dneh po zaključku razpisa. Izbranim učencem, dijakom in študentom bodo izdani sklepi o izboru prejemnikov denarnih spodbud
ter višini dodeljenih sredstev.
Občina Sežana
Št. 478-0142/2008-43/06
Ob-5633/08
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
84/07 in 94/07), na podlagi 18. in 44. člena
Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 33/07) in sklepov 27. seje Sveta Mestne
občine Kranj z dne 21. 8. 2005 ter sklepov
župana sprejetih na podlagi posamičnih programov razpolaganja s premoženjem z dne
11. 6. 2008, 28. 5. 2008, 24. 4. 2008, 8. 5.
2008, 15. 4. 2008 in 13. 6. 2008 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so:
1. Nepremičnina – zemljišče parc. št.
1883 v izmeri 578 m2, vpisana v vložni številki 96, k.o. Britof, za izklicno ceno 129,98
EUR/m2 zemljišča (z vključenim DDV).
2. Nepremičnina – apartma številka
08109 v naselju Barbariga-Mandriol, ki se
nahaja v prvem in drugem nadstropju objekta z večjim številom apartmajev, v izmeri
37,25 m2, ki je vknjižen pod parc. št. 7632,
vpisano pri vl. št. 5822, podvložek številka
2, k.o. Vodnjan, v zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Pulju, za izklicno ceno 49.414,00
EUR (brez vključenega davka na promet
z nepremičninami). Kot zemljiškoknjižni lastnik je v zemljiški knjigi navedena družbena
lastnina, družba Euroturist pa kot imetnik
pravice uporabe.
3. Nepremičnina – apartma številka
28004 v naselju Barbariga-Mandriol, ki se
nahaja v pritličju z atrijem, v izmeri 37,59 m2,
v objektu z večjim številom apartmajev, ki
je vknjižen pod parc. št. 7471, zgradba in
dvorišče v izmeri 136 m2, ki je pripisana pri
vl. št. 6935, k.o. Vodnjan, v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Pulju, v deležu do 2/4,
ter pod parc. št. 7927/4 stopnišče v izmeri
10 m2, ki je pripisana pri vl. št. 6936, k.o. Vodnjan, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Pulju, v deležu do 2/8, za izklicno ceno
56.633,00 EUR (brez vključenega davka na
promet z nepremičninami). Kot zemljiško
knjižni lastnik je v zemljiški knjigi navedena
družbena lastnina, družba Euroturist pa kot
imetnik pravice uporabe.
4. Nepremičnina – apartma številka
208221 v naselju Mareda, v izmeri 31,23 m2,
v nadstropju v objektu številka 8 z večjim
številom apartmajev, parc. št. 1191/42, ki je
vpisana pri vl. št. 3076, k.o. Novigrad, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Bujah, za
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izklicno ceno 44.033,00 EUR (brez vključenega davka na promet z nepremičninami).
Kot zemljiškoknjižni lastnik je v zemljiški
knjigi navedena družba Euroturist.
5. Nepremičnina – pritličje in prvo nadstropje poslovnega objekta, ki stoji na zemljišču parcelna številka 280/1, parkirišče
v izmeri 257 m2 in parcelna številka 280/8,
zelenica v izmeri 76 m2, obe vpisani v vložek
številka 1190, k.o. Kranj ter parcelna številka 280/12, dvorišče v izmeri 24 m2, vpisano
v vložek številka 2348, k.o. Kranj, na naslovu Slovenski trg 1, v Kranju, za izklicno ceno
576.778,00 EUR (brez vključenega davka
na promet z nepremičninami).
6. Nepremičnina – bremen prosto stanovanje št. 5, v skupni izmeri 36,30 m2, 1. nadstropju objekta na naslovu Kebetova ulica
35, v Kranju, ki stoji na zemljišču parcelna
številka 926/22, vpisanem v vl. št. 1031, k.o.
Kranj, za izklicno ceno 48.805,00 EUR (brez
vključenega davka na promet z nepremičninami). Predkupno pravico imajo ostali etažni
lastniki v objektu na naslovu Kebetova ulica
35, v Kranju.
7. Nepremičnina – stanovanje št. 2,
v skupni izmeri 79 m2, v 1. nadstropju objekta na naslovu Glavni trg 21, v Kranju, ki
stoji na zemljišču parcelna številka 149/1,
vpisanem v vl. št. 83, k.o. Kranj, za izklicno
ceno 80.000 EUR (brez vključenega davka
na promet z nepremičninami), ki je obremenjeno z najemnim razmerjem, sklenjenim za
nedoločen čas.
8. Nepremičnina – bremen prosto stanovanje št. 3, v skupni izmeri 48,36 m2, v 2.
nadstropju objekta na naslovu Glavni trg
21, v Kranju, ki stoji na zemljišču parcelna
številka 149/1, vpisanem v vl. št. 83, k.o.
Kranj, za izklicno ceno 32.587,00 EUR (brez
vključenega davka na promet z nepremičninami).
9. Nepremičnina del zemljišča parc. št.
253/1, njiva v izmeri 5317 m2, vpisanega
v vl. št. 328, k.o. Klanec, v približni izmeri
1050 m2, v deležu 1050/5317 in dela zemljišča parc. št. 252/3, njiva v izmeri 6425 m2,
vpisanega v vl. št. 328, k.o. Klanec, v približni izmeri 550 m2, v deležu 550/6425, na
skici označeno s št. 1.
10. Nepremičnina del zemljišča parc. št.
258/2, njiva v izmeri 2304 m2, vpisanega
v vl. št. 328, k.o. Klanec, v približni izmeri
800 m2, v deležu 800/2304 in dela zemljišča parc. št. 259/1, njiva v izmeri 2569 m2,
vpisanega v vl. št. 93, k.o. Klanec, v približni
izmeri 400 m2, v deležu 400/2569, na skici
označeno s št. 2.
11. Nepremičnina del zemljišča parc. št.
262/1, njiva v izmeri 6294 m2, vpisanega
v vl. št. 328, k.o. Klanec, v približni izmeri
1000 m2, v deležu 1000/6294, na skici označeno s št. 3.
12. Nepremičnina del zemljišča parc. št.
277, njiva v izmeri 2077 m2, v približni izmeri 1600 m2, v deležu 1600/2077, parc. št.
278/1 travnik v izmeri 2476 m2 in njiva v izmeri 900 m2, v približni izmeri 320 m2 v deležu 320/3376 in parc. št. 283/1, njiva v izmeri
3360 m2 in travnik v izmeri 480 m2, v približni
izmeri 200 m2, v deležu 200/3840, vse vpisane v vl. št. 93, k.o. Klanec, na skici označeno s št. 4 (izbrani dražitelj prevzema vse
obveznosti iz izjave št. 478-0168/2007-43/05
z dne 3. 6. 2008, s katero je Mestna občina
Kranj dala soglasje lastniku zemljišč parcelna številka 276/6, 278/11 in 277/2, vsa vpisana pri vl. št. 93 k.o. Klanec, za zmanjšanje
odmika od vzhodne meje zemljišč parcelna

številka 278/11 in 277/2, obe vpisani pri vl.
št. 93, k.o. Klanec, na 0 m).
Mestna občina Kranj proda dele zemljišč
parcelna številka 253/1 v približni izmeri
1050 m2, parc. št. 252/3 v približni izmeri 550 m2, parc. št. 258/2 v približni izmeri 800 m2, parc. št. 259/1 v približni izmeri 400m2, parc. št. 262/1 v približni izmeri
1000 m2, ter parc. št. 277, v približni izmeri
1600 m2, 278/1, v približni izmeri 320 m2 in
283/1 v približni izmeri 200 m2, navedene
pod točko 9., 10., 11. in 12. na javni dražbi
za ceno 245,00 EUR/m2 zemljišča (davek ni
vključen v ceno).
Na delih zemljišč, ki so predmet prodaje,
se vpiše pravica služnosti Mestne občine
Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne komunalne infrastrukture.
Za zemljišča pod točkami pod 9., 10.,
11. in 12. so v letu 2008 sklenjene veljavne
najemne pogodbe, na podlagi katerih najemniki zemljišča lahko uporabljajo za gojenje
zelenjave, rož in vrtnin. Najemne pogodbe
bodo odpovedane s trimesečnim odpovednim rokom, najemniki pa bodo pozvani, da
zemljišče vzpostavijo v prvotno stanje.
II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni
dražbi, ki bo v sredo, dne 9. 7. 2008, ob 9.
uri, v sejni dvorani št. 14, na naslovu Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe, ki imajo
pravico pridobivati nepremičnine v Republiki
Sloveniji, skladno z veljavno zakonodajo:
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto
izkaže z osebnim dokumentom,
– pravne in fizične osebe, ki so na Oddelek za splošne zadeve pri Mestni občini
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, do torka,
8. 7. 2008, do 12. ure, dostavile naslednje
dokumente:
– pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše
od 30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a,
– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima
pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima
pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma
fizična oseba poravnane vse obveznosti do
Mestne občine Kranj (za katerega zaprosi
najkasneje do petka, 4. 7. 2008, na Oddelku
za finance Mestne občine Kranj),
– davčno številko in številko računa
pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti
soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe,
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– potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10
odstotkov izklicne cene nepremičnine, ki jo bo
dražil na javni dražbi, na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Kranj,
številka 01252-0100006472, sklic na številko odobritve 18 75515-2010003-43060007
Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo
varščine za javno dražbo« z oznako točke,
pod katero se nahaja nepremičnina oziroma premična stvar, za katero se plačuje
varščina,
– seznam dokumentov oziroma potrdil
iz te točke razpisa.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine oziroma premične stvari se sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po končani
dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko
ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
ponudnik zadrži njegovo varščino.
V. Kupnino za nepremičnino oziroma
premične stvari bo izbrani ponudnik poravnal na račun, št. 01252-0100006472 Mestne
občine Kranj v roku, ki ne sme biti daljši
kot osem dni od sklenitve pogodbe oziroma
izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla.
VI. Davek na dodano vrednost oziroma
davek na promet z nepremičninami, stroške cenitve nepremičnine oziroma premične
stvari, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo
za nepremičnino oziroma premične stvari,
ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz III. točke
tega razpisa, in slednje dokaže s pisnim
potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena določena na m2, lahko dvigajo
ceno na m2 površine za večkratnik zneska
5 EUR,
5. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena nad 40.000 EUR lahko dvigajo
za večkratnik zneska 500 EUR,
6. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena od 4.000 EUR do 40.000 EUR
lahko dvigajo za večkratnik zneska 250
EUR,
7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo
dokler ni podana višja ponudba,
8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
9. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
10. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
11. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine oziroma premične stvari in prenos lastništva se opravi
po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Opozorilo. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem
predstojnika postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije

X. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do petka, dne 4. 7. 2008, do 12. ure.
XI. Natančnejše podatke o nepremičninah oziroma premičninah ter ostale informacije so na voljo na naslovu: Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Oddelek za
splošne zadeve in bodo objavljene na internetni strani www.kranj.si.
XII. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje
posamičen program upravljanja, sklep sveta
Mestne občine Kranj in osnutek pogodbe,
lahko pravne in fizične osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, Oddelek za splošne zadeve, v času
uradnih ur.
Mestna občina Kranj
Št. 322-83/2008
Ob-5660/08
Na podlagi sklepa župana št. 322-84/2008
z dne 19. maja 2008, Mestna občina Koper,
Turistična organizacija Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prireditve
»S Koprom v novo leto 2009«
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditve »S Koprom v novo leto
2009«.
II. Pogoji prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in vse pravne
osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ter
imajo tudi vsa predpisana dovoljenja.
Prijava mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen razpisni obrazec
z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami,
– izjavo o organizaciji izvedbe novoletnega ognjemeta,
– plan promocije in oglaševanja prireditve »S Koprom v novo leto 2009«,
– podroben opis vsebine programa »S
Koprom v novo leto 2009«, po dnevih, urah,
lokacijah in vsebini od najmanj 19. decembra 2008 do vključno 1. januarja 2009, za
najmanj naslednji okviren terminski in vsebinski plan:
19. december 2008: večerni glasbeni
program.
20. december 2008: dopoldanski in popoldanski otroški program, večerni glasbeni
program najkasneje do 24. ure.
21. december 2008: dopoldanski in popoldanski otroški program.
24. december 2008: večerni božični koncert na Titovem trgu.
26. december 2008: večerni glasbeni
program.
27. december 2008: dopoldanski in popoldanski otroški program, večerni glasbeni
program najkasneje do 24. ure.
28. december 2008: dopoldanski in popoldanski otroški program.
31. december 2008: silvestrovanje v Taverni in na Pristaniški ulici (z začasno zaporo Pristaniške ulice), glasbeni program
z najmanj eno znano in eno manj znano
glasbeno zasedbo, povezovalca programa,
odštevanje časa in ognjemet (zaželena tudi
nova prizorišča z drugačno glasbeno tematiko).
1. januar 2009: večerni glasbeni program.
Program mora v opredeljenem terminu
vsebovati najmanj prihod »Dedka mraza«
s spremstvom in božično-novoletno tržnico
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(predlagan termin od 19. do 24. decembra
in 26. do 30. decembra 2008). Organizator
mora svoj program prilagoditi prireditvam
in drugim dogodkom, ki se tradicionalno
v istem časovnem obdobju odvijajo v mestu
Koper v zgoraj opredeljenem terminu, kot
so: Tradicionalni božični-novoletni koncert
Pihalnega orkestra v Kopru, Glove parade,
Sv. Maša, Božični koncert Obalnega komornega orkestra, Novoletni koncert Obalnega
simfoničnega orkestra, Letni koncert MePZ
Obalca ter druge prireditve in jih umestiti v promocijski material prireditve (koledar
prireditve, letaki ...). Koledar prireditev za
mesec december mora posredovati vsem
gospodinjstvom v Mestni občini Koper.
III. Merila za izbor
Za ocenjevanje posameznih prijav bodo
uporabljena naslednja merila:
1. predlagan program vključuje priznane
glasbene izvajalce,
(ocena tega merila je podana na podlagi
mnenja strokovne komisije, 20 točk prejme
le program, ki vključuje več kot 3 priznane
izvajalce v širšem slovenskem prostoru, 0
točk prejmejo programi, ki vključujejo 3 ali
manj priznanih izvajalcev v širšem slovenskem prostoru),
2. predlagan program prireditve vključuje glasbene-kulturne izvajalce iz področja
Slovenske Istre,
(ocena tega merila je podana na podlagi
mnenja strokovne komisije, 10 točk prejme
program, ki vključuje več kot 3 priznane
izvajalce iz področja slovenske Istre, 0 točk
prejmejo programi, ki vključujejo 3 ali manj
izvajalcev iz področja slovenske Istre),
3. predlagan program prireditve pomeni
obogatitev celovite turistične ponudbe Mestne občine Koper,
(ocena tega merila je podana na podlagi
mnenja strokovne komisije: največje možno
število točk je 20, ki jih dobi program, ki
v celoti izpolnjuje pričakovanja MOK, program, ki delno izpolnjuje pričakovanja dobi
10 točk, ostali 0 točk),
4. predlagan program prireditve je namenjen otrokom in mladim,
(ocena tega merila je podana na podlagi
mnenja strokovne komisije: največje možno
število točk je 10, ki jih dobi program, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja MOK, program,
ki delno izpolnjuje pričakovanja dobi 5 točk,
ostali 0 točk),
5. prijavitelj vključuje tudi lokalne organizacije ali gospodarstvo pri izvedbi prireditve,
(10 točk: vključuje najmanj eno, 0 točk:
jih ne vključuje),
6. izkušnje pri organizaciji vsebinsko in
obsežno podobnih prireditev,
(10 točk: prijavitelj ima več kot dve izkušnji z organizacijo podobnih prireditev v zadnjih treh letih, 5 točk: prijavitelj ima najmanj
dve izkušnji z organizacijo podobnih prireditev v zadnjih treh letih, 3 točke: prijavitelj ima
eno izkušnjo z organizacijo podobnih prireditev v zadnjih treh letih, ostali 0 točk),
7. predlagan program prireditve je inovativen v primerjavi s preteklimi programi
decembrskih prireditev preteklih let,
(ocena tega merila je podana na podlagi
mnenja strokovne komisije: največje možno
število točk je 20, ki jih dobi program, ki
v celoti izpolnjuje pričakovanja MOK, program, ki delno izpolnjuje pričakovanja dobi
10 točk, ostali 0 točk).
Maksimalno skupno število točk, ki jih
lahko prijavitelj doseže je 100.
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Po zaključku prireditve poda izvajalec
končno finančno in natančno vsebinsko poročilo s priloženimi promocijskimi gradivi za
izvedeno prireditev.
IV. Višina sredstev
Višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje prireditve znaša 30.000 EUR.
Na osnovi zgoraj navedenih meril in pogojev bo Mestna občina Koper sofinancirala
prireditev v višini razpisanih sredstev. Odobrena sredstva bodo prijavitelju nakazana
po izvedbi prireditve in po prejemu končnega vsebinskega in finančnega poročila iz
prejšnje točke javnega razpisa.
Rok za črpanje odobrenih sredstev je
najkasneje do 31. marca 2009.
V. Rok izvedbe: prireditev mora potekati
od najmanj 19. decembra 2008 do vključno
1. januarja 2009.
VI. Rok za predložitev vlog
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot
popolna.
Obravnavali bomo prijave, ki bodo predložene pravočasno in pravilno opremljene
do vključno 11. julija 2008, po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Turistična organizacija Koper, Verdijeva ulica 10, 6000
Koper ali bodo do tega dne oddane osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer
v času uradnih ur. Na kuverti oziroma ovitku
mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – vloga
št. 322-84/2008«. Kuverta oziroma ovitek
mora biti zapečaten, na hrbtni strani mora
biti naslov pošiljatelja.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.
VII. Obravnava vlog: postopek vodi Turistična organizacija Koper, Mestne občine
Koper. Odločitev o dodelitvi sredstev sprejme s sklepom župan oziroma oseba, ki jo ta
pooblasti. O pritožbi zoper ta sklep pa odloči
župan Mestne občine Koper.
VIII. Obvestilo o izidu javnega razpisa:
prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v tridesetih dneh po
sprejemu odločitve.
IX. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne
občine Koper www.koper.si. Zainteresirani
prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer
v času uradnih ur.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
posreduje Turistična organizacija Koper, tel.
05/664-62-17.
Predložitev prijave pomeni, da se predlagatelj strinja s pogoji in merili javnega
razpisa.
Mestna občina Koper
Št. 322-83/2008
Ob-5661/08
Na podlagi sklepa župana št. 322-83/2008
z dne 19. maja 2008, Mestna občina Koper,
Turistična organizacija Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prireditve
»Pustovanje v Kopru 2009«
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I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje prireditve
»Pustovanje v Kopru 2008«.
II. Pogoji prijave
Na javni razpis se lahko pod prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in vse pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ter
imajo vsa predpisana dovoljenja.
Prijava mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami,
– plan promocije in oglaševanja prireditve »Pustovanje v Kopru 2009«,
– podroben opis vsebine programa »Pustovanje v Kopru 2009« za najmanj naslednji okviren terminski plan:
20. februar 2009, petek:
– Simbolični prevzem oblasti in otvoritev
pustovanja v Kopru.
21. februar 2009, sobota:
– Dopoldansko in popoldansko otroško
rajanje v Taverni (najmanj ena otroška predstava in najmanj dve otroški delavnici dopoldne in popoldne).
22. februar 2009, nedelja:
– Dopoldansko otroško rajanje v Taverni
(najmanj ena otroška predstava in najmanj
dve otroški delavnici).
– Obisk in sprevod pustnih mask ter
pustnih vozov po Pristaniški ulici, s simboličnim tekmovanjem za najboljši pustni
voz in najboljšo pustno skupino sodelujočo
v sprevodu (Prijavitelj mora zagotoviti vsa
morebitna plačila oziroma nadomestila sodelujočim pustnim skupinam, razen tistim,
ki jih Mestna občina Koper sofinancira v točki B tega javnega razpisa). Prijavitelj mora
zagotoviti primerne nagrade najmanj prvim
trem najbolje uvrščenim sodelujočim skupinam in prvim trem uvrščenim sodelujočim
vozovom na pustni povorki).
– Zabavni in glasbeni popoldanski in večerni program v Taverni za vse pustne maske in vozove.
24. februar 2009, torek:
– Popoldansko otroško rajanje v Taverni
(najmanj ena otroška predstava in najmanj
dve otroški delavnici).
25. februar 2009, sreda:
– Simbolični pokop pusta.
Vsaj en dogodek v programu mora vključevati sodelovanje in predstavitev oziroma
druge aktivnosti povezane s tradicionalnimi
pustnimi maskami in običaji Krajevnih skupnosti Mestne občine Koper (okrogla miza,
predstavitev, projekcija ...).
Izbrani izvajalec krije vse stroške vezane na organizacijo pustne povorke, vključno s stroški sodelujočih pustnih skupin in
vozov.
Organizator mora upoštevati in umestiti v program tradicionalne prireditve, ki jih
organizirajo druge organizacije v mestnem
jedru kot so Društvo prijateljev mladine Koper in druge.
III. Merila za izbor
Za ocenjevanje posameznih prijav bodo
uporabljena naslednja merila:
1. predlagan program prireditve:
– poudarja kulturno identiteto kraja,
– pomeni oživitev starih običajev,
– pomeni oživitev mestnega jedra,
(ocena tega merila je podana na podlagi
mnenja strokovne komisije: največje možno
število točk je 20, ki jih dobi program, ki
v celoti izpolnjuje opisana podmerila; program, ki ne izpolnjuje enega izmed naštetih
podmeril dobi 10 točk; ostali 0 točk),

2. predlagan program prireditve pomeni
obogatitev celovite turistične ponudbe Mestne občine Koper (ocena tega merila je podana na podlagi mnenja strokovne komisije:
največje možno število točk je 20, ki jih dobi
program, ki pomeni obogatitev turistične ponudbe; program, ki delno izpolnjuje pričakovanja dobi 10 točk; ostali 0 točk),
3. prijavitelj vključuje tudi lokalne organizacije in lokalno gospodarstvo pri izvedbi
prireditve (10 točk: jih vključuje; 0 točk: jih
ne vključuje),
4. izkušnje pri organizaciji vsebinsko in
obsežno podobnih prireditev (10 točk: prijavitelj ima več kot dve izkušnji z organizacijo
podobnih prireditev v zadnjih treh letih; 5
točk: prijavitelj ima dve izkušnji z organizacijo podobnih prireditev v zadnjih treh letih;
3 točke: prijavitelj ima eno izkušnjo z organizacijo podobnih prireditev v zadnjih treh
letih; ostali 0 točk),
5. predlagan program prireditve je inovativen in pomemben za oživitev pustnih
običajev (ocena tega merila je podana na
podlagi mnenja strokovne komisije: največje
možno število točk je 20, ki jih dobi program,
ki je inovativen in pomemben za oživitev pustnih običajev; program, ki delno izpolnjuje
pričakovanja dobi 10 točk; ostali 0 točk),
6. izkušnje Mestne občine Koper s prijaviteljem (ocena tega merila je podana na
podlagi mnenja strokovne komisije; največje
možno število točk je 20, ki jih dobi prijavitelj, s katerim je imela Mestna občina Koper
v preteklosti pozitivne izkušnje; prijavitelji,
s katerimi je MOK imela negativne izkušnje
dobijo 0 točk).
Maksimalno skupno število točk, ki jih
lahko prijavitelj doseže je 100.
Po zaključku prireditve poda izvajalec
končno finančno in vsebinsko poročilo s priloženimi promocijskimi gradivi za izvedeno
prireditev.
IV. Višina sredstev
Višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje prireditve znaša 9.000,00 EUR.
Na osnovi zgoraj navedenih pogojev in
meril bo Mestna občina Koper sofinancirala
prireditev v višini razpisanih sredstev. Odobrena sredstva bodo prijavitelju nakazana
po izvedbi prireditve in prejemu končnega
vsebinskega in finančnega poročila iz prejšnje točke javnega razpisa.
Rok za črpanje sredstev je najkasneje do
31. maja 2009.
V. Rok izvedbe: prireditev mora potekati najmanj od 20. do vključno 25. februarja
2009.
VI. Rok za predložitev prijav
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot
popolna.
Obravnavali bomo prijave, ki bodo predložene pravočasno in pravilno opremljene
do vključno 11. julija 2008, po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Turistična organizacija Koper, Verdijeva ulica 10, 6000
Koper ali bodo do tega dne oddane osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer
v času uradnih ur. Na kuverti oziroma ovitku
mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – vloga
št. 322-83/2008«. Kuverta oziroma ovitek
mora biti zapečaten, na hrbtni strani mora
biti naslov pošiljatelja.
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Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.
VII. Obravnava prijav: postopek vodi Turistična organizacija Koper, Mestne občine
Koper. Odločitev o dodelitvi sredstev sprejme s sklepom župan oziroma oseba, ki jo ta
pooblasti. O pritožbi zoper ta sklep pa odloči
župan Mestne občine Koper.
VIII. Obvestilo o izidu javnega razpisa:
prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v tridesetih dneh po
sprejemu odločitve.
IX. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne
občine Koper www.koper.si. Zainteresirani
prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer
v času uradnih ur.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
posreduje Turistična organizacija Koper, tel.
05/664-62-17.
Predložitev prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji in merili javnega razpisa.
Mestna občina Koper
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Javne dražbe
Ob-5609/08
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Koper na podlagi 23. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Koper (Uradni list RS,
št. 87/04, 99/04 in 70/05), v skladu z 39.
členom Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in
77/03) ter sklepom nadzornega sveta JSS
MOK z dne 13. 11. 2007 in 15. 4. 2008 in
objavlja
javno dražbo,
ki bo v torek 8. 7. 2008, ob 9.30, v prostorih Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Koper, Nazorjev trg 5, Koper. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Trisobno stanovanje na naslovu
Rozmanova 13, Koper, v izmeri 71,30 m2,
stoječe na parceli št. 417, k.o. Semedela,
vpisano v zk. vložku št. 4208/3, k.o. Semedela z oznako 2.E, za izklicno ceno 147.592
EUR.
2. Stanovanjska stavba na naslovu Opekarska 5, Koper, stoječa na parceli št. 270/1,
k.o. Koper, vpisana v zk. vložku št. 470,
k.o. Koper, v zmeri 45 m2, s koristno stanovanjsko površino 54,10 m2, za izklicno ceno
51.236,00 EUR.
3. Stanovanje na naslovu Repičeva 1,
Koper, v izmeri 28,38 m2, stoječe na parceli
št. 1110, k.o. Koper, vpisano v zk. vložku
502/2, k.o. Koper z oznako 2.E, za izklicno
ceno 25.772,44 EUR.
4. Trisobno stanovanje na naslovu Kidričeva 22/b, Koper, v izmeri 62,06 m2, stoječe
na parceli 60/1, k.o. Koper, vpisano v zk.
vložku 1112/4, k.o. Koper z oznako 4.E, za
izklicno ceno 159.353,00 EUR.
OP 1. Stanovanje pod zaporedno št. 3
(Repičeva 1) – Predmet prodaje je stanovanje v celoti, vključno z delom stanovanja (6,38 m2), ki je trenutno še v posesti
neposrednega soseda. Glede na to, da je
zid med stanovanjem pod zaporedno št. 3
(Repičeva 1) in sosednjim stanovanjem porušen, bo kupec moral postaviti mejni zid na
lastne stroške.
OP 2. Za nepremičnino pod zaporedno
št. 4 (Kidričeva 22/b) imajo skladno z določili 124. člena Stvarnopravnega zakonika
(Uradni list RS, št. 8/02, 18/07 ter Skl. US:
U-1-70/04-18) za izlicitirano ceno predkupno pravico etažni lastniki. Kolikor predkupno pravico uveljavlja več etažnih lastnikov,
se kupoprodajna pogodba sklene z etažnim
lastnikom, ki ponudi višjo ceno.
Ker je v teku postopek parcelacije nepremičnine s parc. št. 60/1, k.o. Koper, kupec
z nakupom stanovanja vstopi v ta postopek
z vsemi pravicami in obveznostmi. Idealni
delež na dvorišču, ki pripada predmetnemu
stanovanju, v naravi še ni določen, zato
kupec z nakupom pridobi le pravico do tega
deleža. Dostop do stanovanja bo do dokončne ureditve stanja enak tistemu, ki ga
je uporabljal bivši najemnik.
Ogled nepremičnin bo možen dne 7. 7.
2008 po predhodni najavi.

Davek na promet nepremičnin in drugi stroški v zvezi s prodajo in zemljiško
knjižnimi vpisi niso vključeni v ceno in jih
poravna kupec.
Najnižji znesek, za katerega dražitelj dviga ceno, je 500 EUR.
Razpisni pogoji so naslednji:
1. Udeleženci, ki želijo sodelovati na
javni dražbi, morajo pred začetkom dražbe
vplačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene
na TRR 01250-6000000239 – Namensko
premoženje JSS MOK, z obveznim sklicem
na številko 00 20100000 ter dokazilo o vplačilu predložiti na javni dražbi.
2. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena
najkasneje v 30 dneh po javni dražbi. Če
pogodba ni sklenjena v tem roku, zapade
ostanek varščine po odbitku stroškov postopka za izdelavo elaborata sodne cenitve
in ostalih stroškov, v korist lastnika.
3. Kupec ne sme imeti pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe do JSS MOK in
MOK odprtih nobenih obveznosti.
4. Kupec mora plačati kupnino najpozneje v 8 dneh od sklenitve na TRR
01250-6000000239 – Namensko premoženje JSS MOK.
5. Zastopniki civilnih in pravnih oseb morajo predložiti pravnoveljavno pooblastilo za
zastopanje na javni dražbi.
6. Vplačana kavcija se kupcu vračuna
v kupnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe,
dobi brezobrestno povrnjeno kavcijo najkasneje v 15 dneh po izvedeni javni dražbi.
7. Prodaja se izvede po principu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati z objekti in zemljiščem kasnejših reklamacij.
8. Kupec mora pri dražbi predložiti veljavni osebni dokument in davčno številko.
9. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra in ID št. za DDV.
10. Kupec pridobi lastninsko pravico po
plačilu celotne kupnine, stroškov postopka
in overitve pogodbe.
11. Vknjižba nepremičnin je možna na
podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda prodajalec po plačilu celotne
kupnine in ostalih stroškov.
12. Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur v prostorih Javnega stanovanjskega sklada MOK,
Nazorjev trg 5 in po tel. 664-64-21 ali na
spletnih straneh Mestne občine Koper www.
koper.si.
13. Prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Koper
Št. 3502-0205/2008-183
Ob-5547/08
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, objavlja
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07) in letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za
leto 2008
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Št.

javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe so stavbne parcele, ki se nahajajo na območju Severno
obrtno industrijske cone mesta Murska Sobota, v k.o. Nemčavci, in sicer:
parc. št.
parc. št.
parc. št.
parc. št.

539/36
539/37
539/38
539/39

površine
površine
površine
površine

3.538 m²
3.541 m²
7.058 m²
7.040 m²

po izklicni ceni
po izklicni ceni
po izklicni ceni
po izklicni ceni

Izklicne cene ne vključujejo DDV po stopnji 20%.
Predmetno območje se ureja z Odlokom
o sprejetju zazidalnega načrta za severno
obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Ur. l. RS, št. 8/04) ter je namenjeno
izgradnji objektov za različne gospodarske
dejavnosti.
II. 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred začetkom
javne dražbe predložijo komisiji naslednje
dokumente:
– fotokopijo osebnega dokumenta in
davčno številko za fizične osebe ali izpisek
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene nepremičnine, ki
jo bodo dražili, vplačano na transakcijski
račun Mestne občine Murska Sobota št.
01280-0100011405, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo nepremičnin«,
– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj
viša ceno je 2.000 EUR.
3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je
predmet dražbe.
4. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh
po javni dražbi skleniti prodajno pogodbo
in kupnino poravnati v 8 dneh od podpisa
pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne
pogodbe.
5. Vplačana varščina se kupcu vračuna
v kupnino, neuspelemu dražitelju pa vrne
brezobrestno v 8 dneh po izvedeni dražbi.
Če uspeli dražitelj odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade
vplačana varščina v korist Mestne občine
Murska Sobota.
6. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »videno – kupljeno«.
7. V izklicni ceni zemljišča niso zajeti
stroški komunalne opreme, ki jo izbrani dražitelj plača v obliki komunalnega prispevka
pred izdajo gradbenega dovoljenja.
8. Uspešni dražitelj – kupec je dolžan
začeti z gradnjo na zemljišču najpozneje
do 31. 12. 2008. Rok začetka gradnje je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Mestna
občina Murska Sobota si na nepremičninah
pridržuje odkupno pravico, na podlagi katere
je upravičena do 30. 6. 2009 zahtevati od
kupca prodajo nepremičnine po enaki ceni
kot jo je kupil na dražbi, v primeru da ne
prične z gradnjo objekta do 31. 12. 2008.
Odkupna pravica se vpiše v zemljiško knjigo istočasno z vpisom lastninske pravice
na kupca.

61.703,00 EUR
61.756,00 EUR
123.092,00 EUR
122.778,00 EUR
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9. V izklicni ceni niso vključene davščine,
stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec.
10. Mestna občina Murska Sobota lahko
na podlagi tega razpisa postopek prodaje
ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
11. Javna dražba bo v ponedeljek 7. 7.
2008, ob 12. uri, v sejni sobi urada župana
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje).
Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu
z določili Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07
in 94/07).
12. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in
o nepremičninah lahko dobijo interesenti na
Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2,
vhod III., 2. nadstropje, soba št. 23 ali po tel.
02/525-16-24.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 258/08
Ob-5610/08
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 14/07), 38. do 42. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07, 94/07) in
druge dopolnitve Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leti 2008 in 2009
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič.
2. Opis predmeta prodaje in izklicna
cena:
a) nezasedeno trisobno stanovanje
z oznako 3.E, v 3. etaži – 1. nadstropju,
s kletjo, v izmeri 76,94 m², vpisano v podvložku št. 1059/3, k.o. Tržič, ki se nahaja
v večstanovanjski stavbi z oznako 15.ES,
ki stoji na parc. št. 392/4, stavba v izmeri
193,00 m², vpisani v vl. št. 1059, k.o. Tržič,
na naslovu Ravne 5, Tržič;
Izklicna cena: 77.436,70 EUR.
b) nezasedeno enosobno stanovanje
številka 7 v izmeri 41,31 m², ki se nahaja v 1.
nadstropju večstanovanjske hiše, ki stoji na
parc. št. 308, stavbišče v izmeri 773,00 m²,
vpisani v vl. št. 453, k.o. Tržič, na naslovu
Koroška cesta 7, Tržič.
Izklicna cena: 51.250,00 EUR.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
4. Navedeni izklicni ceni ne vključujeta
davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja cene je
1.000,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec je
dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od
dneva sklenitve prodajne pogodbe.
6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če
kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspeli dražitelj (kupec) plačal v postopku javne dražbe.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v veliki sejni sobi (1. nadstropje)
Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič,
v torek, 8. 7. 2008, s pričetkom:
za nepremičnino pod točko 2a):
ob 12. uri,
za nepremičnino pod točko 2b):
ob 12.30.
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8. Varščina: dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št.
01331-0100006578, ki je odprt pri Upravi
RS za javna plačila, Območni enoti Kranj,
z navedbo:
za nepremičnino pod točko 2a): »Varščina za stanovanje – Koroška cesta 7«,
za nepremičnino pod točko 2b): »Varščina za stanovanje – Ravne 5«.
Plačilo varščine pred začetkom javne
dražbe je pogoj za sodelovanje na javni
dražbi. Z vplačilom varščine dražitelj sprejme obveznost pristopiti k dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo
pristopili k javni dražbi, Občina Tržič varščino obdrži. Plačilo varščine se šteje za dano
ponudbo najmanj po izklicni ceni. Ponudba
veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe
ali jo kakorkoli razveljaviti.
9. Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina štela v kupnino. Če dražitelj, ki je
uspel na javni dražbi, ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, Občina Tržič obdrži vplačano varščino.
Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina vrne brez obresti najkasneje
v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.
10. Interesenti se lahko s podrobnejšimi pogoji javne dražbe ter informacijami
o ogledu stanovanj, ki sta predmet javne
dražbe, seznanijo pri Simoni Seliškar, tel.
04/597-15-27.
11. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič (v nadaljevanju: Komisija) lahko s soglasjem župana Občine Tržič
postopek javne dražbe brez odškodninske
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odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne
pogodbe, dolžna pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
12. Pogoji javne dražbe: na javni dražbi
lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU ter pravne osebe/samostojni podjetniki posamezniki s sedežem
v Republiki Sloveniji ali v deželah Evropske unije. Na javni dražbi lahko sodelujejo dražitelji, ki morajo najkasneje do torka,
8. 7. 2008, do 11. ure, priporočeno po pošti
oziroma osebno na naslov: Občina Tržič,
Tajništvo občine, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zaprti kuverti, na kateri je potrebno
navesti:
za nepremičnino pod točko 2a): »Javna
dražba – stanovanje Koroška cesta 7 – Ne
odpiraj«,
za nepremičnino pod točko 2b.): »Javna
dražba – stanovanje Ravne 5 – Ne odpiraj«,
oddati:
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta – osebne izkaznice ali potnega lista
(za fizične osebe, samostojne podjetnike ter
pooblaščence oziroma zastopnike),
– številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter davčno številko,
– priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike),
– redni izpisek iz sodnega registra (le za
pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30
dni do dneva javne dražbe,
– notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi,
v primeru, da se javne dražbe v imenu dražitelja udeleži pooblaščenec,
– potrdilo o plačilu varščine za predmete,
ki jih dražijo,
– pisno in podpisano izjavo, da dražitelj
sprejema vse pogoje te javne dražbe.

Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno
listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne
bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo
po sklepu Komisije, izločeni iz postopka.
13. Drugi pogoji:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«.
– Nepremičnina pod točko 2b) nima
vzpostavljene etažne lastnine, za kar bo
moral poskrbeti kupec na lastne stroške.
– Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja.
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Z najugodnejšim dražiteljem bo Občina
Tržič sklenila prodajno pogodbo v 15 dneh
po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše
prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, lahko Občina Tržič podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku,
Občina Tržič zadrži njegovo varščino.
– Vse stroške v zvezi s prodajo nepremičnine nosi kupec.
– Izročitev nepremičnine v posest kupcu
se opravi po celotnem plačilu kupnine in
stroškov.
– Za vpis lastninske pravice v zemljiško
knjigo je dolžan poskrbeti kupec na svoje
stroške, zaradi česar mu je Občina Tržič
dolžna izročiti vse potrebne listine.
– Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po
prejemu celotne kupnine.
14. To besedilo javne dražbe se objavi
v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si.
Občina Tržič
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Razpisi delovnih mest
Št. 110-324/2007-03110
Ob-5595/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Radovljici.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. 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 z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-119/2008-03110
Ob-5596/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 3 prosta mesta okrajnih sodnikov
(medokrajni sodniki) na Višjem sodišču
v Celju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. 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 z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz
prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški
službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-121/2008-03110
Ob-5597/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Brežicah.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. 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 z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-126/2008-03110
Ob-5598/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Kranju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. 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 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

Stran

2312 /

Št.

62 / 20. 6. 2008

Št. 110-143/2008-03110
Ob-5599/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 7 prostih mest okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. 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 z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 28/2008
Ob-5620/08
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva 27, Ljub
ljana, objavlja prosta delovna mesta:
1. podsekretar v Službi za skupne zadeve, Sektorju za pravne in kadrovske
zadeve,
2. višji svetovalec v Službi za razvoj
in izvedbo projektov, Sektorju za programe Evropskega socialnega sklada – dve
delovni mesti.
I. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje
za:
1. zasedbo delovnega mesta podsekretar v Službi za skupne zadeve, Sektorju za
pravne in kadrovske zadeve:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem pravne smeri;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– višja raven znanja angleškega jezika;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– državljanstvo Republike Slovenije;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
2. zasedbo delovnega mesta višji svetovalec v Službi za razvoj in izvedbo projektov,
Sektorju za programe Evropskega socialnega sklada:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične, naravoslovne, družboslovne ali
druge ustrezne smeri;
– najmanj štiri leta delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– višja raven znanja angleškega jezika;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka. Če kandidat strokovnega izpita
iz upravnega postopka nima, ga bo moral
opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.
Prednost pri izbiri za zasedbo delovnega
mesta višji svetovalec bodo imeli kandidati
z izkušnjami na področju priprave in izvedbe
programov in projektov, ki se financirajo iz
sredstev evropskih skladov.
II. Kot delovne izkušnje za zasedbo delovnih mest se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista
stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti
stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo
delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnem
mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo
nižja izobrazba, razen pripravništva v eno
stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje
se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji
zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero
kandidat kandidira.
Zahtevane delovne izkušnje za zasedbo
delovnega mesta podsekretar se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat
univerzitetno izobrazbo z magisterijem ali
doktoratom.
Zahtevane delovne izkušnje za zasedbo
delovnega mesta višji svetovalec se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat
univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
III. Delovno področje:
1. Podsekretar v Službi za skupne zadeve, Sektorju za pravne in kadrovske zadeve,
opravlja naslednje naloge:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog z delovnega področja sklada;
– vodenje projektnih skupin;
– sodelovanje pri pripravi javnih razpisov
in javnih pozivov za dodelitev sredstev sklada in pripravi razpisne dokumentacije;

– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv v zvezi
z javnimi razpisi in javnimi pozivi z delovnega področja sklada;
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji;
– izvajanje drugih najzahtevnejših strokovnih nalog s pravnega področja.
2. Višji svetovalec v Službi za razvoj in
izvedbo projektov, Sektorju za programe
Evropskega socialnega sklada, opravlja naslednje naloge:
– opravljanje zahtevnejših nalog s področja vodenja projektov, ki se financirajo iz
sredstev Evropskega socialnega sklada (v
nadaljevanju: ESS);
– sodelovanje v interdisciplinarnih skupinah s področja ESS;
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi na področju ESS;
– priprava vsebinskih podlag za izvajanje
ukrepov ESS;
– opravljanje nalog spremljanja ukrepov
ESS;
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv o izvajanju ESS;
– priprava kazalnikov učinkovitosti in kakovosti izvedbe programov;
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih;
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov;
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog s področja ESS.
IV. Prijava mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, ki vsebuje navedbo vseh dosedanjih zaposlitev z datumom sklenitve in prenehanja delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu in opis
del in nalog, ki jih je kandidat opravljal pri
posameznem delodajalcu;
– izjavo kandidata, da:
a) je državljan Republike Slovenije;
b) 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;
c) zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Javnemu skladu Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije pridobitev podatkov iz tretje alineje iz uradne evidence,
sicer mora dokazila dostaviti sam.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
V. Z izbranim kandidatom za delovno
mesto podsekretar bo sklenjeno delovno
razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Z izbranim kandidatom za delovno mesto višji svetovalec bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas do vključno 30. 6.
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2015, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Delovno razmerje lahko preneha pred 30. 6. 2015, če se
projekt, za izvedbo katerega se delovno
razmerje sklene, zaključi pred navedenim
datumom, in sicer s prvim naslednjim dnem
po datumu zaključka projekta.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega sklada Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva
27, Ljubljana.
VI. Nepopolne prijave ali prijave, iz katerih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, se ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
VII. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki,
ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Ne
odpiraj – za razpis – podsekretar« oziroma
»Ne odpiraj – za razpis – višji svetovalec«
na naslov: Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva
27, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od dneva
objave v Uradnem listu RS in na oglasni deski Zavoda RS za zaposlovanje, pri čemer
rok za prijavo začne teči naslednji dan po
zadnji objavi.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@sklad-kadri.si (v vrstico »Zadeva« elektronskega sporočila naj kandidat
vpiše »Za razpis – podsekretar« oziroma
»Za razpis – višji svetovalec«), pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
VIII. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 60 dni po opravljeni izbiri.
IX. Dodatne informacije o izvedbi razpisa lahko kandidati dobijo na tel. 434-10-80
(kontaktna oseba Sabina Črnila).
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije

Št. 110-144/2008
Ob-5666/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Novem mestu.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. 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 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
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od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 438/2008
Ob-5693/08
Splošna bolnišnica Celje na podlagi določil Statuta Splošne bolnišnice Celje objavlja prosto delovno mesto
predstojnika/predstojnice dermatovenerološkega oddelka.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati oziroma kandidatke, ki poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjujejo tudi naslednje pogoje:
– VIII. stopnjo strokovne izobrazbe –
doktor medicine,
– strokovni izpit,
– specialistični izpit s strokovnega področja dela oddelka,
– 5 let delovnih izkušenj po opravljenem
specialističnem izpitu,
– veljavna licenca za opravljanje dela
zdravnika specialista.
Kandidati oziroma kandidatke za vsa objavljena delovna mesta morajo poleg dokazil
o izpolnjevanju pogojev predložiti tudi program dela in razvoja dermatovenerološkega
oddelka.
Izbrani kandidati oziroma kandidatke
bodo imenovani za mandatno dobo 4 leta.
Rok, do katerega se sprejemajo prijave
je 15 dni od dneva objave.
Kandidati oziroma kandidatke naj pošljejo objave na naslov: Splošna bolnišnica
Celje, Kadrovska služba, Oblakova ulica 5,
Celje, z oznako: »Za razpis za predstojnika
dermatovenerološkega oddelka«.
Splošna bolnišnica Celje
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Druge objave
Ob-5651/08
Popravek
Javna agencija Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, objavlja popravek
javnega poziva k vpisu subjektov inovativnega okolja v evidenco subjektov inovativnega
okolja, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
29/08, z dne 21. 3. 2008, Ob-3221/08.
Besedilo pod točko 4. »Roki za prejem vlog« se spremeni tako, da se datum »10. 4. 2008« nadomesti z datumom
»15. 9. 2008«.
V ostalem ostane javni poziv nespremenjen in v veljavi.
Javna agencija RS za podjetništvo
in tuje investicije
Št. 430-132/2008-1
Ob-5600/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat
RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Parmova 33, 1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07), objavlja
drugo javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Parmova 33, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje
Službeno plovilo:
– Registracijska oznaka PI-130, inventurna številka 2314000851, tip plovila: Pilotina, graditelj: Barcos Y. Disegnos, material
izgradnje: poliester, leto gradnje: 1998, bruto tonaža 2,8 T, dolžina 7,35 m, širina 2,61
m, plovilo ima vgrajen motor Volvo Penta
številka motorja je 220312053 in močjo 125
kW.
Dodatna oprema na plovilu je:
– Globinomer (ecoscandagli NAVMAN
F-400), radar pathfinder SL70 RAYTHEON,
ploter (HSB CHARTPLOTTER RAYTHEON), VHF radio postaja, dodatni izvenkrmni motor Yamaha z inventurno številko
2314001303.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnega premoženja.
4. Pogoji predložitve ponudbe in pridobivanja dodatnih informacij o predmetu prodaje.
Cena ponudbe oziroma višina kupnine
je edino merilo izbora. Začetna ponudbena
cena za čoln, skupaj z dodatno opremo je
enaka osnovni ponudbeni ceni, ki je določena s cenitvijo sodnega cenilca za pomorsko stroko ter znižana za 25% prvotne
vrednosti.
Ta cena za čoln z dodatno opremo znaša
14.550,00 evrov.
Ponudniki, ki nameravajo sodelovati na
javnem zbiranju ponudb, morajo pred oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10% od
začetne ponujene cene, kar znaša 1.455,00
EUR, kot sledi:

– način plačila: plačilni nalog
– številka računa: 01100 – 6300109972
odprt pri UJP
– sklic: 18-23140-2010003-89592008.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti originalno potrdilo o vplačani varščini. Varščina
bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa bo
brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
Dodatne informacije so na voljo vsak dan
med 9. in 12. uro od dne objave, do zaključka javnega zbiranja ponudb na telefonskih
številkah:
– glede vsebinskih detajlov in postopka
zbiranja javnih ponudb 01/43-45-700 pri Petru Dolinarju.
– glede tehničnih detajlov in specifikacij plovila pa pri Robertu Smojetu
(GSM 041/656-277).
Ogled plovila je na voljo po predhodnem
dogovoru z Robertom Smojetom v poslovnem času IRSKGH. Čoln se nahaja v Marini
Izola, kjer je na hrambi do prevzema oziroma prodaje, na naslovu podjetja Porting
d.o.o., Tomažičeva 4a, 6310 Izola.
Javno odpiranje ponudb bo na sedežu IRSKGH, Parmova 33, 1000 Ljubljana.
Predvideno je dne 7. 7. 2008. Na isti dan,
bo izbran ponudnik in vsi ponudniki bodo
obveščeni o izboru.
Ponudba naj vsebuje izpolnjen obrazec,
s ključnimi elementi.
V obrazcu se navede najmanj naslednje
ključne elemente:
1. ponudnika in podatke o ponudniku
– fizična oseba (ime, priimek, naslov
stalnega bivališča, EMŠO, davčna številka,
št. TRR in ime banke kjer je odprt TRR),
– pravna oseba (ime in naslov podjetja,
ime in priimek pravnega zastopnika, matična
številka podjetja, davčna številka podjetja,
št. TRR in ime banke kjer je odprt TRR),
2. ponudbena cena izražena v evrih,
3. rok veljavnosti ponudbe izražen v dnevih,
4. potrdilo o vplačilu 10% varščine.
Na ovojnico ponudbe, se napiše v narekovaju z velikimi tiskanimi črkami »Ponudba
čoln, IRSKGH 2008«.
Ponudba mora biti veljavna najmanj
45 dni.
5. Omejitve v zvezi s postopkom
a) Pogoji kupoprodajne pogodbe
Kupoprodajna pogodba se predvidoma
sklene v roku 15 dni od dneva izbora kupca. V primeru, da najugodnejši ponudnik ne
sklene kupoprodajne pogodbe po 15 dneh,
se mu rok za sklenitev lahko podaljša za
največ 15 dni. V primeru, da kupec ne sklene kupoprodajne pogodbe po podaljšanem
roku, upravljavec zadrži njegovo varščino.
Lastninska pravica na plovilu, preide na
novega kupca takoj po izročitvi v posest.
Plovilo se izroči v posest s primopredajnim
zapisnikom. Primopredajni zapisnik podpiše
kupec ali zanj pooblaščena oseba in s podpisom potrdi prevzem plovila ter prodajalec ali
zanj pooblaščena oseba in s podpisom potrdi
oddajo plovila. V primeru, da plovilo za kupca
prevzema pooblaščenec, mora le-ta imeti notarsko overjeno pooblastilo od kupca.

b) Omejitev odgovornosti in pridržanje
pravic
Prodajalec, vlada in organ, pristojen za
izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika postopek lahko ustavi
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
6. Način in rok plačila kupnine
Ponudnik (kupec), z najugodnejšo ponudbo za prodajalca je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od obojestranskega podpisa kupoprodajne pogodbe.
Plačilo kupnine v dogovorjenem roku se
šteje za bistveno sestavino pravnega posla.
Kupec bo plačal kupnino na:
– način: plačilni nalog,
– št. računa: 01100-6300109972 odprt
pri UJP,
– št.
sklica:
18-23140-720102889592008.
7. Rok oddaje ponudbe: rok oddaje ponudbe je 14 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS, vključujoč 14. dan do 00.00 ure. Ta
dan nastopi 4. 7. 2008.
8. Rok, vezanosti ponudnikov na oddajo
ponudbe: ponudniki se zavezujejo na oddano ponudbo za čas, ki je naveden na
ponudbi.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Inšpektorat RS za kmetijstvo,
gozdarstvo in hrano
Ob-5550/08
Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12,
1000 Ljubljana, objavlja na podlagi sklepa Upravnega odbora Univerze v Ljubljani
z dne 5. 6. 2008
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem
I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine
Poslovni prostori: Vegova ulica 1, Ljub
ljana.
Univerza v Ljubljani, rektorat, oddaja
prostor v pritličju (vhod v deželni dvorec
iz Vegove ulice 1) za razstavo in prodajo
predstavitvenih artiklov Univerze v Ljubljani
in njenih članic, površine 48 m2 z izhodiščno
ocenjeno najemnino, ki znaša 10,00 EUR/m2
na mesec.
Predstavitveni artikli, ki jih bo na podlagi
tega razpisa izbrani ponudnik razstavljal in
prodajal, so izdelki pod blagovno znamko
Univerze v Ljubljani, ki bi jih uvrstili oziroma
rangirali v več sklopov:
1. Protokolarna darila najvišjega ranga
Ekskluzivni izdelki v omejenih serijah, ki
niso v redni prodaji.
Uporablja jih le rektor/-ica za podarjanje
na najvišjem protokolarnem nivoju.
Predlog pripravi ponudnik in ga posreduje s ponudbo.
2. Darila/izdelki srednjega ranga
Izdelki srednje vrednosti, ki jih lahko za
podarjanje uporabljajo ostali zaposleni na
Univerzi, mogoče pa jih je dobiti tudi v redni
prodaji.
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To so na primer: namizne ure, obtežilniki,
skodelice z znakom UL, zgibanke in knjige
o univerzi, članicah, Ljubljani, Sloveniji, etuii
za vizitke, torbe, potovalne ure, kvalitetna
pisala ipd.
3. Promocijski izdelki – gadgeti
Izdelki široke potrošnje, spominki, ki so
namenjeni najbolj široki skupini odjemalcev.
So cenovno najbolj dostopni, njihova izbira pa mora biti najbolj pestra. To so npr.
majice, kape, dežniki, obeski za ključe, turistični zemljevidi, ovratni trakovi, enostavna
pisala ipd.
Na večino izdelkov ali na njihovo embalažo bo izbrani najemnik moral dodati logotip Univerze v Ljubljani.
Večino izdelkov najvišjega in srednjega
ranga bo izbrani ponudnik opremil s certifikati in/ali pojasnili. Na nevsiljiv način bo
potrebno opredeliti posebnost izdelka in avtorja ter pomen vsakega posameznega izdelka/darila za Univerzo v Ljubljani. Pojasnila bodo napisana tudi v angleškem jeziku.
V skladu s celostno podobo Univerze
v Ljubljani (ki jo ponudniki lahko vidijo na
spletnih straneh Univerze v Ljubljani) bo na
embalaži in na darilnem papirju posebej dotisnjen logotip univerze.
V skladu s celostno podobo Univerze
v Ljubljani bo potrebno izdelati nosilne darilne vrečke treh velikosti:
– majhne vrečke iz tankega papirja, primerne za razglednice, voščilnice, nalepke,
obeske za ključe ipd.,
– nosilne vrečke srednje velikosti – približno formata A4 (lahko so papirnate ali
PVC) in
– velike nosilne vrečke (lahko so papirnate ali PVC).
Posebni pogoji: poslovni prostor je najemnik dolžan usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi najkasneje v treh mesecih
po primopredaji ključev. Vložena sredstva
v obnovo bremenijo najemnika samega,
zato bo moral podati pisno izjavo, da se
odreka morebitnemu zahtevku za povrnitev vloženih sredstev. Najemnik mora začeti z opravljanjem dejavnosti najkasneje
do 1. 9. 2008. Najemnik je oproščen plačevanja najemnine do pričetka opravljanja
dejavnosti v poslovnem prostoru. Najemnik
mora na lastne stroške pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna,
za opravljanje dejavnosti, ki jo bo opravljal
v poslovnem prostoru.
II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. Dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti oziroma za s.p.:
priglasitveni list; za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje
stanje; za društva: odločbo o vpisu v register
društev; za druge pravne osebe: izpisek iz
drugega registra.
2. Program dejavnosti, ki bi potekala
v poslovnem prostoru in predstavitev sedanje dejavnosti ponudnika.
3. Pravne osebe in samostojni podjetniki
predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih
sredstvih, in sicer:
1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki
vodijo transakcijske račune,
2. izjavo banke o številu blokiranih dni
vseh računov v preteklem letu,
3. bilanco stanja za zadnje leto,
4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe
na obrazcih AJPES.

Fizične osebe predložijo dokazilo
o zagotovljenih finančnih sredstvih izdano
na banki preko katere vodijo plačilni promet
za zadnje 3 mesece,
4. Vsi ponudniki morajo predložiti original bančne garancije za resnost ponudbe
v višini šestih izhodiščnih mesečnih najemnin po zahtevanem vzorcu, ki je priložen
razpisu. Veljavnost garancije mora biti vsaj
do 6. 6. 2009.
5. Vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno pogodbo za najem poslovnega prostora, ki je
priloga tega razpisa.
6. Fizične osebe predložijo potrdilo
o državljanstvu RS in stalnem prebivališču
v RS.
7. Izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
najemnine.
8. Izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do dne 1. 9. 2008.
III. Pogoji najema:
– Poslovni prostori se oddajajo za določen čas petih let, če ni drugače določeno.
– Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja,
stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za katere
se stranki dogovorita z najemno pogodbo.
– Najemnik ni upravičen do povrnitve
kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti
ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem
prostoru na podlagi vlaganj.
– Najemnik mora začeti z dejavnostjo
v 30 dneh od dneva prevzema poslovnega
prostora, če ni drugače določeno.
– Najemnik bo dolžan plačevati najemnino v roku dvajsetih dni od izstavitve računa
oziroma najkasneje do 25. v mesecu za
tekoči mesec.
IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za
oddajo ponudbe
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki
priporočeno ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: Univerza
v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana,
z obvezno oznako na ovojnici »Ponudba za
najem poslovnih prostorov – ne odpiraj«.
Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika ter telefonska
številka.
Rok za oddajo ponudb je do vključno dne
26. 6. 2008 do 12. ure. Ponudbe bodo po
preteku razpisnega roka komisijsko odprte.
Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po
razpisnem roku komisija ne bo obravnavala.
V. Posebne določbe o postopku javnega
zbiranja ponudb
Ponudbe prispele po razpisnem roku ter
nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih
ne bo obravnavalo.
Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več
najugodnejših ponudb, lahko komisija:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
Rektorica Univerze v Ljubljani lahko
ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve
pravnega posla.
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Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogodbe in prevzel ključe poslovnega
prostora v 15 dneh po pisnem obvestilu,
se šteje, da najemnik odstopa od svoje ponudbe.
VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo
v torek 1. 7. 2008 ob 10. uri, na naslovu:
Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljub
ljana.
2. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati s pooblastilom ponudnika.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija za odpiranje ponudb,
ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 15 dneh od
dneva javnega odpiranja ponudb.
4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina.
VII. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 1. 9.
2008.
VIII. Informacije: vsa pojasnila z zvezi
z najemom poslovnih prostorov ter dvigom
razpisne dokumentacije dobite pri Miroslavu
Birku, v zvezi z ogledom poslovnih prostorov
pa pri Slobodanu Milojeviću, na Univerzi
v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana,
tel. 01/241-85-20 in 01/241-85-52, vsak delovni dan v času od 10. do 12. ure.
Univerza v Ljubljani
Št. 430-0058/2008-183
Ob-5548/08
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, objavlja na
podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07)
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin v najem
1. Predmet najema je zemljišče – lokacije z oznakami P2, P3, P4, P5, P6 in P7,
namenjene za postavitev gostinskih objektov na Slovenski ulici v Murski Soboti, za
obdobje 10 let, z možnostjo podaljšanja najemnega razmerja.
2. Izbrani ponudnik pridobi pravico dolgoročnega najema zemljišča, okvirne površine 17,50 m² oziroma 28,00 m², na katerem
v svojem imenu in za svoj račun postavi
gostinski objekt, na delu zemljišča parc. št.
3173, k.o. Murska Sobota, v skladu z izdelanim projektom PGD, PZI, št. PO-06/2005,
maj 2006, katerega je izdelal Arhitekturni
biro Remo Zrinski in drugi, Murska Sobota.
Dovoljena bo postavitev izključno gostinskih objektov, ki bodo izdelani po enotnem
tipskem projektu navedenega arhitekturnega biroja. Izbrani ponudnik mora postaviti
objekt najkasneje v treh mesecih od podpisa
najemne pogodbe. Vse stroške v zvezi s pridobivanjem upravnih dovoljenj za postavitev
objekta in opravljanje dejavnosti, ter priključevanja objekta na obstoječe komunalne
naprave nosi izbrani ponudnik.
3. Izhodiščna najemnina za celotno
obdobje najema za posamezne lokacije
z oznako P2, P3 in P5, površine 28 m², namenjene za postavitev gostinskega objekta
z letnim vrtom znaša 30.235,00 EUR, za
lokacije z oznako P4, P6 in P7, površine
17,50 m², namenjene za postavitev gostinskega objekta brez letnega vrta pa znaša
18.897,00 EUR. Ponudniki so dolžni v po-
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nudbi navesti lokacijo in najemnino, ki ne
sme biti nižja od določene izhodiščne najemnine za posamezno lokacijo.
4. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
ponudnik, ki bo za lokacijo, katera je predmet tega razpisa, ponudil najvišjo najemnino.
5. Za objavo javnega razpisa in postopek
izbire najugodnejšega ponudnika se uporabljajo določila Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07), ki se nanašajo na javno
zbiranje ponudb.
6. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
v roku 15 dni od odpiranja ponudb. Pri izbiri
bodo upoštevane le pravilno opremljene in
popolne ponudbe, ki vsebujejo vse obvezne
priloge iz točke 8 tega razpisa. Izbrani ponudnik je dolžan pogodbo o najemu skleniti
v 15 dneh po izbiri in v 8 dneh od podpisa pogodbe plačati najemnino v enkratnem
znesku za celotno obdobje najema.
7. Mestna občina Murska Sobota lahko
na podlagi tega razpisa postopek oddaje
ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
Šteje se, da je ponudnik od svoje ponudbe
odstopil, če ne sklene pogodbe v 15 dneh
od opravljene izbire, v tem primeru zapade
vplačana varščina v korist Mestne občine
Murska Sobota.
8. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so
registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti, pod naslednjimi pogoji:
– da v ponudbi navedejo lokacijo z oznako in najemnino, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne najemnine, navedene v 3. točki
tega razpisa,
– da k ponudbi priložijo potrdilo o vpisu
v register samostojnih podjetnikov, izdano
s strani pristojnega Davčnega urada v RS,
pravne osebe pa izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
– da k ponudbi priložijo potrdilo o vplačilu
varščine za resnost ponudbe v višini 10% od
izhodiščne najemnine za lokacijo, ki jo bodo
v ponudbi navedli, vplačano na transakcijski
račun Mestne občine Murska Sobota, št.:
01280-0100011405, z navedbo »plačilo varščine za najem nepremičnine«. Uspelemu
ponudniku bo varščina vračunana pri enkratni najemnini, neuspelim ponudnikom pa
vrnjena brezobrestno v roku 8 dni od izbire
najugodnejšega ponudnika,
– da v ponudbi opišejo vrsto gostinske
dejavnosti, ki bi jo opravljali.
9. Pisne ponudbe z dokazili je potrebno
predložiti v zaprti ovojnici do ponedeljka,
7. 7. 2008, do 12. ure. Ponudbe z dokazili
se pošljejo s povratnico ali izročijo osebno
v vložišče na naslov: Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota,
v zapečateni ovojnici, s pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis za oddajo nepremičnin
v najem«.
10. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 7. 7. 2008, ob 13. uri, na naslovu:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, 9000 Murska Sobota, sejna soba Urada
župana, 1. nadstropje. Postopek bo izvedla
Komisija za vodenje postopkov razpolaganja, pridobivanja in upravljanja nepremičnin
v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07 in 94/07).
Pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko dobijo interesenti na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2 Murska Sobota,
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vhod III, 2. nadstropje, soba številka 23, ali
po tel. 02/525-16-24.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-5607/08
Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 44., 45., 46. in 47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07), 5. člena Pravilnika o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji
za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Gornja Radgona (Uradni list RS,
št. 67/01) ter Programa prodaje občinskega
stvarnega premoženja, naslednje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje:
1. Poslovna stavba na Panonski 25
v Gornji Radgoni (poslovni prostori Medobčinskega društva invalidov Gornja Radgona in poslovni prostori elektro trgovine
EHO-KAT d.o.o.) v velikosti 124,54 m2 na
parc. št. 338, k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno 58.765,00 EUR.
2. Poslovno-stanovanjski objekt Jurkovičeva 21, 23 v Gornji Radgoni v izmeri 318 m2
s pripadajočim dvoriščem v velikosti 186 m2
in gospodarskim poslopjem v velikosti 16 m2,
na parc. št. 82/6 in 82/7, obe k.o. Gornja Radgona, komunalno opremljeno, za izhodiščno
ceno 61.300,00 EUR. Po zemljišču poteka
dostopna pot do t.i. Fidlerjeve kleti, ki jo uporablja podjetje Radgonske gorice d.d. iz Gor.
Radgone. Služnost dostopa se po odprodaji
ohrani, kar se uredi v kupoprodajni pogodbi.
Poslovno-stanovanjskega objekta ni možno
porušiti, ampak je dovoljena le rekonstrukcija
in prenova objekta, prednja stran objekta gledano iz Jurkovičeve ulice pa mora zadržati
sedanji zunanji videz.
3. Poslovna stavba na Cankarjevi 5
v Gornji Radgoni (stari vrtec) v velikosti
411,44 m2 na parc. št. 27/9, k.o. Police s pripadajočim stavbnim zemljiščem v velikosti
3606 m2 na parc. št. 21, k.o. Police, vse skupaj za izhodiščno ceno 152.575,00 EUR.
4. Poslovno-stanovanjska stavba na
Partizanski 34 (prej trgovina Tina v pritličju in stanovanje v nadstropju) v velikosti
111,48 m2 na parc. št. 718/1, k.o. Gornja
Radgona (solastniški delež občine 43/68)
s pripadajočim stavbnim zemljiščem v velikosti 144 m2 na parc. št. 718/2, k.o. Gornja
Radgona (solastniški delež občine 130/144),
vse skupaj delež občine za izhodiščno ceno
38.743,17 EUR.
5. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (med nasipom in makadamsko
cesto pri betonarni Tivadar) v izmeri 1070 m2
na parc. št. 166/2, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno
ceno 21.400,00 EUR.
6. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v podaljšku Ulice Marije Rožman in Kajuhove ulice) v izmeri 778 m2
na parc. št. 1137/23, k.o. Gornja Radgona,
delno komunalno opremljeno, za izhodiščno
ceno 13.552,76 EUR.
7. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v podaljšku Ulice Marije Rožman in Kajuhove ulice) v izmeri 717 m2 na
parc. št. 1137/24 in v izmeri 34 m2 na parc.
št. 1139/6, obe k.o. Gornja Radgona, delno
komunalno opremljeni, obe za izhodiščno
ceno 13.082,42 EUR.
8. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v podaljšku Ulice Marije Rožman in Kajuhove ulice) v izmeri 734 m2

na parc. št. 1137/25, k.o. Gornja Radgona,
delno komunalno opremljeno, za izhodiščno
ceno 12.786,28 EUR.
9. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v podaljšku Ulice Marije Rožman in Kajuhove ulice) v izmeri 747 m2
na parc. št. 1137/26, k.o. Gornja Radgona,
delno komunalno opremljeno, za izhodiščno
ceno 13.012,74 EUR.
10. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v podaljšku Ulice Marije Rožman in Kajuhove ulice) v izmeri 857 m2 na
parc. št. 1137/27 in v izmeri 99 m2 na parc.
št. 1137/28, obe k.o. Gornja Radgona, delno
komunalno opremljeni, obe za izhodiščno
ceno 16.653,52 EUR.
11. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v podaljšku Ulice Marije Rožman in Kajuhove ulice) v izmeri 804 m2
na parc. št. 1137/29, k.o. Gornja Radgona,
delno komunalno opremljeno, za izhodiščno
ceno 14.005,68 EUR.
12. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v podaljšku Ulice Marije Rožman in Kajuhove ulice) v izmeri 879 m2 na
parc. št. 1139/8, k.o. Gornja Radgona, delno
komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno
15.312,18 EUR.
13. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (na Simoničevem bregu) v izmeri 483 m2 na parc. št. 546/8, v izmeri 301 m2
na parc. št. 546/9 in v izmeri 209 m2 na parc.
št. 582/9, vse k.o. Gornja Radgona, delno
komunalno opremljene, vse za izhodiščno
ceno 17.576,10 EUR.
14. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (na Simoničevem bregu) v izmeri 554 m2 na parc. št. 585/5, k.o. Gornja
Radgona, delno komunalno opremljeno, za
izhodiščno ceno 9.805,80 EUR.
15. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (na Simoničevem bregu) v izmeri 590 m2 na parc. št. 585/6, k.o. Gornja
Radgona, delno komunalno opremljeno, za
izhodiščno ceno 10.443,00 EUR.
16. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (na Simoničevem bregu) v izmeri 643 m2 na parc. št. 585/7, k.o. Gornja
Radgona, delno komunalno opremljeno, za
izhodiščno ceno 11.381,10 EUR.
17. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v stanovanjskem naselju na
Tratah) v izmeri 3899 m2 na parc. št. 188,
k.o. Gornja Radgona (solastniški delež občine 829/3737), delno komunalno opremljeno,
delež občine za izhodiščno ceno 56.653,00
EUR.
18. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v stanovanjskem naselju na
Tratah) v izmeri 1617 m2 na parc. št. 189,
k.o. Gornja Radgona, delno komunalno
opremljeno, za izhodiščno ceno 105.914,00
EUR.
19. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v stanovanjskem naselju na
Tratah) v izmeri 3988 m2 na parc. št. 229,
k.o. Gornja Radgona, delno komunalno
opremljeno, za izhodiščno ceno 245.262,00
EUR.
20. Stanovanje št. 1 v poslovno-stanovanjski stavbi na Panonski 2 v Gornji Radgoni, v velikosti 56,20 m2, na parc. št. 728/6,
k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno
29.570,00 EUR.
21. Stanovanje št. 2 v poslovno-stanovanjski stavbi na Panonski 2 v Gornji Radgoni v velikosti 36,68 m2, na parc. št. 728/6,
k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno
20.902,00 EUR.
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22. Stanovanje št. 7 v večstanovanjski stavbi na Kocljevi 15 v Gornji Radgoni,
v velikosti 62,80 m2, na parc. št. 230/18,
k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno
69.582,00 EUR.
23. Stanovanje št. 6 v večstanovanjski stavbi na Kocljevi 19 v Gornji Radgoni,
v velikosti 85,50 m2, na parc. št. 230/18,
k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno
83.448,00 EUR.
Izhodiščna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča in objektov, ne vključuje
pa davka na promet nepremičnin ali DDV,
komunalnega prispevka, stroškov izvedbe
in navezave komunalnih naprav in ostale
infrastrukture, plačila priključitve na vodovodno omrežje, kanalizacijo, električno in
telefonsko omrežje ter izdelave tehnične
dokumentacije.
Na zemljiščih, oziroma na nepremičninah
pod zap. št. od 6. do 16. je možna gradnja
individualnih stanovanjskih hiš, medtem ko
je na zemljiščih pod zap. št. 17. do 19.
možna gradnja poslovno-stanovanjskih in
večstanovanjskih stavb v skladu z določili
in pogoji Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona - Trate«. Vsa stanovanja pod
zap. št. 20. do 23. so nezasedena, oziroma
prazna.
II. Pogoji razpisa:
1. Na javnem zbiranju ponudb za prodajo
nepremičnin lahko sodelujejo fizične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:
– da v ponudbi navedejo nepremičnino
z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno
ceno,
– da predložijo potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
– da plačajo varščino v višini 10% od
izhodiščne cene na Podračun pri UJP št.
01229-0100012643, sklic na št. 720000,
– izbrani ponudnik mora v 8 dneh po
prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in
plačati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku.
2. Če se bo za posamezno nepremičnino
prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki za
nepremičnino ponudi višjo ceno.
3. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 7. 7. 2008
do 15. ure na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja
Radgona, oznako: »Javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin – Ponudba za odkup – ne odpiraj«.
4. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izhodiščne cene.
Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri
ponudnika.
Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine
v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu
ne vrne in zapade v korist Občine Gornja
Radgona.
5. Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi
kupec.
6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po poteku roka za oddajo ponudbe ob
12. uri v veliki sejni sobi Občine Gornja Rad-

gona. Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Gornja Radgona. Pred
pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči
predstavniki ponudnikov predložiti pismena
pooblastila za zastopanje ponudnika.
7. Najugodnejši ponudnik bo izbran
s sklepom v roku 15 dni po poteku roka za
oddajo ponudb.
8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Ta razpis ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.
9. Plačilo kupnine v roku, ki je določen
v četrti alineji točke II/1, je bistvena sestavina predmetnega javnega zbiranja ponudb
za prodajo nepremičnin.
Vse podrobnejše informacije v zvezi
s predmetom prodaje lahko dobijo ponudniki
na tel. 02/564-38-38, 031/704-653 – kontaktna oseba Andrej Subašič. Ogled je mogoč
po predhodnem dogovoru.
Občina Gornja Radgona
Št. 358/08
Ob-5611/08
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 14/07), 43.–47. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07)
in Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Tržič za leti 2008 in 2009
javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Tržič, Trg svobode
18, 4290 Tržič.
2. Opis predmeta prodaje:
a) zasedeno enosobno stanovanje št.
6, z oznako 6.E v 3. etaži – 1. nadstropju,
s kletjo, v izmeri 49,50 m², vpisano v podvložku št. 1108/6, k.o. Bistrica, ki se nahaja
v večstanovanjski stavbi z oznako 356.ES,
ki stoji na parc. št. 233/6, stan. st. – stavbišče v izmeri 300,00 m², vpisani v vl. št. 1108,
k.o. Bistrica, na naslovu Deteljica 6, Tržič;
Najemnik stanovanja ima predkupno
pravico pod enakimi pogoji.
b) zasedeno dvosobno stanovanje, skupne površine 71,18 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu
Pristavška cesta 14, Tržič, ki stoji na parc.
št. 515/1, stavbišče v izmeri 1306,00 m2,
vpisani v vl. št. 75, k.o. Križe.
Najemnik stanovanja ima predkupno
pravico pod enakimi pogoji.
3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
4. Izhodiščna cena:
– izhodiščna cena stanovanja pod točko
2.a) je 71.690,38 EUR. Cena ne vsebuje
nobenih davščin;
– izhodiščna cena stanovanja pod točko
2.b) je 20.352,43 EUR. Cena ne vsebuje
nobenih davščin.
5. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika
Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim
ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad
izhodiščno ceno oziroma v primeru, da bo
ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka
izhodiščni ceni. Če je med prejetimi ponudniki več najugodnejših ponudnikov, lahko
Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Tržič:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
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– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili
najugodnejši ponudniki.
7. Način in rok plačila kupnine: uspešni
ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa.
Plačana varščina se uspešnemu ponudniku oziroma kupcu všteje v kupnino v prodajni pogodbi.
8. Plačilo kupnine v roku iz 7. točke je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če
kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javnega zbiranja ponudb.
9. Nakup na podlagi tega javnega zbiranja ponudb se prične po poteku najmanj
15 dni od dneva njegove objave v Uradnem
listu RS in na spletni strani Občine Tržič
www.trzic.si, tako da javno zbiranje ponudb
velja do 8. 7. 2008 do 11. ure. Pisne ponudbe morajo prispeti do 8. 7. 2008 do 11. ure
po pošti oziroma morajo biti do tega roka
vročene osebno na naslov: Občina Tržič,
Tajništvo občine, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zapečateni kuverti, na kateri je potrebno navesti:
– za nepremičnino pod točko 2.a) »Ponudba za nakup stanovanja – Deteljica 6
– Ne odpiraj«,
– za nepremičnino pod točko 2.b) »Ponudba za nakup stanovanja – Pristavška
cesta 14 – Ne odpiraj«.
10. Ponudniki so dolžni do 8. 7. 2008
do 11. ure plačati varščino v višini 10% od
ponujene cene. Plačilo varščine pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe. Vplačilo varščine se opravi na
podračun enotnega zakladniškega računa
Občine Tržič, št. 01331-0100006578, ki je
odprt pri Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Kranj, z navedbo:
– za nepremičnino pod točko 2.a): »Varščina za nakup stanovanja – Deteljica 6«,
– za nepremičnino pod točko 2.b): »Varščina nakup stanovanja – Pristavška cesta
14«.
11. Odpiranje pravočasnih in pravilno
označenih pisnih ponudb bo v mali sejni
sobi (1. nadstropje) Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, dne 8. 7. 2008 ob:
– 13. uri za nepremičnino pod točko
2.a,
– 13.30 za nepremičnino pod točko 2.b.
12. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva
sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ponudnikom je
izključena.
13. Plačana varščina, brez obresti, bo po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo
uspešni, in sicer v roku 15 dni od dneva
odpiranja pisnih ponudb.
14. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji prodaje pri javni uslužbenki Jolandi Stelzer, tel. 04/597-15-28.
15. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič lahko s soglasjem župana
Občine Tržič postopek brez odškodninske
odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne
pogodbe, pri čemer vrne vplačano varščino
brez obresti.
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16. Na javnem zbiranju ponudb lahko
sodelujejo državljani Republike Slovenije in
državljani EU ter pravne osebe/samostojni
podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah Evropske unije.
17. Ponudniki so dolžni ponudbi priložiti
naslednje dokumente:
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta – osebne izkaznice ali potnega lista
(za fizične osebe, samostojne podjetnike ter
pooblaščence oziroma zastopnike),
– številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter davčno številko,
– priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike),
– redni izpisek iz sodnega registra (le za
pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30
dni od dneva vložitve ponudbe,
– notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo za zastopanje v postopku
javnega zbiranja ponudb, v primeru, da ga
zastopa pooblaščenec,
– ponujeno ceno,
– potrdilo o plačilu varščine,
– pisno in podpisano izjavo, da ponudnik
sprejema vse pogoje tega javnega zbiranja
ponudb.
Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno
listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne
bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo
po sklepu Komisije, izločeni iz postopka.
18. Ponudbo, ki je prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, Komisija
za vodenje in nadzor postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Tržič izloči
in o tem obvesti ponudnika. Ne glede na
navedeno, pa komisija pozove ponudnika,
ki je oddal nepopolno ponudbo, k dopolnitvi
ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je pet dni
od dneva prejema poziva na dopolnitev.
19. Vse stroške v zvezi s prodajo nosi
kupec.
20. Izročitev stanovanja v posest kupcu
se opravi po celotnem plačilu kupnine in
stroškov.
21. Z najugodnejšim ponudnikom bo Občina Tržič sklenila prodajno pogodbo v 15
dneh od dneva odpiranja pisnih ponudb. Če
izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so
na strani ponudnika, lahko Občina Tržič podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne
za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše
pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina
Tržič zadrži njegovo varščino. Občina Tržič
ima pravico zadržati varščino tudi v primerih,
ki so določeni v prodajni pogodbi.
22. Za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo je dolžan poskrbeti kupec na svoje stroške, zaradi česar mu je Občina Tržič
dolžna izročiti vse potrebne listine.
23. Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po
prejemu celotne kupnine.
24. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«.
23. To javno zbiranje ponudb se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani Občine Tržič www.trzic.si.
Občina Tržič
Št. 358/08
Ob-5612/08
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
občin (Ur. l. RS, št. 14/07), 43.–47. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07)
in Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Tržič za leti 2008 in 2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin oziroma
poslovnih objektov
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Tržič, Trg svobode
18, 4290 Tržič.
2. Opis predmeta prodaje:
a) Predmet prodaje je 585/1192 solastni
del nepremičnine parc. št. 311, stavbišče
v izmeri 1192,00 m², vpisane v vl. št. 284,
k.o. Tržič, ki v naravi predstavlja južni del
enonadstropnega poslovnega objekta v ožjem območju starega mestnega jedra Tržiča,
v bivšem kompleksu Peko PUR. Površina
zemljišča, ki pripada delu poslovnega objekta, ki je predmet prodaje, znaša 585,00 m².
Neto tlorisna površina pritličja navedenega
dela poslovnega objekta znaša 521,85 m²,
enaka je tudi površina nadstropja, skupaj se
prodaja 1043,70 m² poslovnega prostora.
Del objekta ni v celoti fizično ločen od ostalih površin sosednjih objektov, predstavlja
pa celoto, ki jo je z geodetsko odmero možno ločiti od preostalega dela objekta v samostojno zemljiško parcelo. Meja delitve je
v naravi določena s črto, med točkama A in
B, pri čemer točko A v naravi dobimo, če
od mejnika s parcelno št. 303/2, k.o. Tržič
po zahodni zunanji steni objekta odmerimo
proti severu 31,5 m. Točko B pa dobimo, če
iz točke A sledimo prečni notranji steni do
vzhodne zunanje stene oziroma do meje zemljišča parc. št. 364/3, k.o. Tržič. Vertikalno
komunikacijo do I. nadstropja bo potrebno
izdelati samostojno. Dostop do objekta je
s Koroške ceste in nato po Usnjarski oziroma po Čevljarski ulici in po Ulici za Mošenikom. Zaradi ozkih ulic je dostop večjim
tovornim vozilom onemogočen, možen pa
bo po izgradnji tretje etape tržiške obvoznice. Zemljišče parc. št. 311, k.o. Tržič se
po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih
(PUP) za staro mestno jedro Tržiča – ožje
območje (Ur. l. RS, št. 11/96, 13/02, 37/03)
nahaja v prostorski enoti z oznako P – v območju za proizvodnjo, v kateri so dopustne
naslednje dejavnosti: proizvodne dejavnosti,
ki ne motijo okolice in so ekološko primerne;
poslovni prostori; storitvene dejavnosti; trgovina in stanovanja.
b) Predmet prodaje so nepremičnine
parc. št. 1183, stavbišče v izmeri 279,00 m²,
vpisana v vl. št. 1129, k.o. Bistrica, parc. št.
1182/12, dvorišče v izmeri 78,00 m², parc.
št. 1182/13, dvorišče v izmeri 78,00 m², ter
parc. št. 1185/2, park v izmeri 105,00 m²,
vse vpisane v vl. št. 1146, k.o. Bistrica. Nepremičnine v naravi predstavljajo poslovno
stavbo (bivšo železniško postajo) s pripadajočimi zemljišči, katerih skupna površina
znaša 540,00 m². Poslovna stavba obsega
pritličje, mansardo ter klet na manjšem delu
tlorisne površine. Neto površina poslovnih
prostorov znaša skupaj 395,07 m2, in sicer: klet v izmeri 17,82 m2, pritličje v izmeri
221,91 m² in mansarda v izmeri 155,34 m².
Nepremičnine, ki so predmet prodaje, se
po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih
(PUP) za območje Občine Tržič (Ur. l. RS,
št. 8/94, 114/00, 93/01 in 71/05) nahajajo v ureditvenem območju z oznako 1 P2,
v tipu ureditvene enote d (delavnice, pro

izvodni objekti), kjer so dopustne naslednje
dejavnosti: proizvodnja, poslovni prostori,
trgovina za občasno oskrbo, storitvene dejavnosti, šport in rekreacijo. Občina Tržič pripravlja spremembe in dopolnitve prostorskih
aktov, ki bodo sprejeti predvidoma do konca
leta 2008. Načrtovano je, da se v območjih
za proizvodnjo (P) doda gostinstvo kot dopustna dejavnost.
3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
4. Izhodiščna cena:
a) Izhodiščna cena za nepremičnino pod
točko 2.a) je 224.396,00 EUR. Cena ne vsebuje nobenih davščin.
b) Izhodiščna cena za nepremičnino pod
točko 2.b) je 138.483,11 EUR. Cena ne vsebuje nobenih davščin.
5. Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in
državljani EU ter pravne osebe/samostojni
podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah Evropske unije.
6. Pisne ponudbe morajo prispeti do
8. 7. 2008 do 11. ure po pošti oziroma
morajo biti do tega roka vročene osebno
na naslov: Občina Tržič, Tajništvo občine,
Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zapečateni
kuverti, na kateri je potrebno navesti za
nepremičnino pod točko 2.a) »Ponudba za
nakup poslovnega objekta Peko PUR – Ne
odpiraj«, pod točko 2.b) »Ponudba za nakup poslovnega objekta bivša železniška
postaja – Ne odpiraj«.
7. Posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki ter dokazila, ki
jih mora vsebovati ponudba, so razvidni iz
razpisne dokumentacije, ki jo interesenti
dobijo na internetnih straneh www.trzic.si
ali v tajništvu Občine Tržič. Ponudbe bodo
veljavne le, če bodo predložene v pisni obliki
na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
8. Odpiranje pravočasnih in pravilno
označenih pisnih ponudb bo v mali sejni
sobi (1. nadstropje) Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, dne 8. 7. 2008 ob:
– 14. uri za nepremičnino pod točko
2.a),
– 14.30 za nepremičnino pod točko
2.b).
9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: najvišji seštevek števila točk po
naslednjih sklopih:
– Ponujena višina kupnine: 60% števila
točk: najvišja ponujena kupnina prejme 12
točk, vsaka naslednja nižja 2 točki manj.
– Predlagani program dejavnosti:
a) Za nepremičnino pod točko 2.a) 20%
števila točk: program, ki najbolj ustreza
Strategiji razvoja Občine Tržič 2008–2020
in vsebini Programa Poslovnega centra Tržič, ki je bil sprejet na seji Občinskega sveta
Tržič z dne 10. 11. 2007 – 12 točk, naslednji
manj ustrezen 6 točk, naslednji 4 točke,
ostali 0 točk.
b) Za nepremičnino pod točko 2.b) 20%
števila točk: program, ki najbolj pripomore k oživljanju starega mestnega jedra –
12 točk umetniške in galerijska dejavnost, 8
točk obrtna oziroma storitvena dejavnost, 4
točke turistična ponudba, ostalo 0 točk. Točke se ne seštevajo v primeru kombinacije
dejavnosti, upošteva se najvišje število točk
glede na dejavnost.
– Predvideno število novih zaposlitev:
20% števila točk: največ predvidenih novih
delovnih mest prejme 12 točk, naslednja
nižja 6 točk, vsaka naslednja nižja pa še po
2 točki manj.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudnikov, lahko Komisija za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Tržič:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki
javno dražbo, pri čemer za izhodiščna ceno
določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.
10. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši ponudnik (kupec) je dolžan kupnino
poravnati v roku 8 dni od dneva sklenitve
prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačana varščina se najugodnejšemu
ponudniku (kupcu) všteje v kupnino v prodajni pogodbi.
11. Plačilo kupnine v roku iz 9. točke
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Prodajna pogodba je avtomatično razdrta,
če kupec kupnine ne plača v navedenem
roku. Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je najugodnejši
ponudnik plačal v postopku javnega zbiranja
ponudb.
12. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva
sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je
izključena.
13. Ponudniki so dolžni do 8. 7. 2008
do 11. ure plačati varščino v višini 10% od
ponujene cene. Plačilo varščine pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe. Vplačilo varščine se opravi na
podračun enotnega zakladniškega računa
Občine Tržič, št. 01331-0100006578, ki je
odprt pri Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Kranj, z navedbo:
– za nepremičnino pod točko 2.a): »Varščina za nakup poslovnega objekta Peko
PUR«,
– za nepremičnino pod točko 2.b) »Varščina za nakup poslovnega objekta bivša
železniška postaja«.
14. Plačana varščina, brez obresti, bo po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo
uspešni, in sicer v roku 15 dni od dneva
izbire najugodnejšega ponudnika.
15. Z najugodnejšim ponudnikom bo Občina Tržič sklenila prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši
ponudnik ne sklene prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
ponudnika, lahko Občina Tržič podaljša rok
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina
Tržič zadrži njegovo varščino.
16. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič lahko s soglasjem župana
Občine Tržič postopek brez odškodninske
odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne
pogodbe, pri čemer vrne vplačano varščino
brez obresti.
17. Ponudbo, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) ali bo
pravočasna, vendar nepopolna, bo Komisija
za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič,
izločila in o tem obvestila ponudnika. Komisija lahko pozove ponudnika k dopolnitvi
pravočasne in popolne vloge, če ponudba

vsebuje vse zahtevane sestavine in ima pomanjkljivo izpolnjeno dokumentacijo v delih,
ki ne vplivajo na merila za izbor. Rok za
dopolnitev te ponudbe je pet dni od dneva
prejema poziva na dopolnitev.
18. Vse stroške v zvezi s prodajo nosi
kupec, razen stroška izdelave cenitvenega
poročila, ki ga plača prodajalec.
19. Izročitev poslovnega objekta v posest kupcu se opravi po celotnem plačilu
kupnine in stroškov.
20. Za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo je dolžan poskrbeti kupec na svoje stroške, zaradi česar mu je Občina Tržič
dolžna izročiti vse potrebne listine.
21. Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po
prejemu celotne kupnine.
22. Drugi pogoji prodaje:
– nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«,
– na nepremičninah bo ustanovljena pogodbena predkupna pravica v korist občine
za dobo 10 let in za enako kupnino, kot bo
prodana na podlagi tega javnega zbiranja
ponudb,
– kupec se zavezuje v roku treh mesecev po sklenitvi prodajne pogodbe na lastne
stroške naročiti geodetsko odmero 585/1192
solastnega dela nepremičnine parc. št. 311,
k.o. Tržič, ki ga kupuje zaradi razdružitve
solastnine.
23. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji prodaje pri javnih uslužbenkah: Mojca Aljančič, tel.
04/597-15-33, e-pošta: mojca.aljancic@trzic.si
ali Jasna Kavčič, tel. 04/597-15-30, e-pošta:
jasna.kavcic@trzic.si.
Občina Tržič
Ob-5616/08
Občina Oplotnica, Grajska cesta 1, 2317
Oplotnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 44. in
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 84/07)
in Odloka o proračunu Občine Oplotnica za
leto 2008 (Uradni list RS, št. 32/08)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizacije javnega zbiranja ponudb: Občina Oplotnica, Grajska cesta 1, 2317 Oplotnica, tel.
02/845-09-00, faks 02/845-09-09, matična
številka 1357506, ID za DDV: SI70271046
(v nadaljevanju prodajalec).
II. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena:
a) Zemljišče parc.št. 2036, k.o. Oplotnica, pripisani k ZKV 800, v površini 1.864 m2
in parc. št. 2059/4, k.o. Oplotnica, pripisano
k ZKV 800 v površini 1.300 m2. Glede na
prostorske izvedbene akte sta nepremičnini
opredeljeni kot nezazidano stavbno zemljišče v poselitvenem območju naselja Oplotnica. Dostop je urejen iz asfaltirane ceste.
Izhodiščna cena za ponujeni nepremičnini
znaša 105.242,12 EUR.
Obveznost kupca je, da na zgoraj navedenih nepremičninah zgradi več stanovanjski objekt ter, da zagotovi dodatna parkirišča
za stanovalce v sosednjih večstanovanjskih
objektih.
b) Posamezni deli stanovanjske stavbe 1040.ES v izmeri 401,52 m2 stoječa na
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parc. št. 118* v izmeri 201 m2, Grajska ulica
23, Oplotnica pripisani pri vložku 1696, k.o.
Oplotnica, in sicer:
– stanovanjski prostor 2.E v 2. in 1. etaži pripisan pri podvložku 1696/2 v izmeri
95,47 m2 in s pripadajočim solastniškim deležem 262/1000 na skupnih delih stavbe,
– stanovanjski prostor 3. E v 3. etaži pripisan pri podvložku 1696/3 v izmeri
123,57 m2 in s pripadajočim solastniškim
deležem 339/1000 na skupnih delih stavbe,
– nestanovanjski prostor 4.E v 1. etaži pripisan pri podvložku 1696/4 v izmeri
13,85 m2 in s pripadajočim solastniškim deležem 38/1000 na skupnih delih stavbe,
– nestanovanjski prostor 5.E v 1. etaži pripisan pri podvložku 1696/5 v izmeri
76,06 m2 in s pripadajočim solastniškim deležem 209/1000 na skupnih delih stavbe.
Večstanovanjska stavba je bila zgrajena
pred cca 100 leti in je potrebna obnove.
Večstanovanjska stavba je spomeniško zavarovana. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino znaša 103.728,25 EUR.
Stanovanje pripisano pri podvložku številka 1696/2, k.o. Oplotnica je zasedeno
na osnovi najemne pogodbe z dne 18. 11.
2002.
Nepremičnine pod a) in b) se prodajajo v paketu. Skupna izhodiščna
cena za navedene nepremičnine znaša
208.970,37 EUR.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin – prodajna pogodba.
IV. Pogoji prodaje:
a) Nepremičnine se prodajajo po sistemu
»videno – kupljeno«.
b) Ponudba je zavezujoča in dokončna.
c) Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju RS po
veljavnih predpisih.
d) Ponudnik mora pred iztekom roka za
zbiranje ponudb plačati varščino, s katero
jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje
pogodbenih obveznosti in predložiti originalno potrdilo o vplačani varščini v višini 10%
ponujene cene, s priloženo celotno številko
svojega računa (št. računa in naziv banke)
za primer vračila varščine. Varščina se nakaže na račun Občine Oplotnica, številka
01371-0100009759, sklic na: 00 722100
z navedbo »Varščina za nakup nepremičnin«. Ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez
obresti vrnjena v roku 10 dni po končni izbiri. Varščina bo najugodnejšemu ponudniku
všteta v kupnino.
e) Izhodiščna cena ne vsebuje DDV ali
davka na promet nepremičnin ter ostalih
stroškov.
f) Kupec nepremičnine, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, mora plačati vse
stroške sestave pogodbe, DDV in stroške
zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiško
knjižni prenos se opravi po plačilu kupnine.
V. Vsebina ponudbe:
– podatki o ponudniku (ime, priimek oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega
računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine). Ponudbi mora biti priloženo:
– potrdilo o vplačilu varščine,
– fotokopijo osebne izkaznice za fizične osebe,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma za samostojne podjetnike
priglasitev pri pristojnem davčnem uradu,
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– pisno izjavo o strinjanju s pogoji javnega razpisa.
VI. Rok sklenitve pogodbe: z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna pogodba v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za
uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu
pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče skleniti.
VII. Način in rok plačila kupnine: pozvani
ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8
dni po podpisu pogodbe na TRR prodajalca
oziroma od izstavitve računa. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega
posla. V primeru, da kupnina ni plačana
v predvidenem roku, se pogodba šteje za
razdrto in se plačana varščina obdrži.
VIII. Prehod lastništva: lastništvo preide
na kupca po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov.
IX. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: 45 dni.
X. Kriterij za izbor
Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine s strani
ponudnika. V primeru prejema več ponudb
z navedbo iste cene, se bodo s ponudniki
izvedla dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Obveznost prodajalca, da sklene s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje
je izključena. Občina Oplotnica lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega
posla.
X. Roka za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je do vključno
7. 7. 2008 do 11. ure.
Ponudbe se oddajo do zgoraj navedenega roka in ure v sprejemni pisarni Občine
Oplotnica, Grajska cesta 1, 2317 Oplotnica ali pošljejo na naslov Občina Oplotnica,
Grajska cesta 1, 2317 Oplotnica s pripisom
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine »Ne odpiraj«.
V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
XI. Kontaktne osebe: podrobnejši podatki in informacije glede predmeta ponudbe so
dostopni na Občini Oplotnica Bojana Vučina, tel. 02/845-09-05, vsak delovni dan od
8. do 10. ure. Ogled nepremičnin je možen
po predhodnem dogovoru.
Občina Oplotnica
Št. 4304-2/2008
Ob-5617/08
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00)
in nadaljevanja 14. seje Občinskega sveta Občine Radovljica z dne 4. 6. 2008 ter
v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07,
94/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, tel.
04/537-23-00, faks 04/531-46-84.
2. Predmet prodaje:
a) prodaja dvoinpolsobnega stanovanja št. 3, v pritličju večstanovanjske stavbe
Cankarjeva 2 v Radovljici, vlož. št. 2005/14,
z oznako nepremičnine 3.E, k.o. Radovljica
v izmeri 66,84 m2.
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Stanovanje je zasedeno.
3. Izklicna cena za nepremičnino znaša:
pod a) 82.232,30 EUR.
Najnižji znesek višanja je 500 EUR.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805
sklic: 00
pod a) 72000100-3302.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, z oznako: ponudba za nakup nepremičnine, Ne odpiraj. Rok: 8. 7. 2008 do 9. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega datuma prispele na naslov prodajalca.
6. Ponudniki morajo najkasneje en dan
pred dnevom odpiranja ponudb plačati
kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine. Kavcijo je potrebno nakazati na
transakcijski račun Občine Radovljica, št.
01302-0100007805 sklic:00
pod a) 72000100-3302.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena
brez obresti v roku 15 dni od dneva javnega
zbiranja ponudb.
7. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje točne osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno, matično in telefonsko
številko), priložiti potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz registra, potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, potrdilo o plačani
kavciji s točno številko računa za primer
vračila, ponudbeno ceno v EUR ter natančno navedbo nepremičnine.
8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje
v roku 30 dni od sprejema sklepa o izbiri.
Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani ponudnika, Občina Radovljica zadrži
njegovo kavcijo.
9. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi
s prenosom lastništva (davek, stroške izdelave in overitve prodajne pogodbe, takse za
vpis v zemljiško knjigo) nosi kupec.
Najemniki nepremičnin imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico. Prodaja na
obstoječa najemna razmerja ne vpliva.
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega
ponudnika je ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine Radovljica. Odpiranje ponudb opravi
posebna komisija in po zaključku postopka
predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
11. Javno odpiranje ponudb bo dne 9. 7.
2008 ob 10.30.
12. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
13. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v 8 dneh od odpiranja ponudb.
14. Informacije: vsa dodatna pojasnila
o nepremičninah in ostalih informacijah interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna oseba Marija Habjan, tel. 04/537-23-46
v delovnih dneh od 23. 6. do 8. 7. 2008 od
10. do 12. ure.
15. Župan ali Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem s soglasjem župana lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla,

pri čemer se povrne stroške ponudnikom
v višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije.
16. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je
izključena.
Občina Radovljica
Ob-5621/08
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa
dr. Tomislav Klokočovnik, v skladu z 29.
členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07; v nadaljevanju ZSPDPO), Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07; v nadaljevanju: uredba) in Odlokom o dodelitvi
stavbne pravice na zemljiščih v lasti Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št.
17/07); v nadaljevanju: odlok), objavlja
javni poziv
za oddajo ponudb za pridobitev stavbne
pravice v Občini Izola po metodi
zbiranja ponudb
1. Ime in sedež lastnika zemljišča: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
2. Opis predmeta javnega razpisa za pridobitev stavbne pravice
Z javnim razpisom se ponudnike vabi
k oddaji ponudbe za pridobitev stavbne pravice na zemljiščih v Občini Izola. Stavbna
pravica je pravica na podlagi katere lahko upravičenec zgradi objekt in ima v lasti
zgradbo nad in pod zemljiščem, in sicer
(predmet javnega razpisa):
I. Predmet pridobitve stavbne pravice
v Občini Izola so sledeča zemljišča:
a) Na nepremičnini parcelna številka
1092/2, v naravi stavba s stavbiščem v izmeri 260,00 m2, vložek številka 2700, k.o.
Izola na naslovu Spinčičeva ulica 3, 6310
Izola:
– kjer je del nepremičnine, pod oznako
1E v izmeri 51,29 m2, stanovanje, locirano
v prvi in drugi etaži, vpisano v vložek številka 2700/1, k.o. Izola, ki je v lasti Občine
Izola,
– kjer je del nepremičnine, pod oznako
2E v izmeri 91,35 m2, stanovanje, locirano
v prvi in drugi etaži, vpisano v vložek številka 2700/2, k.o. Izola, ki je v lasti Občine
Izola,
– kjer je del nepremičnine, pod oznako
3E v izmeri 70,00 m2, stanovanje, locirano
v prvi in drugi etaži, vpisano v vložek številka 2700/3, k.o. Izola, ki je v lasti Občine
Izola,
– kjer je del nepremičnine, pod oznako
5E v izmeri 32,93 m2, poslovni prostor, locirano v prvi etaži, vpisan v vložek številka
2700/5, k.o. Izola, ki je v lasti Občine Izola,
– kjer je del nepremičnine, pod oznako 6E v izmeri, 2,00 m2, skladišče, locirano v prvi etaži, vpisano v vložek številka
2700/6, k.o. Izola, ki je v lasti Občine Izola,
– kjer je del nepremičnine, pod oznako
7E v izmeri 56,94 m2, skupni prostor, locirano v prvi, drugi in tretji etaži, vpisano v vložek številka 2700/7, k.o. Izola, ki je v lasti
Občine Izola,
in
parcelna številka 1092/3, v naravi gospodarsko poslopje v izmeri 7,00 m2, vložek
številka 313, k.o. Izola,
b) na nepremičnini parcelna številka
1101, v naravi stavba s stavbiščem v izmeri
57 m2, vložek številka 2332, k.o. Izola, kjer

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
je del nepremičnine pod oznako 3E v izmeri
88,28 m2, lociranega v I. in II. nadstropju
objekta na naslovu Veliki trg 3, 6310 Izola,
vpisano v vložek številka 2332/3 k.o. Izola,
ki je v lasti Občine Izola.
Namen podelitve stavbne pravice: izgradnja družinskega hotela in drugih spremljajočih dejavnosti.
Ponudnik lahko poda samo eno ponudbo
za eno ali več stavbnih pravic.
3. Vrsta pravnega posla
Predmet javnega razpisa je pridobitev
stavbne pravice.
Podlaga za nastanek stavbne pravice je
pogodba o ustanovitvi stavbne pravice pri
čemer pa stavbna pravica dejansko nastane
šele z vpisom v zemljiško knjigo.
4. Izhodiščno nadomestilo
Nadomestilo za stavbno pravico se plača
v enkratnem znesku, v 8 dneh po podpisu
pogodbe, revalorizirano na dan sklenitve pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice.
Izhodiščno
nadomestilo
znaša
639.588,00 EUR.
Izhodiščno nadomestilo predstavlja izklicno ceno v razpisnem postopku, in je
bilo določeno na podlagi opravljene cenitve s strani sodnega cenilca in izvedenca
za gradbeno stroko, ki je priloga razpisne
dokumentacije.
Izhodiščno nadomestilo ne vsebuje morebitno določenega davka na dodano vrednost.
Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo za
izbor ponuditi čim višje nadomestilo, vendar
najmanj v višini izhodiščnega nadomestila.
Plačilo nadomestila predstavlja bistveno
sestavino pogodbe.
V primeru, da dva ponudnika s popolnimi
ponudbami ponudita enako najvišjo višino
nadomestila, se med njima, skladno z 29.
členom ZSPDPO, izvede pogajanja.
5. Čas trajanja in prenehanje stavbne
pravice
Stavbna pravica se po tem javnem razpisu podeli za 99 let.
Stavbna pravica iz prvega odstavka tega
člena se lahko po poteku 99 let izjemoma
podaljša, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.
S prenehanjem stavbne pravice postane
zgradba sestavina nepremičnine (zemljišča)
ter last lastnika zemljišča.
Ob prenehanju stavbne pravice, občina
povrne lastniku stavbe nadomestilo v višini
polovice povečanja tržne vrednosti nepremičnine.
6. Ogled objektov, ki so predmet javnega
razpisa
Objekte, ki so predmet javnega razpisa si
je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru s predstojnico Urada za okolje in prostor
Karmen Pavlič. Vse podrobnejše informacije
z zvezi z ogledom se lahko naslovi na elektronski naslov karmen.pavlic@izola.si.
Pisna vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo se naslovi na elektronski naslov
aleksij.muzina@siol.net, z oznako »stavbna
pravica Izola«.
7. Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan vplačati varščino
v višini 20.000,00 EUR na račun Občine
Izola, TRR št.: 01240-0100006381, sklic
00 4783902007. Neizbranim ponudnikom
bo varščina (brezobrestno) vrnjena po poteku roka veljavnosti ponudb oziroma po
podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom.
Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku 30 dni od poziva, se vplačana var-

ščina zadrži, stavbna pravica pa se ponudi
drugemu najugodnejšemu ponudniku.
Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi dokazili, vključno s potrdilom o plačilu varščine v višini
20.000,00 EUR.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani: http://www.izola.si.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi osebno v vložišču Občine Izola,
vsak delovni dan v času uradnih ur, do izteka razpisnega roka.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za stavbno
pravico«, najpozneje do 1. 8. 2008 do 12.
ure, na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika.
Ponudbe je do navedenega datuma in
ure mogoče oddati tudi osebno na vložišču Občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola,
v pritličju, soba št. 1.
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno
3 mesece od dneva zaključka razpisnega
roka.
8. Drugi pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe. Stavbno pravico lahko pridobi
pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali fizična oseba, državljan Republike
Slovenije. Poleg teh oseb, lahko pridobijo
stavbno pravico tudi pravne osebe s sedežem na področju evropskega gospodarskega
prostora (EU, EFTA), pravne osebe, ustanovljene po pravu teh držav, fizične osebe, državljani teh držav ter vsaka druga pravna ali
fizična oseba ob pogoju vzajemnosti.
Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje
določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo biti priložene vse
zahtevane priloge, vključno z dokazilom
o vplačilu varščine.
Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi bremeni.
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba v obliki notarskega zapisa. Stroške
notarskega zapisa plača izbrani ponudnik.
9. Postopek po odpiranju ponudb: odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudbe bodo
po poteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepravočasnih ponudb komisija ne bo
upoštevala. V primeru, da bo komisija pri
pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni
popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev.
Rok za dopolnitev ponudbe bo 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Kolikor ponudnik
v postavljenem roku ne dopolni ponudbe se
ponudba takega ponudnika zavrže.
10. Pristojni organi
Pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa je Urad za okolje in prostor,
Oddelek za nepremičnine občine Izola.
Na podlagi izvedenega javnega razpisa
sprejme sklep o izboru imetnika stavbne
pravice skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin v povezavi
11. členom Odloka o dodelitvi stavbne pravice na zemljiščih v lasti občine Izola (Uradne
objave Občine Izola, št. 17/07), župan.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
11. Negativna pogodbena klavzula: Občina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek
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oddaje stavbne pravice in sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega
razpisa.
Občina Izola – Comune di Isola
Ob-5618/08
Domex d.o.o. Hrastnik, Pot Vitka Pavliča
6, Hrastnik, objavlja
javno zbiranje
ponudb za prodajo poslovnega prostora
Predmet prodaje:
– Poslovni prostor »Pivnica«, prazen,
v skupni izmeri 174,73 m2, ki se nahaja v poslovnem objektu rudniške delavnice na naslovu Naselje Aleša Kaple 9 A Hrastnik, leto
gradnje 1986, leto adaptacije 1992.
– Izklicna cena znaša 85.000 EUR.
– V izklicni ceni niso zajeti stroški za plačilo davka na promet nepremičnin in morebitni drugi prispevki, stroški cenitve, stroški
sestave kupoprodajne pogodbe, notarske
storitve in stroški zemljiškoknjižne izvedbe
kupoprodajne pogodbe.
– Lastnik nepremičnine je Domex d.o.o.
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 6, Hrastnik.
– Nepremičnina se prodaja po sistemu
»videno kupljeno«.
II. Podatki o nepremičnini:
– Stavba, v kateri se nahaja nepremičnina je zgrajena na parceli št. 384/4 poslovna stavba v izmeri 3367 m2, k.o. Hrastnik
mesto.
– Stavba je vpisana v kataster stavb
z identifikacijsko številko 1855–554, posamezen del stavbe pa z identifikacijsko številko 7.
– Stavba vpisana v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča Trbovlje v vložku št. 721, etažiranje je v postopku.
– Poslovni prostor je prost bremen in ni
obremenjen z drugimi stvarmi ali obligacijskimi pravicami, ki bi utegnile omejevati ali
izključevati pravice kupca pri izvrševanju lastninske pravice na nepremičnini.
– Poslovni prostor nima uporabnega dovoljenja, potrebno je izdelati svoje priključke
za elektriko, vodovod in ogrevanje.
– Prodaja se poslovni prostor s solastniškim deležen na skupnih delih in napravah
objekta.
– Gostinski vrt ni predmet prodaje.
III. Pogoji za udeležbo na razpisu:
1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe ob pogoju, da ob ponudbi vplačajo varščino v višini 10% izklicne
cene.
2. Ponudba mora vsebovati za fizične
osebe naziv kupca in njegov točen naslov
bivanja, EMŠO in davčno številko, državljanstvo, za pravne osebe naziv firme in
sedež, davčno in matično številko, ponujeni
znesek, plačilne pogoje in številko transakcijskega računa za vračilo varščine.
3. Ponujena cena ne sme biti nižja od
izklicne cene.
4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti dokazilo o vplačani varščini, potrjeno od strani
banke, fizične osebe kopijo osebne izkaznice ali potnega lista, pravne osebe izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 30 dni.
5. Ponudniki vplačajo varščino na transakcijski račun družbe Domex d.o.o. Hrastnik, št. 02331-0019524402 Nova Ljub
ljanska banka d.d., Ljubljana, s pripisom
namena nakazila: Varščina za javno zbiranje ponudb.
IV. Trajanje javnega zbiranja ponudb
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Javno zbiranje ponudb traja do petka,
dne 4. 7. 2008. Do navedenega datuma morajo pisne ponudbe z dokazili prispeti na naslov nepremičninske družbe: Domex d.o.o.
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 6, 1430 Hrastnik,
priporočeno v zaprti ovojnici s pojasnilom
»Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za
prodajo poslovnega prostora«.
Ponudbe brez vplačane varščine in nižje
izklicne cene ter pozno prispele ponudbe ne
bodo obravnavane.
V. Sklenitev pogodbe
Ponudniku, ki ni bil izbran za najugodnejšega ponudnika, se varščina brez obresti
vrne v osmih dneh po izbiri najugodnejšega
ponudnika.
Izbranemu ponudniku se bo varščina
štela v kupnino.
Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo
najkasneje v roku 8 dni od prejema obvestila o izboru in plačati preostanek kupnine
v roku 15 dni od dneva sklenitve pogodbe. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku in ne plača preostanka
kupnine, se šteje da odstopa od nakupa nepremičnine, plačano varščino pa prodajalec
zadrži kot skesnino.
S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel
tudi obveznosti, in sicer, da bo plačal stroške sestave kupoprodajne pogodbe, davek
na promet nepremičnin, stroške cenitve in
druge morebitne prispevke, notarske stroške, kakor tudi stroške zemljiškoknjižne izvedbe pogodbe.
Prednosti pri izbiri bo imel ponudnik, ki
bo ponudil višjo ceno za nepremičnino. Domex d.o.o. si pridržuje pravico, da z nobenim od ponudnikov ne sklene pogodbe.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni do 18. 7. 2008.
Izročitev in prevzem nepremičnine bo
opravljen v treh dneh po prejemu dokazila o plačilu celotne kupnine in vseh drugih
stroškov.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Dodatne informacije dobijo interesenti pri
družbi Domex d.o.o. Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 6, Hrastnik, tel. 03/564-40-10.
Domex d.o.o. Hrastnik
Št. 007-16/2008/10
Ob-5549/08
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07) Ministrstvo za pravosodje objavlja
razrešitev sodnega izvedenca:
1. Mladen Vrabič se razreši kot sodni
izvedenec, imenovan za strokovno področje
medicine – psihiatrije z dnem 31. 5. 2008.
Ministrstvo za pravosodje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-5629/08
Dne 2. 4. 2008 se je s sklepom pod opr.
št. PPN 36/2008 Okrožnega sodišča v Ljub
ljani začel postopek prisilne poravnave nad
družbo Hydroizolacija d.o.o.
Pri pripravi načrta finančne reorganizacije lahko družba v skladu z ZPPSL kot
metodo finančne reorganizacije uporabi tudi
konverzijo terjatev v lastniški delež. Družba
zato poziva upnike, da sporočijo svojo morebitno pripravljenost za konverzijo svojih
terjatev v delež družbe. Upniki bodo v primeru odločitve za konverzijo svojih terjatev
v novoizdane poslovne deleže družbi omogočili ohranitev poslovnega procesa, sebi pa
odprli dolgoročno naložbo v družbi.
Vse zainteresirane upnike za konverzijo
svojih terjatev na podlagi tega vabila pozivamo, da pošljejo izjavo na zgornji naslov
družbe najkasneje v enem tednu od objave
tega poziva v Uradnem listu RS.
V primeru, da zavrnete odločitev za konverzijo oziroma ne odgovorite na ta dopis
do zgoraj določenega roka v skladu z našim
vabilom, bo status vaših terjatev oziroma
način, rok in znesek poplačil tak, kot ga bo
predvidel načrt finančne reorganizacije.
Družba Hydroizolacija se ne zavezuje,
da bo konverzijo kot metodo finančne reorganizacije tudi dejansko uporabila v načrtu
finančne reorganizacije.
Hydroizolacija d.o.o.
Ivan Mali, direktor
Ob-5694/08
Na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št.
St 59/2008 se objavlja
zbiranje ponudb
z možnostjo zviševanja cen na naroku
za odpiranje ponudb
za prodajo
A) osnovna sredstva
Paket 1: osnovna sredstva
1.017,00 EUR
B) zaloge
Paket 2; material za varjenje
3.035 EUR
Paket 3: rezervni deli
1.176 EUR
Paket 4: aparati
1.325 EUR
Paket 5: potrošni material
185 EUR.
Pogoji:
– Javno zbiranje ponudb bo dne 30. 6.
2008 ob 10. uri, v prostorih stečajnega dolžnika na naslovu Šmartinska cesta 32, Ljub
ljana.
– Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne osebe po svojem zakonitem
zastopniku, ki se mora izkazati s predloži-

tvijo izpiska iz sodnega registra in fizične
osebe, ki se morajo izkazati z osebnim dokumentom. Pooblaščenci pravnih in fizičnih
oseb morajo na javnem odpiranju ponudb
predložiti pooblastilo za licitiranje.
– Pred začetkom javnega odpiranja
ponudb morajo zainteresirani ponudniki
stečajni upraviteljici predložiti javno listino
pristojnega organa, s katero dokazujejo ali
potrjujejo, da ne obstojajo dejstva in okoliščine iz prvega, drugega in tretjega odstavka 153. člena ZPPSL ali pri notarju overjeno
izjavo, s katero pod materialno in kazensko
odgovornostjo izjavljajo, da ne obstajajo
okoliščine iz prvega, drugega in tretjega odstavka 153. člena ZPPSL.
– Udeleženci morajo plačati varščino
v višini 10% izklicne cene za blago, za katerega bo poslana ponudba in se vplača
na poslovni račun stečajnega dolžnika, št.
27000-0000084277 pri Factor banki d.d.
Ljubljana s pripisom »Varščina v zvezi z javnim zbiranjem ponudb« in predložiti dokazilo
o vplačilu varščine najkasneje na dražbi.
– Plačana varščina bo uspešnemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa vrnjena v 8 dneh po končanem naroku za odpiranje ponudb. Varščina se ne obrestuje.
– Na naroku za javno zbiranje ponudb imajo udeleženci, ki so poslali ponudbo in vplačali
varščino, možnost zviševati ceno in izbrana
bo ponudba z najvišjo ponujeno ceno.
– V izklicni (prodajni) ceni ni vključen davek na dodano vrednost.
– Uspeli ponudnik mora skleniti pisno pogodbo o nakupu blaga v roku 3 dni od dneva
javnega odpiranja ponudb, kupnino pa v celoti plačati v roku, ki ne sme biti daljši od 15
dni od dneva sklenitve pisne pogodbe.
– Če uspešni ponudnik ne sklene pisne
pogodbe ali ne plača celotne kupnine v dogovorjenem roku, se šteje, da je od nakupa
odstopil in je prodaja razdrta; v tem primeru
plačano varščino zadrži prodajalec. Če izbrani kupec odstopi od nakupa ali ne plača
v roku celotne kupnine, se mu vrne le tisti
del že plačane kupnine, ki ostane po pokritju vseh stroškov, nastalih zaradi njegovega
odstopa od nakupa.
– Blago se kupujejo po načelu »videno
– kupljeno« tako glede stvarnih kot pravnih
napak.
– Kupljeno blago se bo kupcu izročilo
v last in posest po plačilu celotne kupnine.
– Za vse informacije in dogovore glede
ogleda premičnin in dokumentacije kličite
na tel. 01/520-20-02 med 9. in 13. uro dopoldne, od ponedeljka do petka.
Stečajna upraviteljica
Melita Butara
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-5551/08
V skladu s 24. členom Zakona o političnih
strankah objavlja stranka Glas žensk Slovenije, Leona Zalaznika 12, 2000 Maribor
skrajšano letno poročilo za leto 2007

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B.
1.
2.
3.
4.
C.
D.
1.
2.
E.
1.
2.

Prihodki
članarine
prisp. od zasebnikov, pravnih
in fizičnih oseb
prisp. od zasebnikov pravnih
in fizičnih oseb, ki presegajo
v zakonu določeno višino
prihodki od premoženja
prihodki od daril
prihodki od volil
prihodki od proračunov lokalnih
skupnosti
prihodki od obresti
Stroški
stroški materiala
stroški storitev
stroški volitev
drugi stroški – amortizacija
Presežek prihodkov
Sredstva
stalna sredstva
gibljiva sredstva
Obveznosti do virov sredstev
ugotovljen poslovni izid
presežek iz preteklih let

v EUR
(brez stotinov)
18.362
–
838
–
–
–
–
17.515
9
13.456
341
9.583
3.354
178
4.906
13.089
637
12.452
13.089
4.906
8.183
Glas žensk Slovenije
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Evidence sindikatov
Št. 215-16/2008-5-1220
Ob-3358/08
Pravila Sindikata Glin gostinstvo Nazarje, Lesarska cesta 10, Nazarje, ki so
bila pri Upravni enoti Mozirje vpisana pod
zaporedno številko 1/1995, se z dnem 18. 3.
2008 izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-2/2008-4
Ob-4780/08
Sindikatu vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Območni odbor Slovenske
Konjice, čigar statut je vpisan v evidenco
statutov sindikatov, ki se vodi pri Upravni
enoti Slovenske Konjice pod zaporedno številko 18, se spremeni naziv in sedež sindikata. Novi naziv sindikata se glasi: Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije, Območni odbor Slovenske Konjice. Novi sedež sindikata je na naslovu:
Šolska ulica 3, Slovenske Konjice.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Slovenske Konjice pod zaporedno številko 18, dne
14. 5. 2008.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 02112-168/2008-5
Ob-5563/08
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona
o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni
list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrli Fait Mariji, rojeni Vičič,
Renče 138, 5292 Renče, lastnici parcele št.
217 v katastrski občini 2321-Gradišče, da
se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica
in vstopijo v postopek evidentiranja urejene
meje št. 02112-168/2008.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 2. 6. 2008
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Objave gospodarskih družb

Ob-5552/08
Samostojna podjetnica Simona Bojanovič, skladno s 75. členom Zakona o gospodarskih družbah objavljam, da bo podjetje
Bosima Simona Bojanovič s.p., Pod Pohorjem 23, Razvanje, 2000 Maribor, prenehalo
s poslovanjem in se preoblikovalo v družbo
z omejeno odgovornostjo z dne 1. 10. 2008.
Ob-5553/08
Družba TGT JAME Turizem, gostinstvo,
transport d.o.o. Zavrhek, Zavrhek 9, 6217
Vremski Britof, v skladu s 629. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavlja obvestilo, da namerava izvesti delitev
družbe po postopku oddelitve z ustanovitvijo
nove družbe in da je kot prenosna družba
Okrožnemu sodišču v Kopru (registrsko sodišče) že predložila delitveni načrt z vsemi
prilogami.
Družbenikoma in upnikom je na sedežu
družbe v Zavrhku 9, 6217 Vremski Britof, na
Okrožnem sodišču v Kopru (sodni register) in
pri Notarju Milanu Mesarju v Sežani, Kosovelova ulica 4b, omogočen pregled delitvenega
načrta in vseh ostalih listin v zvezi z delitvijo,
na sedežu družbe pa še letno poročilo prenosne družbe za zadnja tri poslovna leta. Pred
odločanjem za delitev bo direktor ustno obrazložil vsebino delitvenega načrta in družbenika obvestil o vseh pomembnih spremembah
premoženja družbe.
Družba mora vsakemu upniku in družbeniku na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dati prepis listin
iz prejšnjega odstavka.
TGT JAME d.o.o.
ki jih zastopa:
odvetnik Dragan Sikirica
Ob-5650/08
Direktorica Vegrad d.d., Stari trg 35,
3320 Velenje, matična številka: 5075530000
in direktorica Vegrad Rotonda d.o.o., Podmilščakova ulica 24, 1000 Ljubljana na podlagi 586. člena in v povezavi z drugim odstavkom 599. člena Zakona o gospodarskih
družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) objavlja
obvestilo:
1. Dne 20. 6. 2008 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Celju predložena
Pogodba o pripojitvi družbe Vegrad Rotonda, d.o.o. k družbi Vegrad, d.d.
2. Na sedežu družb Vegrad, d.d. in Vegrad Rotonda, d.o.o., je od objave tega
obvestila do dneva, ko bo edini družbenik
družbe Vegrad Rotonda, d.o.o. odločal o soglasju za pripojitev, v času od 8. do 12. ure
na vpogled:
– pogodba o pripojitvi družbe Vegrad Rotonda, d.o.o. k družbi Vegrad, d.d.,
– letno poročilo družbe Vegrad, d.d. in
Vegrad Rotonda, d.o.o. za zadnja tri leta,
– poročilo poslovodstev o pripojitvi,
– poročilo nadzornega sveta družbe Vegrad, d.d. o pregledu pripojitve.

3. Družbi bosta delničarjem, družbeniku, upniku ali delavcu na njegovo zahtevo
najkasneje naslednji dan brezplačno dala
prepis listin iz prejšnjega odstavka.
4. Pred odločanjem družbenika o soglasju k pripojitvi bo direktor Vegrad Rotonde,
d.o.o. razložil pogodbo o pripojitvi, prav tako
pa bo družbenika obvestil o vseh morebitnih
pomembnih spremembah premoženja družbe v obdobju od dneva sestave pogodbe
o pripojitvi do odločanja družbenika o soglasju za pripojitev. Za pomembno se šteje
predvsem tista sprememba, zaradi katere bi
bilo primerno drugačno menjalno razmerje.
5. Delničarji družbe Vegrad, d.d., katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega
kapitala, lahko v enem mesecu od dneva,
ko bo družbenik družbe Vegrad Rotonda,
d.o.o. sprejel sklep o soglasju za pripojitev
(predvidoma 21. 7. 2008), zahtevajo sklic
skupščine družbe Vegrad, d.d., ki naj odloči
o soglasju za pripojitev.
Vegrad, d.d.
Vegrad Rotonda, d.o.o.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-5554/08
Družba DUS Krona d.o.o. Ljubljana, Štefanova 13a, 1000 Ljubljana, matična številka
5818001, vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod vložno številko
12499800, na podlagi drugega odstavka
520. člena ZGD-1 objavlja, da se osnovni kapital družbe v višini 683.602,45 EUR
zmanjša za 483.602,45 EUR na 200.000,00
EUR.
S tem oglasom se poziva upnike, da se
zglasijo pri družbi in podajo izjavo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Družba bo upnikom, ki ne bi soglašali
z zmanjšanjem osnovnega kapitala, poravnala terjatve ali pa zagotovila varščino za
poplačilo terjatev.
DUS Krona d.o.o.
Ob-5627/08
Skladno s 520. členom ZGD-1 izdaja direktor, kot edini družbenik Peter's
Teleurh d.o.o., s sedežem Drenikova 33,
1000 Ljubljana, matična številka 5406978,
sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala. Osnovni kapital družbe, ki znaša nominalno 366.930,00 EUR, se zmanjša za
66.930,00 EUR, tako, da po zmanjšanju
znaša nominalno 300.000,00 EUR.
V skladu z drugim odstavkom 520. člena ZGD-1, drugič pozivamo upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Peter’s Teleurh d.o.o.
direktor: Peter Urh

Sklici skupščin
Ob-5710/08
Popravek
V objavi sklica skupščine delničarjev
Kompas d.d., objavljene v Uradnem listu
RS, št. 61 z dne 16. 6. 2008 (Ob-5542/08),
je prišlo do tiskarske napake in sicer je navedeno »ponedeljek, 17. 7. 2008«, pravilno:
četrtek, 17. 7. 2008.
Pri točki 6. dnevnega reda:
6. Predstavitev Elaborata Divizija turizem
in dokapitalizacija Kompas d.d. kot nosilca
divizije sta bili pomotoma izpuščeni besedi
»in sprejme«, tako da se:
Predlog sklepa:
»Skupščina se seznani z Elaboratom
Divizije turizem in dokapitalizacije Kompas
d.d. kot nosilca divizije skupaj s predpostavkami za izvedbo načrtovane formacije Divizije kot celovitim načrtovanim programom
reorganizacije družbe.«
pravilno glasi:
Predlog sklepa:
»Skupščina se seznani in sprejme
Elaborat Divizija turizem in dokapitalizacija Kompas d.d. kot nosilca divizije skupaj
s predpostavkami za izvedbo načrtovane
formacije Divizije kot celovitim načrtovanim
programom reorganizacije družbe.«
Uprava Kompas d.d.
Št. 79/2008
Ob-5556/08
Na podlagi 23. člena statuta delniške
družbe Universal obrtno podjetje d.d. Ivančna Gorica in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava sklicuje
14. sejo skupščine
družbe Universal d.d. Ivančna Gorica,
ki bo v torek, dne 5. 8. 2008, s pričetkom
ob 8. uri, v sejni sobi na upravi družbe na
Malem Hudem 4a, Ivančna Gorica.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Direktor družbe odpre skupščino in predhodno ugotovi navzočnost.
Predlog sklepa:
a) Za predsednika skupščine se imenuje
Jože Nosan.
b) Za preštevalca glasov se imenujeta
Jelka Kastelec in Vendel Vaš.
c) Skupščini prisostvuje vabljeni notar
Marjan Kotar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2007 in poročilom nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 ter odločanje
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2007 ter s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2007.
b) Ugotovljeni bilančni dobiček iz leta
2007 v vrednosti 462.704,57 EUR se uporabi za naslednje namene:
Del
bilančnega
dobička,
tj.
407.262,57 EUR se prenese v naslednje leto
kot preneseni dobiček, del prenesenega čistega dobička v skupnem znesku 55.442,00
EUR se razdeli, in sicer preostali dobiček iz
leta 2002 v znesku 42.049,60 EUR ter del
dobička iz leta 2003 v znesku 13.392,40
EUR:
– delničarjem se izplača dividenda
2,00 EUR bruto na delnico oziroma skupno
53.442,00 EUR,
– članom nadzornega sveta se kot udeležba v dobičku za leto 2007 skupaj izplača
1.500,00 EUR bruto, ki se razdeli članom
nadzornega sveta v enakih zneskih,
– direktorju se kot poslovna nagrada za
leto 2007 izplača 500,00 EUR bruto.
Dividenda pripada delničarjem, ki so
vpisani v delniški knjigi na dan zasedanja
skupščine.
Delničarjem se izplača dividenda najkasneje v 60 dneh od dneva skupščine.
c) Skupščina družbe podeli upravi in
nadzornemu svetu družbe razrešnico za
poslovno leto 2007.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog nadzornega sveta glede imenovanja dveh članov nadzornega sveta.
Skupščino se seznani z novim članom,
izvoljenim na seji sveta delavcev v skladu
z 18. členom Statuta in v skladu z Zakonom
o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
4. Določitev sejnin nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: predsedniku nadzornega sveta družbe se določi sejnina v višini
170,00 EUR bruto, članom nadzornega sveta družbe pa 135,00 EUR bruto.
5. Sklepanje o pooblastilu upravi za pridobivanje lastnih delnic.
Predlog sklepa: upravo družbe se pooblasti, da v obdobju 18 mesecev pridobi lastne delnice, katerih skupni nominalni
znesek ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala, po najnižji ceni 4,17 EUR in najvišji
ceni 34,22 EUR za delnico.
Lastne delnice se bodo pridobile zato,
da se ponudijo v odkup delavcem družbe
ali z njo povezanim družbam, torej iz razloga po drugi alineji prvega odstavka 247.
člena ZGD-1.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo k vsem točkam dnevnega reda
je na vpogled pri Jožetu Kastelec na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji. Delničarji ali njihovi pooblaščenci morajo svojo prisotnost na skupščini prijaviti
najmanj 3 dni pred skupščino na sedežu
družbe, pooblaščenci pa morajo v istem
roku oddati tudi pisna pooblastila, ki jih družba shrani.
Delničarje prosimo, da pridejo na sejo
vsaj pol ure pred najavljenim začetkom, da
bo lahko preverjen pripravljeni seznam udeležencev glede na prijavljeno prisotnost in
da bodo prevzeli glasovnice.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
Universal d.d. Ivančna Gorica
uprava družbe

Ob-5557/08
Na podlagi statuta družbe FMR Holding,
družba pooblaščenka d.d., Lapajnetova ulica 9, Idrija, sklicujem
redno letno skupščino
družbe FMR Holding d.d., Idrija,
ki bo v sredo, 23. 7. 2008, ob 12. uri, na
sedežu družbe v Idriji, Lapajnetova ulica 9.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščine in imenuje se notar po predlogu
sklicatelja.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila družbe za leto 2007.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepov: bilančni dobiček iz leta
2007 v višini 2.410.011,51 EUR se razporedi
tako, da se upravičenim delničarjem v letu
2008 izplača dividenda v višini 2,00 EUR na
delnico, kar skupaj znese 881.188,00 EUR.
Kot vir za izplačilo dividend se uporabi preneseni čisti dobiček iz leta 2001, preneseni
čisti dobiček iz leta 2002 in del prenesenega
čistega dobička iz leta 2003. Preostali del
bilančnega dobička v višini 1.528.823,51
EUR ostane nerazporejen. Dividende se izplačajo delničarjem v roku 30 dni od dneva
skupščine.
Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za poslovno leto 2007.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2008 imenuje revizijska družba Ernst & Young.
5. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba statuta po predlogu uprave, in sicer se
črta četrti odstavek 21. člena statuta z dne
18. 2. 2008.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od
dneva objave sklica do dneva skupščine
vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
po stanju na dan skupščine, katerih pisno
napoved udeležbe bo družba prejela vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine. V imenu
delničarjev se lahko skupščine udeležijo in
na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki
ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno.
FMR Holding d.d.
direktor
Milan Erjavec
Ob-5558/08
Na podlagi 6.5. točke Statuta Unior Kovaške industrije d.d., uprava sklicuje
12. sejo skupščine
družbe Unior Kovaška industrija d. d.,
ki bo dne 22. 7. 2008 ob 12. uri v Termah Zreče.
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Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se prisotnost na
skupščini in se na predlog uprave izvolijo
delovna telesa skupščine. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Jožica Škrk iz Slovenske Bistrice.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2007 z mnenjem revizorja in
s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina je seznanjena
z letnim poročilom za leto 2007 in z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2007 in odločitev
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
3.1 Skupščina sprejme predlog uporabe
bilančnega dobička za poslovno leto 2007
v višini 2.935.189,18 EUR, ki je sestavljen
iz nerazporejenega dobička iz preteklih let
v višini 865.371,60 EUR, prenosa neizplačanih dividend iz leta 2004 v višini 730,19
EUR in nerazporejenega dobička tekočega
leta v višini 2.069.087,39 EUR za naslednje
namene:
– izplačilo dividend delničarjem družbe
748.292,48 EUR,
– nerazporejen dobiček 2.186.896,70
EUR.
1. Delničarjem, ki bodo na dan 24. 7.
2008 vpisani v delniško knjigo družbe, pripada dividenda v višini 0,32 EUR bruto na
delnico in se izplača delničarjem najkasneje
do 31. 10. 2008 v gotovini.
2. Zapadlost dividende za leto 2007
je tri leta od dneva skupščine delničarjev
družbe, to je do vključno 23. 7. 2011, ko bo
družba Unior d.d. znesek neizplačane dividende prenesla na nerazporejeni dobiček
in o tem obvestila skupščino delničarjev
družbe.
3.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2007
ter se jima podeli razrešnica.
4. Plačilo članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: podaljša se veljavnost
sklepa, ki je bil sprejet kot nasprotni predlog
k točki 4) Plačilo članov nadzornega sveta na 11. seji skupščine družbe Unior d.d.
z dne 18. 7. 2007.
Obrazložitev: ker je bil na prejšnji seji
sprejet sklep z veljavnostjo do naslednje
skupščine, je potrebno višino zneskov, ki
ostaja enaka (sejnine 858 EUR predsednik
in 660 EUR člani, predsednik komisije 400
EUR, član 300 EUR) in v skladu s Sklepom
Vlade RS o stališčih glede nagrajevanja članov NS, podaljšati.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2008.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Unior d.d. imenuje za revidiranje letnega
poročila Unior d.d. za poslovno leto 2008
pooblaščeno revizijsko družbo Ernst & Young, d.o.o.
6. Redno povečanje osnovnega kapitala
z izdajo novih delnic.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe, ki znaša 19.516.057,42 EUR se poveča za
2.320.146,89 EUR, tako da po povečanju
znaša 21.836.204,31 EUR.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo 278.000 novih navadnih prosto
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prenosljivih kosovnih delnic. Po povečanju
osnovnega kapitala je osnovni kapital družbe, razdeljen na 2.616.414 kosovnih delnic, pri čemer pripada posamezni kosovni
delnici v osnovnem kapitalu družbe enak
delež in enak pripadajoči znesek, ki znaša
8,346 EUR.
Najnižja emisijska vrednost ene delnice
je 36,00 EUR, najnižja emisijska vrednost
vseh novih delnic pa 10.008.000,00 EUR.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
pred objavo vabila k vpisu in vplačilu novih
delnic določi končno emisijsko vrednost ene
delnice ter končno emisijsko vrednost vseh
novih delnic.
Osebe, ki so na dan objave poziva za
vpis in vplačilo delnic v glasilu družbe vpisane v delniško knjigo kot delničarji, imajo
prednostno pravico do vpisa novih delnic
v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem
kapitalu, tako da imajo prednostno pravico do vpisa 0,118884 delnice za vsako 1
delnico, katere imetniki so. Delničarji lahko
prednostno pravico izkoristijo v roku 15 dni
od dneva objave v glasilu družbe. Kolikor
delničarji v predvidenem roku ne bodo uveljavili prednostne pravice in ne bodo vpisali
izdanih delnic, bo uprava k vpisu in vplačilu
delnic pozvala tretje osebe. Rok za vplačilo
delnic določi uprava družbe.
Delnice se vplačuje v denarju.
Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
Povečanje osnovnega kapitala z izdajo
novih delnic mora biti zaključeno do 30. 6.
2009.
Povečanje osnovnega kapitala se šteje
za uspešno izvedeno, kolikor bo vpisanih in
vplačanih 70% na novo izdanih delnic.
Pooblašča se nadzorni svet, da uskladi
statut skladno s predmetnim sklepom o povečanju osnovnega kapitala.
7. Uskladitev statuta z Uredbo o spremembah dopolnitvah Uredbe o standardni
klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008, Ur. l. RS,
št. 17/08).
Predlog sklepa: dejavnost družbe se
uskladi z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008, Ur. l. RS, št. 17/08).
8. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
8.1. Skupščina sprejme dopolnitve statuta družbe:
V 2. poglavju statuta – dejavnost družbe
– se besedilo tega poglavja dopolni z naslednjo dejavnostjo:
Šifra: Naziv
38.320 Pridobivanje sekundarnih
surovin iz ostankov in
odpadkov.
8.2. Skupščina sprejme spremembe Statuta družbe Unior d.d.:
V 6.7. točki se črta »Uradnem listu Republike Slovenije« in nadomesti z besedilom
»dnevnem časopisu, ki izhaja na celotnem
območju Republike Slovenije«.
V 6.8. točki se črta »Uradnem listu RS«
in nadomesti z besedilom »dnevnem časopisu, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije«.
V točki 8.1. se črta »Uradnem listu Republike Slovenije« in nadomesti z besedilom
»dnevnem časopisu, ki izhaja na celotnem
območju Republike Slovenije«.
8.3. Točka 7.3. poglavja 7 (sedem) statuta družbe se dopolni z novim odstavkom,
ki glasi:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
»Dobiček družbe, kakor ga opredeljuje
zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku, se lahko v skladu z zakonom in pogodbo
o udeležbi delavcev pri dobičku uporabi za
udeležbo delavcev pri dobičku«.
8.4. V skladu s sprejetimi spremembami
in dopolnitvami se izdela čistopis Statuta
družbe Unior d.d.
9. Pooblastilo upravi družbe za sklenitev
pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku.
Predlog sklepa: sklene se pogodba
o udeležbi delavcev pri dobičku. Skupščina pooblašča upravo za sklenitev pogodbe
o udeležbi delavcev pri dobičku. Za sklenitev pogodbe je potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta.
10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predloge sklepov pod 1., 2., 3., 4., 6., 7.,
8. in 9. točko predlagata Uprava in Nadzorni
svet družbe, predlog sklepa pod 5. točko pa
Nadzorni svet družbe.
Udeležba na skupščini: skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci
in zastopniki. Za udeležbo na skupščini se
fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom
iz sodnega registra. Pooblaščenci morajo
pisno pooblastilo dostaviti družbi vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine in mora biti ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščino: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški
knjigi na dan 20. 7. 2008.
Pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko dostavijo delničarji družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine, to je do
19. 7. 2008. Pozivamo udeležence, da se
ob prihodu na skupščino pol ure pred začetkom seje prijavijo pred vhodom v dvorano
z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom in s podpisom potrdijo
svojo prisotnost na skupščini ter prevzamejo
glasovalne naprave.
Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan od 10. do 12. ure na sedežu
družbe v pravni službi.
Predlogi delničarjev: prosimo, da svoje
obrazložene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo
upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Unior d.d.
predsednik uprave
Gorazd Korošec, univ. dipl. ekon.
Ob-5559/08
Na podlagi 295. člena ZGD - 1 in 30. točke statuta delniške družbe SGP Zidgrad Idrija d.d. sklicuje uprava
13. skupščino
družbe SGP Zidgrad Idrija d.d.,
ki bo dne 22. 7. 2008 ob 12. uri, na sedežu družbe v Idriji, Vojkova 8.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujočo
skupščine, verifikacijsko komisijo ter imenuje notar v skladu s predlogom uprave.
Ugotovi se sklepčnost delničarjev in zastopanega kapitala.
2. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2008.
Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki bo
opravila revizijo v družbi za leto 2008, se

imenuje družba PRO REVIZIJA d.o.o., Kazarje 10, 6230 Postojna.
3.a) Predstavitev letnega poročila uprave o poslovanju SGP Zidgrad Idrija d.d. za
poslovno leto 2007 z mnenjem revizorja in
s pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila.
b) Podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju SGP Zidgrad Idrija
d.d. za poslovno leto 2007 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preverbi letnega poročila.
b) Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta ter jima podeljuje razrešnico za leto 2007.
4. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o uporabi bilančnega dobička na podlagi
predloga uprave in nadzornega sveta.
5. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu za nakup lastnih delnic po 247. členu ZGD - 1.
Predlog sklepa:
a) Skupščina pooblašča upravo družbe,
da lahko po svojem preudarku in v dobrobit
družbe kupi lastne delnice družbe s tem, da
nominalni znesek ne sme presegati 10%
osnovnega kapitala družbe. Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic uprava ni
vezana na določilo 221. člena Zakona o gospodarskih družbah. Nakupna cena lastnih
delnic je lahko najmanj v višini 4,17 € delnice, in največ v višini njene knjigovodske
vrednosti.To pooblastilo velja 18 mesecev
od dneva sprejetja tega sklepa.
b) Skupščina pooblašča upravo družbe,
da v soglasju z nadzornim svetom umakne
vse ali določen del lastnih delnic družbe,
ki jih pridobi na podlagi sprejetih pooblastil
skupščine družbe.
c) Pooblasti se nadzorni svet, da skladno
z obsegom zmanjšanja osnovnega kapitala
prilagodi določbe statuta (osnovni kapital in
njegova razdelitev).
6. Uskladitev in razrešitev dejavnosti.
Predlog sklepa:
Dejavnosti družbe, navedene v drugi točki statuta družbe, se uskladijo z novo Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 67/07), ki določa nove šifre in nazive
dejavnosti družbe. Usklajena in razširjena
druga točka statuta se glasi:
Dejavnost družbe je:
23.630 Proizvodnja betonske mešanice
23.640 Proizvodna malte
23.690 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca
25.620 Mehanska obdelava kovin
41.100 Organizacija izvedbe stavbnih
projektov
41.200 Gradnja stanovanjskih in
nestanovanjskih stavb
42.110 Gradnja cest
42.130 Gradnja mostov in predorov
42.210 Gradnja objektov oskrbne
infrastrukture za tekočine in
pline
42.220 Gradnja objektov infrastrukture
za elektriko in telekomunikacije
42.910 Gradnja vodnih objektov
42.990 Gradnja drugih objektov nizke
gradnje
43.110 Rušenje objektov
43.120 Zemeljska pripravljalna dela
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43.130 Testno vrtanje in sondiranje
43.210 Inštaliranje električnih napeljav
in naprav
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih
in ogrevalnih napeljav in naprav
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.310 Fasaderska in štukaterska dela
43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330 Oblaganje tal in sten
43.341 Steklarska dela
43.342 Pleskarska dela
43.390 Druga zaključna gradbena dela
43.910 Postavljanje ostrešij in krovska
dela
43.990 Druga specializirana gradbena
dela
45.200 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil
46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala
46.730 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in
sanitarno opremo
46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, instalacijskim
materialom, napravami za
ogrevanje
47.520 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z gradbenim materialom,
kovinskimi izdelki, barvami in
steklom
49.410 Cestni tovorni promet
55.201 Počitniški domovi in letovišča
56.290 Druga oskrba z jedmi
64.910 Dejavnost finančnega zakupa
64.920 Drugo kreditiranje
64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti
finančnih storitev, razen
zavarovalništva in dejavnosti
pokojninskih skladov
68.100 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje
lastnih ali najetih nepremičnin
68.310 Posredništvo v prometu
z nepremičninami
68.320 Upravljanje nepremičnin za
plačilo ali po pogodbi
69.103 Druge pravne dejavnosti, razen
zastopanje strank
69.200 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje (brez revizijske
dejavnosti)
70.220 Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in
analiziranje
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne
in tehnične dejavnosti
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil
v najem in zakup
77.120 Dajanje tovornjakov v najem in
zakup
77.320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav
in opredmetenih sredstev
v najem in zakup
81.210 Splošno čiščenje stavb
81.220 Drugo čiščenje stavb,
industrijskih naprav in opreme
82.190 Fotokopiranje, priprava
dokumentov in druge
posamične pisarniške
dejavnosti
82.990 Drugje nerazvrščene
spremljajoče dejavnosti za
poslovanje.

Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe od dneva objave sklica do začetka
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
po stanju na dan 22. 7. 2008, in katerih pisno napoved udeležbe je družba prejela vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine. V imenu
delničarjev se lahko skupščine udeležijo in
na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki
ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku pol ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
SGP Zidgrad Idrija d.d.
uprava družbe
Ob-5560/08
V skladu s 6.3 členom statuta Kopitarne
Sevnica d.d. uprava družbe Kopitarna Sevnica d.d., Prvomajska ulica 8, 8290 Sevnica
sklicuje
12. redno sejo skupščine
družbe Kopitarna Sevnica d.d.,
ki bo dne 30. 7. 2008 ob 8. uri, na sedežu
družbe v Sevnici, Prvomajska ulica 8.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Za predsednika skupščine se izvoli Igor
Pirc, za preštevalca glasov se izvolita: Jurkica Redenšek in Gregor Zakrajšek.
Na skupščini bo prisoten vabljeni notar
Alojz Vidic.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2007, pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi
in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2007, revizorjevim poročilom ter
odločanje o uporabi bilančnega dobička in
podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2007, pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2007 in z revizorjevim poročilom.
Predlog sklepa št. 3:
Bilančni dobiček poslovnega leta 2007
v višini 183.206,60 EUR se uporabi kot
sledi:
– del bilančnega dobička v višini
56.866,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda na eno delnico znaša
0,20 EUR bruto. Dividenda se izplača delničarjem, ki so na dan, ki sledi dnevu seje
skupščine družbe, vpisani v delniško knjigo.
Družba bo začela izplačevati dividende 9. 9.
2008. Izplačilo dividend bo potekalo z nakazilom na transakcijske račune za pravne osebe in na osebne račune za fizične
osebe. Dividenda bo delničarjem izplačana
najkasneje do 30. 11. 2008. Znesek neizplačanih dividend se po preteku treh let od
datuma izplačila prenese v druge rezerve
iz dobička;
– del bilančnega dobička v višini
126.340,60 EUR ostane nerazporejen.
Predlog sklepa št. 4: skupščina družbe
potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe Kopitarna Sevnica
d.d. v poslovnem letu 2007 in jima podeljuje
razrešnico.
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3. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Predlog sklepa št. 5: skupščina družbe imenuje za revidiranje letnega poročila
družbe Kopitarna Sevnica d.d. za leto 2008
revizijsko družbo Epis d.o.o., Glavni trg 5,
3000 Celje.
4. Informacija o odpoklicu in imenovanju člana nadzornega sveta predstavnika
delavcev.
Predlog sklepa št. 6: skupščina družbe
se seznani z odpoklicem Umek Iztoka člana nadzornega sveta predstavnika delavcev
s strani sveta delavcev na 4. redni seji sveta
delavcev dne 2. 4. 2008 in imenovanjem
Kneževič Ivana za novega člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev, ki ga
je svet delavcev imenoval v nadzorni svet
na 4. redni seji dne 2. 4. 2008 za mandatno
obdobje do izteka mandata ostalim članom
nadzornega sveta in z nastopom mandata
z dne 3. 4. 2008.
Sklepe pod točkami 1. in 2. predlagata
uprava in nadzorni svet skupaj, sklep pod
točko 3. pa predlaga nadzorni svet sam.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda, letno poročilo, poročilo revizorja in
poročilo nadzornega sveta je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe (tajništvo) od
dneva objave sklica skupščine pa do dneva skupščine vsak delovni dan od 11. do
12. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki najkasneje
3 dni pred sejo skupščine svojo udeležbo
pisno najavijo družbi. Delničarji se lahko
skupščine udeležijo osebno, svoje pravice
na skupščini pa lahko izvršujejo tudi po pooblaščencu ali zastopniku. Pisno pooblastilo
se predloži upravi družbe skupaj s prijavo na
sejo skupščine.
Kopitarna Sevnica d.d.
uprava
Ob-5561/08
Na podlagi določila 18. člena Statuta
družbe Turistično podjetje Portorož, d.d.,
uprava in nadzorni svet družbe sklicujeta
10. sejo skupščine
družbe Turistično podjetje
Portorož, d.d.,
ki bo dne 21. 7. 2008, ob 12. uri, v prostorih Jahtnega kluba, Cesta solinarjev 6.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in izvolijo se delovna telesa skupščine.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo
Ferligoj.
2. Predložitev letnega poročila in pisnega poročila nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe, mnenjem revizorja k letnemu poročilu in pisnim poročilom
nadzornega sveta o sprejemu revidiranega
letnega poročila za leto 2007.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice.
Uprava družbe v skladu z 230. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),
ob potrditvi predloga na nadzornem svetu,
predlaga razporeditev bilančnega dobička
v višini 4.835.789 EUR:
Predlog sklepa:
– Iz sredstev bilančnega dobička se izplača nagrada članom nadzornega sveta
v višini 7.335 EUR.
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– Preostali del bilančnega dobička se
razporedi v preneseni dobiček družbe.
Skupščina upravi in nadzornemu svetu
v skladu z 294. členom ZGD-1 podeljuje
razrešnico za delo v letu 2007.
4. Spremembe statuta – uskladitev dejavnosti.
Predlog sklepa: skupščina potrdi spremembe statuta zaradi sprememb šifer dejavnosti v skladu z novo Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008.
5. Seznanitev skupščine z odstopom člana nadzornega sveta in imenovanje novega
člana.
Predlog sklepa:
Skupščina ugotavlja, da je nadzorni svet
sprejel odstopno izjavo predsednika nadzornega sveta Mladena Kučiša in predlaga
skupščini v izvolitev novega člana nadzornega sveta Bojana Petana.
Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta – predstavnika delavcev.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2008 imenuje
revizijsko družbo KPMG Slovenija, Podjetje
za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine po tem dnevnem redu, je na voljo na
sedežu družbe 30 dni pred zasedanjem
skupščine, vsak delavnik od 10. do 12.
ure, v tajništvu družbe, Cesta solinarjev
6, Portorož.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, in njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na sedež družbe najmanj
3 dni pred sejo skupščine. Pooblaščenci
morajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena
pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj
pol ure pred zasedanjem skupščine vpisati
v listo udeležencev.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne z istim dnevnim redom ob 14. uri. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Turistično podjetje Portorož, d.d.
uprava in nadzorni svet
Št. 68/08
Ob-5562/08
Na podlagi točke 7.2 Statuta Pogrebnega podjetja Maribor, d.d., Cesta XIV. divizije
39/a, 2000 Maribor, uprava družbe sklicuje
13. skupščino družbe
Pogrebno podjetje Maribor, d.d.
Skupščina bo dne 22. 7. 2008 s pričetkom ob 11. uri v prostorih uprave družbe,
Cesta XIV. divizije 39/a, 2000 Maribor, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Na predlog uprave se izvolijo organi
skupščine in sicer: za predsednico skupščine Barbara Jecelj, za preštevalca glasov
Danica Cussigh in Jože Leskovar.
Seji bo prisostvovala notarka Ines Bukovič.
2. Seznanitev s predloženim letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2007
z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s predloženim letnim poročilom uprave o po-
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slovanju družbe v letu 2007 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
3. Razporeditev dobička in podelitev razrešnice upravi družbe.
3.1 Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se celotni bilančni dobiček na dan 31. 12. 2007 v skupni vrednosti
105.312,37 EUR razporedi v druge rezerve
iz dobička.
3.2 Predlog sklepa: skupščina podeli direktorici družbe in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2007.
4. Spremembe statuta družbe.
4.1 Predlog sklepa:
Dejavnost družbe se uskladi z novo
Standardno klasifikacijo dejavnosti 2008
tako, da se člen 3.1 (tri.ena) Statuta spremeni tako, da se po novem glasi: »Dejavnost družbe je:
A01.190 Pridelovanje cvetja in drugih
enoletnih rastlin
A01.250 Gojenje drugih sadnih dreves
in grmovnic
A01.300 Razmnoževanje rastlin
C23.700 Obdelava naravnega kamna
F43.390 Druga zaključna gradbena
dela
F43.990 Druga specializirana gradbena
dela
G46.220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami
G47.190 Druga trgovina na drobno
v nespecializiranih
prodajalnah
G47.510 Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s tekstilom
G47.761 Trgovina na drobno
v cvetličarnah
G47.789 Druga trgovina na drobno
v drugih specializiranih
prodajalnah
G47.890 Trgovina na drobno na
stojnicah in tržnicah z drugim
blagom
G47.990 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln, stojnic in
tržnic
H49.391 Medkrajevni in drug cestni
potniški promet
L68.100 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami
L68.200 Oddajanje in obratovanje
lastnih ali najetih nepremičnin
L68.320 Upravljanje nepremičnin za
plačilo ali po pogodbi
M74.100 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo
N81.300 Urejanje in vzdrževanje
zelenih površin in okolice
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov,
srečanj
S96.030 Pogrebna dejavnost«
4.2 Predlog sklepa:
Spremeni se 4. točka 5.2 člena Statuta
družbe Pogrebno podjetje Maribor d.d., tako
da glasi:
»– za sklepanje vseh vrst poslov, ki skupaj ali posamično presegajo 40% osnovnega kapitala družbe«.
5. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta, skupščina za pooblaščeno
revizijsko družbo za poslovno leto 2008
imenuje revizijsko družbo Constantia Plus
svetovanje d.o.o., Dunajska c. 160, 1121
Ljubljana.
6. Vprašanje in pobude delničarjev.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo družbe in njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti vpisano in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko, ki jo
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Udeležence prosimo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge naj delničarji pošljejo upravi družbe v 7 dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 13. uri v istih prostorih. Po ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za odločanje na skupščini
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem vsak dan na upravi družbe, Cesta XIV. divizije 39/a, Maribor
od objave sklica skupščine dalje med 10. in
12. uro v tajništvu družbe.
Pogrebno podjetje Maribor, d.d.
uprava – direktorica
mag. Lidija Pliberšek
Št. 5031
Ob-5593/08
Uprava – direktor družbe Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d. Vojkova ulica 9,
Postojna sklicuje
14. sejo skupščine
Gozdnega gospodarstva Postojna, d.d.,
Vojkova ulica 9, Postojna,
ki bo v četrtek, dne 24. 7. 2008, ob
12. uri, na sedežu družbe Vojkova ulica 9,
6230 Postojna, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Za predsedujočega skupščine se izvoli:
Viktor Zakrajšek.
Za preštevalca glasov se izvolita: Urška
Sirnik, Tomaž Vodopivec.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Draga Intihar, Cesta 4. Maja 16, Cerknica.
2.a) Predložitev letnega poročila družbe
Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d. in skupine GGP za poslovno leto 2007; revizorjevega poročila za družbo Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d. in revizorjevega poročila
za skupino GGP oboje za poslovno leto
2007, pisnega poročila nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d. in
skupine GGP za poslovno leto 2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
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se seznani z letnim poročilom družbe Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d. in skupine
GGP za poslovno leto 2007, z revizorjevim
poročilom za družbo Gozdno gospodarstvo
Postojna, d.d. in revizorjevim poročilom za
skupino GGP oboje za poslovno leto 2007 in
s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe
Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d. in skupine GGP za poslovno leto 2007.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček družbe Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d. na dan 31. 12. 2007 v višini
3.253.307,88 EUR ostane nerazporejen.
c) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
potrjuje in odobri delo uprave – direktorja in
članov nadzornega sveta v poslovnem letu
2007 in jim podeljuje razrešnico.
3. Nagrada članom nadzornega sveta
družbe.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: nadzornemu svetu družbe
se v breme poslovnih stroškov tekočega poslovnega leta izplača nagrada za uspešno
delo v skupni neto višini 40.380,00 EUR.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2008 skupščina imenuje Revizijsko družbo Pro revizija
d.o.o., Kazarje 10, Postojna.
5. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
a) Preoblikovanje
Delniška družba Gozdno gospodarstvo
Postojna, d.d., s skrajšano firmo GGP, d.d.,
s sedežem Vojkova ulica 9, 6230 Postojna,
ki je vpisana v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Kopru z matično številko
5146623000 in davčno številko 39947343,
se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo.
b) Firma, skrajšana firma in sedež družbe
Firma družbe: Gozdno gospodarstvo Postojna, d.o.o.
Skrajšana firma družbe: GGP, d.o.o.
Sedež družbe: Postojna.
Poslovni naslov: Vojkova ulica 9, 6230
Postojna.
c) Dejavnost družbe
Dejavnosti družbe ostanejo nespremenjene in se uskladijo v skladu z Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 69/07 in 17/08).
d) Osnovni kapital družbe
Osnovni
kapital
družbe
znaša
2.863.766,48 EUR.
Z dnem vpisa preoblikovanja družbe v sodni register se 686.273 navadnih imenskih
kosovnih delnic, ki so v lasti družbe Ilirles,
podjetje za proizvodnjo in promet lesnih izdelkov, d.o.o., Vojkova ulica 9, 6230 Postojna, preoblikuje v osnovni vložek v vrednosti
2.863.766,48 EUR, ki predstavlja 100% poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe.
6. Akt o ustanovitvi družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: skupščina družbe sprejme Akt o ustanovitvi druž-

be Gozdno gospodarstvo Postojna, d.o.o.,
Vojkova ulica 9, 6230 Postojna, ki v celoti
nadomesti sedanji Statut delniške družbe, ki
z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register
preneha veljati.
7. Razrešitev in imenovanje organov
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:
Z dnem vpisa preoblikovanja družbe
v sodni register preneha funkcija članom
nadzornega sveta ter direktorju in namestniku direktorja.
Skupščina sprejme sklep o imenovanju
Frenka Kovača, Podcerkev 1 a, 1386 Stari
trg, za direktorja družbe Gozdno gospodarstvo Postojna, d.o.o., Vojkova ulica 9, 6230
Postojna, za nedoločen čas.
Mandat nastopi z dnem vpisa sklepa
o preoblikovanju družbe v sodni register.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, ki bodo vpisani v delniški knjigi pri Klirinško – depotni družbi na
dan 21. 7. 2008 oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pooblastila morajo biti pisna in jih shrani
družba.
Prijava udeležbe na skupščini
Vsi udeleženci, ki se nameravajo udeležiti zasedanja skupščine, svojo udeležbo na
skupščini sporočijo družbi najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine v pisni obliki.
Pozivamo udeležence, da ob prihodu
na skupščino pol ure pred pričetkom seje
v sprejemni pisarni, s podpisom potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
glasovalne lističe. Za udeležbo na skupščini
se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom
iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov, je delničarjem na vpogled vsak delovni dan pri Bernardi Nikolić – Fatur in Darji
Dolenc od 12. do 14. ure.
Besedilo predlaganih sprememb in predlogi sklepov za sprejemanje sklepov z utemeljitvami so objavljeni tudi na spletni strani
družbe na naslovu www.ggp.si.
Predlogi delničarjev
Vsak novi predlog delničarjev mora biti
v pisni obliki, obrazložen in vložen v roku 7
dni po objavi tega sklica.
Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d.
uprava – direktor
Ob-5594/08
Na osnovi točke 6/3. Statuta družbe Tovarna meril Kovine, proizvodnja kovinskih
meril, d.d., Slovenj Gradec in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah,
sklicujem
15. sejo skupščine
Tovarne meril Kovine, d.d.,
ki bo v sredo, 23. 7. 2008, ob 12. uri,
na sedežu družbe Slovenj Gradec, Pameče 153.
Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini sprejem
sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se imenuje
mag. Niko Pušnik, za preštevalko glasov
se imenuje Jeseničnik Barbaro. Seji bo prisostvovala notarka Sonja Kralj iz Slovenj
Gradca.
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2. Obravnava revidiranega letnega poročila za leto 2007 in poročila nadzornega
sveta, ter odločanje o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet prelagata skupščini sprejem sklepa:
Skupščina družbe se seznani z letnim
poročilom za leto 2007 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta
družbe z dne 12. 6. 2008, ki se nanaša na
preveritev letnega poročila in predloga za
delitev dobička za leto 2007.
Bilančni dobiček, ki po stanju na dan
31. 12. 2007 znaša 769.024,12 EUR se
uporabi:
– 208.510,72 EUR za izplačilo dividend,
kar znaša 5,02 EUR bruto na delnico,
– 9.500,00 EUR bruto za nagrade članom NS v obliki udeležbe v dobičku, pri
čemer nagrada za oba člana NS znaša
4.000,00 EUR bruto in predsednika NS
5.500,00 EUR bruto.
Dividenda in nagrada za nadzorni svet
se izplača iz nerazporejenega dobička leta
2005 in 2006.
O uporabi preostalega dobička v višini
551.013,40 EUR bo odločeno v prihodnjih
poslovnih letih.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje do 30. 9. 2008, in sicer po
stanju delničarjev vpisanih v delniško knjigo
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi,
d.d., Ljubljana, na dan 23. 7. 2008.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2007,
s katero odobrava delo teh dveh organov
družbe v poslovnem letu 2007.
3. Imenovanje revizorja delniške družbe
za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2008.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2008 se imenuje
revizijska družba AUDIT & Co., družba za
revizijo in svetovanje d. o. o., Lendavska 18,
9000 Murska Sobota.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastitvenega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
vsaj 10 dni pred dnem skupščine, oziroma
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo
udeležbo na skupščini prijavijo osebno ali
pisno s priporočeno pošiljko, najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na vpogled vsak delovni dan v tajništvu
družbe od 12. do 15. ure.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Tovarna meril Kovine, d.d.
uprava
Rudolf Franc Verovnik, ing. str.
Št. 34/08
Ob-5613/08
Na podlagi 35. člena Statuta delniške
družbe Javna razsvetljava d.d., Ljubljana,
uprava sklicuje
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13. skupščino delničarjev,
ki bo dne 30. 7. 2008 ob 13. uri, v prostorih družbe, Litijska cesta 263, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Bojana Pečenka, za preštevalca glasov Marušič
Beti in Sulič Damjan.
Na seji je prisotna vabljena notarka Kumar Nada.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe,
odločanje o uporabi bilančnega dobička za
leto 2007 in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2007, z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Sprejme se sklep o uporabi bilančnega dobička, in sicer: višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2007 znaša
7.445.629,58 EUR:
– del bilančnega dobička v višini
1.740.300,00 EUR se razdeli delničarjem,
ki so vpisani v delniško knjigo družbe na
dan skupščine, v obliki dividende, ki znaša
5,00 EUR bruto na delnico in se izplača v 60
dneh po sprejemu sklepa.
– del bilančnega dobička v višini
43.800,00 EUR se uporabi za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta in upravi.
– o delu bilančnega dobička v višini
5.661.529,58 EUR bo odločeno v naslednjih
poslovnih letih (preneseni dobiček).
c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2007.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2008 imenuje Revizijski center
d.o.o.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Dosedanjim članom nadzornega sveta
poteče mandat dne 30. 9. 2008, za nove
člane se imenujejo s 1. 10. 2008:
– Vasja Butina,
– Jadranka Dakić,
– Peter Dernič,
– Niko Sulič,
– Jože Šolar,
– Darko Žagar.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, ki bodo najkasneje tri dni pred
sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo
na sedežu družbe in so vpisani v delniško
knjigo po stanju zadnjega prijavnega roka.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu, na sedežu
družbe v Ljubljani, Litijska cesta 263, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane uro kasneje. V tem primeru bo
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Javna razsvetljava d.d., Ljubljana
uprava
Marko Bizjak
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Ob-5614/08
Uprava delniške družbe sklicuje na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 45. člena Statuta delniške družbe
18. redno skupščino
delniške družbe Peko,
tovarna obutve, d.d., Tržič,
ki bo v Ljubljani, dne 22. 7. 2008 ob
9. uri, na sedežu notarke Nade Kumar, Slovenska cesta 56, v Ljubljani, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa št. 1 kot ga predlaga
uprava:
Izvolijo se delovna telesa skupščine, in
sicer se za predsednika skupščine imenuje
David Kenda, za preštevalko glasov pa Dušanka Pekarovič.
Na seji je prisotna notarka Nada Kumar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2007 s poročilom revizorske
hiše KPGM Slovenija d.o.o., Ljubljana in
poročilom nadzornega sveta ter podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 2 kot ga predlagata
uprava in nadzorni svet:
Skupščina se je seznanila z letnim poročilom za leto 2007 s poročilom revizorske
hiše KPMG Slovenija d.o.o. in poročilom
nazornega sveta.
Na podlagi sprejetega letnega poročila za leto 2007 se dobiček družbe v višini
911.831 EUR uporabi za pokrivanje prenesene izgube.
Predlog sklepa št. 3 kot ga predlagata
uprava in nadzorni svet: skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega
sveta za leto 2007.
3. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa št. 4 kot ga predlaga
uprava:
Šesti odstavek 47. člena Statuta družbe
Peko, d.d., se spremeni tako, da se glasi:
»Statut se lahko spremeni s sklepom
skupščine, za katerega je potrebna večina
najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega kapitala.«
4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa št. 5 kot ga predlaga
uprava:
Statut družbe Peko, d.d., se spremeni
tako, da se doda nov, 50a. člen, ki se glasi:
»Dobiček družbe se lahko uporabi za
udeležbo delavcev pri dobičku.
O sklenitvi pogodbe o udeležbi delavcev
pri dobičku odloča skupščina z navadno večino pri sklepanju zastopanega osnovnega
kapitala. Sklep skupščine mora vsebovati
tudi pooblastilo upravi za sklenitev pogodbe.«
5. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Predlog sklepa št. 6 kot ga predlaga nadzorni svet: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2008 skupščina družbe imenuje
Deloitte revizija d.o.o., Dunajska 9, 1000
Ljubljana.
Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Pooblastila
za zastopanje na skupščini družbe je potrebno deponirati pri poslovni sekretarki NS
na sedežu družbe v Tržiču, Cesta Ste Marie
aux Mines 5, 4290 Tržič, vsaj tri dni pred
sejo skupščine družbe.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
naj prijavi svojo udeležbo na skupščini družbe v pisni obliki, tako da prijave prispejo na

sedež družbe najkasneje vključno do 18. 7.
2008 do 13. ure, sicer delničar izgubi pravico do udeležbe na skupščini.
Vsem delničarjem družbe Peko, d.d. je
bilo gradivo vročeno z dnem objave sklica
skupščine v Uradnem listu RS s kurirsko
službo.
Popolno gradivo za 18. sejo skupščine
družbe je delničarjem na voljo in vpogled
tudi pri Ireni Križnar, na sedežu družbe v Tržiču, Cesta Ste Marie aux Mines 5, 4290
Tržič, in sicer vsak delovni dan po objavi
sklica skupščine od 8. do 12. ure.
Vabljene delničarje prosimo, da utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo v sedmih dneh po objavi sklica skupščine upravi
družbe, ter ji tako omogočijo pravočasno
pripravo njenih stališč.
Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo sklicala nova
seja skupščine z istim dnevnim redom dne
22. 7. 2008 ob 10. uri. Naknadno sklicana
seja skupščine bo sklepčna za odločanje ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Peko, tovarna obutve, d.d., Tržič
predsednica uprave
Marta Gorjup Brejc, MBA
Ob-5623/08
Na podlagi prvega odstavka 47. člena
Zakona o prevzemnih (Ur. l. RS, št. 79/06)
in 41. člena Statuta delniške družbe KLI
Logatec, d.d. – v likvidaciji, Tovarniška c.
36, Logatec, likvidacijski upravitelj družbe
sklicuje
izredno skupščino
delničarjev družbe KLI Logatec, d.d.
– v likvidaciji, Tovarniška cesta 36,
Logatec,
ki bo v ponedeljek, dne 7. julija 2008, ob
13. uri, na sedežu družbe Tovarniška cesta
36, Logatec.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Izvoli se:
– predsednica skupščine: Jožica Tominc,
– preštevalki glasov: Marija Žagar in Gabrijela Ivančič.
Skupščini bo prisostvoval notar Andrej
Rozman.
2. Nadaljevanje postopka redne likvidacije.
Predlog sklepa: v skladu s prvim odstavkom 47. člena Zakona o prevzemih skupščina soglaša z nadaljevanjem postopka redne
likvidacije družbe in unovčevanjem likvidacijske mase za poplačilo upnikov.
Informacija delničarjem
Gradivo za skupščino družbe je delničarjem na vpogled v tajništvu likvidacijskega upravitelja na sedežu družbe vsak
delovni dan od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja, v času med 8.
in 10. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Pravico udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo. Kot
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datum prijave se šteje datum, ko je družba
prejela obvestilo.
Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
sobo, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.
Nasprotne predloge k posamezni točki
dnevnega reda lahko delničarji vložijo v pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7 dneh
po objavi sklica skupščine na likvidacijskega
upravitelja družbe.
Če skupščina družbe ne bo sklepčna
ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje
istega dne ob 13.30, z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
KLI Logatec, d.d. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
mag. Edvin Makuc
Ob-5636/08
Na podlagi 18. člena statuta družbe Nolik
d.d., uprava družbe sklicuje
11. sejo skupščine
družbe NOLIK d.d.,
ki bo v ponedeljek, 21. julija 2008, ob
13. uri, v sejni sobi na sedežu družbe NOLIK d.d. v Kočevju, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog uprave je:
Za predsednika skupščine se izvoli: Bogdan Kukovec.
Za preštevalki glasov se izvoli: Natašo
Lisac in Zlatico Arko.
Seji bo prisostvovala notarka: mag. Nina
Češarek.
2. Obravnava in potrditev letnega poročila za družbo NOLIK d.d. in konsolidiranega
letnega poročila, skupno z računovodskimi
izkazi za leto 2007 in poročilom neodvisnega revizorja.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
se seznani z revidiranim poročilom družbe
NOLIK d.d. in konsolidiranim letnim poročilom, skupno z računovodskimi izkazi za leto
2007 in poročilom neodvisnega revizorja.
3. Razporeditev bilančnega dobička.
Na podlagi sprejetega letnega poročila
za leto 2007 uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
bilančni dobiček v višini 179.790,59 € ostane nerazporejen.
4. Poročilo nadzornega sveta NOLIK d.d.
v zvezi z letnim poročilom za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta NOLIK d.d.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2007.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina na predlog nadzornega sveta za revidiranje računovodskih izkazov skupine NOLIK d.d. za
leto 2007 imenuje pooblaščeno revizijsko
družbo LM Veritas d.o.o., Dunajska 106,
1000 Ljubljana.
6. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo ter podeljuje razrešnico nadzornemu svetu in upravi NOLIK d.d.
Popolno gradivo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v sejni sobi, vsak
delovni dan od 13. do 15. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje
tri delovne dni pred sejo skupščine. Njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo imeti
pooblastila.
Udeležence skupščine prosimo, da zaradi razdelitve glasovnic pridejo pol ure pred
začetkom skupščine.
Skupščina bo sklepčna, če bo zastopanega vsaj 15% osnovnega kapitala.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna, bo
skupščina isti dan ob 14. uri v istem prostoru, z enakim dnevnim redom in bo veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
NOLIK d.d.
uprava družbe
Ob-5648/08
Na podlagi 15. in 20. člena statuta družbe se skliče
enajsta redna skupščina
družbe Avtobusni promet Murska
Sobota d.d., Bakovska 29A,
Murska Sobota,
ki bo 23. julija 2008 ob 16. uri, v Jakijevi dvorani ZS Triglav d.d., Murska Sobota,
Lendavska ulica 5.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalk glasov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Stanislav Ficko, za preštevalki
glasov se izvolita Breda Antalič in Silva Titan.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka.
3. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila.
Skupščina se je seznanila s pismenim
poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila in revizijskega poročila za
leto 2007.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Višina bilančnega dobička po stanju na
dan 31. 12. 2007 znaša 557.173,01 EUR.
Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila
se D.S.U., družbi za svetovanje in upravljanje, d.o.o. izplača dobiček v višini 1.902,77
EUR; nadzornemu svetu pa kot nagrada
udeležba na dobičku v višini 1.300,62 EUR
in direktorju družbe dobiček v višini 1.300,62
EUR; ostali bilančni dobiček se prenese
v naslednje leto.
b) Direktorju in nadzornemu svetu družbe se podeli razrešnica za poslovno leto
2007.
5. Prehod osnovnega kapitala družbe na
EUR in povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe zaradi zaokroževanja nominalne vrednosti delnice, ter zamenjava
delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
Avtobusni promet Murska Sobota d.d., ki
znaša 96,389.984,00 SIT (402.228,27 EUR)
in je razdeljen na 96.390 delnic z nominalno vrednostjo 1.000,00 SIT se po tečaju
zamenjave preračuna v znesek 401.946,30
EUR. Razlika, ki je nastala pri preračunavanju v EUR v višini –281,97 EUR se pokrije iz kapitalskih rezerv (vplačan presežek
kapitala) v skladu s 693. členom ZGD-1.
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Delnica družbe po opravljenem preračunu glasi na nominalni znesek 4,17 EUR.
V skladu z drugim odstavkom 695. člena
ZGD-1 se nominalni znesek posamezne
delnice zaokroži na cel euro, to je na 5,00
EUR na delnico. Razlika v nominalni vrednosti delnice je tako 0,83 EUR na delnico. Zaradi tega se poveča osnovni kapital
iz sredstev družbe (iz kapitalskih rezerv
- vplačan presežek kapitala) za 80.003,70
EUR (0,83 EUR/delnico x 96.390 delnic)
od 401.946,30 EUR na 481.950,00 EUR.
Tako ima družba osnovni kapital v višini
481.949,70 EUR, ki je razdeljen na 96.390
delnic z nominalno vrednostjo ene delnice
5,00 EUR.
Izdane materializirane delnice, ki glasijo
na ime in na nominalni znesek 1.000,00 SIT
(4,17 EUR) za delnico in so prosto prenosljive med delničarji, se ob upoštevanju 695.
člena ZGD-1 zamenjajo z nematerializiranimi vrednostnimi papirji-imenskimi delnicami, ki so prosto prenosljive med obstoječimi
delničarji in vpišejo v KDD. Vse delnice se
izročijo v KDD po postopku, ki bo v skladu
s 68. členom ZNVP objavljen v dnevnem
časopisu za območje cele Slovenije.
Z dnem objave sklepa o zamenjavi se
štejejo izdane tiskane delnice za razveljavljene.
6. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta.
7. Imenovanje člana nadzornega sveta-predstavnika delničarjev.
Predlog sklepa: v nadzorni svet družbe
Avtobusni promet Murska Sobota d.d., se
za čas do izteka mandata, imenuje namesto
članice nadzornega sveta Ane Kralj za člana
nadzornega sveta Andrej Topolnik.
8. Plačilo članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: člani nadzornega sveta
za opravljanje funkcije prejmejo mesečno
plačilo v višini 300 EUR neto za člana in 450
EUR neto za predsednika.
Gradivo za skupščino je na vpogled
v tajništvu uprave, na sedežu družbe, vsak
delavnik od 12. do 14. ure; od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo le tisti delničarji, ki bodo svojo ali
udeležbo svojega pooblaščenca prijavili
osebno ali z overjenim pooblastilom na sedežu družbe, najkasneje tri dni pred skupščino družbe. Prijava se izvrši v tajništvu
družbe, z vpisom na seznam udeležencev
skupščine družbe. Pooblaščenci morajo ob
registraciji svoja pooblastila deponirati pri
upravi družbe najmanj tri dni pred skupščino
družbe. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
tudi z izpisom iz sodnega registra. Pravico
do glasovanja imajo delničarji, ki se pravočasno prijavijo in so imetniki navadnih imenskih delnic. Delničarji se skupščine lahko
udeležijo sami ali po pooblaščencu. Delničarji se ob registraciji udeležbe izkažejo
z osebnim dokumentom, enako pooblaščenci. Zastopnik oziroma pooblaščenec pravne
osebe pa se mora izkazati še z izpisom iz
sodnega registra, kolikor izpisek ni bil pred
ložen ob prijavi.
Avtobusni promet Murska Sobota d.d.
začasna direktorica
Ana Kralj
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Ob-5649/08
Na podlagi 15. in 20. člena statuta družbe se skliče
štirinajsta redna skupščina
delniške družbe »Linija« – trgovsko in
gostinsko podjetje Murska Sobota d.d.,
Bakovska ulica 29a, Murska Sobota,
ki bo 23. julija 2008 ob 17. uri v Jakijevi dvorani ZS Triglav d.d., Murska Sobota,
Lendavska ulica 5.
Na podlagi sklepa uprave in predlogov
nadzornega sveta družbe se objavi naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalk glasov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Aleš Melihen, Barjanska cesta 3, Ljubljana, za preštevalca
glasov se izvolita Stanislav Ficko in Silva
Titan.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka.
3. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila.
Skupščina se je seznanila s pismenim
poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila in revizijskega poročila za
leto 2007.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice direktorici in
nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Višina bilančnega dobička po stanju na
dan 31. 12. 2007 znaša 75.221,22 EUR.
Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila
se sorazmerno višini deležev delničarjem
izplača znesek 4.500,00 EUR, ostali bilančni
dobiček se prenese v naslednje leto.
b) Direktorici in nadzornemu svetu družbe se podeli razrešnica za poslovno leto
2007.
5. Prehod osnovnega kapitala družbe na
EUR, uvedba kosovnih delnic in zamenjava
delnic za nematerializirane delnice.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep o uvedbi kosovnih delnic in uskladitev
osnovnega kapitala z zneskom v EUR, tako,
da se sedanjih 4.956 delnic z nominalno
vrednostjo 41,73 EUR (10.000 SIT) na delnico, ki so med obstoječimi delničarji prosto
prenosljive, nadomesti s 4.956 navadnih kosovnih imenskih delnic, ki so med obstoječimi delničarji prosto prenosljive. Osnovni kapital 49,560.000,00 SIT (206.810,22 EUR),
znaša po opravljenem preračunu v skladu
s 693. členom ZGD-1 206.813,88 EUR, razlika v znesku 3,66 EUR, ki je nastala iz preračunavanja, pa se pokrije iz rezerv družbe,
oziroma se izkaže kot prenesena izguba.
Izdane materializirane delnice, ki glasijo
na ime in na nominalni znesek 10.000,00 SIT
(41,73 EUR) za delnico in so prosto prenosljive med obstoječimi delničarji, se ob
upoštevanju 695. člena ZGD-1 zamenjajo
z nematerializiranimi vrednostnimi papirji kosovnimi imenskimi delnicami, ki so prosto prenosljive med obstoječimi delničarji
in se vpišejo v KDD. Vse delnice se izročijo
v KDD po postopku, ki bo v skladu s 68.
členom ZNVP objavljen v dnevnem časopisu za območje Slovenije. Z dnem objave
sklepa o zamenjavi se štejejo izdane tiskane
delnice za razveljavljene.
6. Sprejem sprememb statuta zaradi
uskladitve statuta z EUR in zaradi zamenjave delnic za nematerializirane delnice.
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Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta zaradi uskladitve statuta z EUR
in zaradi zamenjave delnic za nematerializirane delnice, v točkah po predlaganem
besedilu.
7. Sprejem statuta v prečiščenem besedilu.
Predlog sklepa: zaradi spremembe
osnovnega kapitala zaradi uskladitve dejavnosti in prilagoditev statutarnih določb
ZGD-1 se sprejme statut družbe v predlaganem prečiščenem besedilu.
8. Poročilo uprave o lastnih delnicah.
Skupščina se seznani s poročilom uprave o lastnih delnicah.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe, vsak delavnik od 12. do
14. ure.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo le tisti delničarji, ki bodo svojo ali
udeležbo svojega pooblaščenca prijavili
osebno ali z overjenim pooblastilom na sedežu družbe, najkasneje tri dni pred skupščino družbe. Prijava se izvrši na sedežu
družbe z vpisom na seznam prijavljenih
delničarjev za skupščino družbe. Uprava in
nadzorni svet se lahko udeležijo skupščine
tudi če niso delničarji.
Pooblaščenci morajo ob registraciji svoja pooblastila deponirati pri upravi družbe najmanj tri dni pred skupščino družbe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi
z izpisom iz sodnega registra. Pravico do
glasovanja imajo delničarji, ki se pravočasno prijavijo in v korist katerih so delnice
vknjižene v delniški knjigi družbe. Delničarji
se skupščine lahko udeležijo sami ali po
pooblaščencu. Delničarji se ob registraciji
udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom,
enako pooblaščenci.
Linija d.d.
direktorica
Ana Kralj
Št. 11-2008
Ob-5662/08
Na podlagi določil 17. člena Statuta družbe, uprava sklicuje
15. skupščino delniške družbe
Semenarna Ljubljana, proizvodnja in
trgovina, d.d.,
ki bo v sredo, dne 30. julija 2008, ob 11.
uri na sedežu družbe, Dolenjska cesta 242,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave družbe in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za leto 2007 ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice
upravi in članom nadzornega sveta družbe
za poslovno leto 2007.
3. Sprememba dejavnosti družbe.
4. Sprememba statuta družbe.
5. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Predlogi sklepov:
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:
k točki 1
Za predsednika skupščine se izvoli pravnika Saša Miklavca, za preštevalko glasov
Majdo Nikolovski, za izdelavo notarskega
zapisnika se določi notarja Andreja Rozma-

na ter potrdi predlagani dnevni red po predlogu uprave;
k točki 2
2.1. Skupščina se seznani s letnim poročilom uprave družbe in poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in sprejemu
letnega poročila uprave za poslovno leto
2007;
2.2. Izkazan bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31. 12. 2007 znaša 2.517.007,00
EUR, ostane nerazporejen in bo o njegovi
uporabi skupščina odločala v naslednjih poslovnih obdobjih;
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in članom nadzornega sveta družbe
za poslovno leto 2007;
k točki 3
Dejavnosti družbe se uskladijo z Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni
list RS, št. 69/07 in št. 17/08) in razširijo
v skladu s predlogom uprave in nadzornega
sveta, ki je sestavni del tega sklepa.
k točki 4
Sprejmejo se spremembe statuta v predlaganem besedilu, ki je sestavni del tega
sklepa.
Nadzorni svet se pooblasti za pripravo
prečiščenega besedila statuta.
k točki 5
Za revidiranje računovodskih izkazov
družbe za leto 2008 se imenuje revizijsko
družbo ABC revizija, družba za revizijo in
sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101,
Ljubljana.
Besedilo predlaganih sprememb dejavnosti in statuta z utemeljitvijo, letno poročilo
uprave za poslovno leto 2007, poročilo nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za leto 2007, poročilo revizorja,
utemeljitve predlogov sklepov kot tudi vse
ostalo gradivo po dnevnem redu skupščine
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe v tajništvu uprave, Dolenjska c. 242,
v Ljubljani in sicer vse delovne dni med 9.
in 12. uro, od objave sklica do zasedanja
skupščine. Predlagane spremembe dejavnosti in statuta ter predlogi drugih sklepov
z utemeljitvami so objavljeni tudi na spletni
strani družbe.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, imetniki navadnih delnic sami ali po
svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe
svojo udeležbo na skupščini. Pooblaščenec
se mora izkazati s pisnim pooblastilom.
Pisna pooblastila morajo za fizične osebe
vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa
ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo
ter podpis in žig pooblastitelja. Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo
skupščine tudi, če niso delničarji.
Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino razen pri točki 2., 3., 4. kjer je
potrebna tričetrtinska večina pri sklepanju
zastopanega kapitala. Glasuje se osebno
oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na
podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob
vstopu na skupščino.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri, z istim dnevnim
redom. Po ponovnem sklicu bo skupščina
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
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Dvorana v kateri bo potekala skupščina
bo odprta pol ure pred uradnim začetkom.
V tem času se bodo delile glasovnice.
Uprava družbe
Semenarna Ljubljana
Anton Prašnikar
Št. 049-08
Ob-5664/08
Na podlagi statuta delniške družbe Oniks
Invest d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicujemo
1. redno skupščino
delniške družbe Oniks Invest d.d.,
ki bo dne 28. 7. 2008 ob 13. uri v sejni
sobi na sedežu družbe Spodnji Plavž 26,
Jesenice.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Gregor Kozamernik.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Predstavitev;
– sprejetega revidiranega letnega poročila in poročila upravnega odbora o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2007,
– sprejetega revidiranega konsolidiranega letnega poročila in poročila upravnega
odbora o preveritvi konsolidiranega letnega
poročila za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s sprejetim revidiranim letnim poročilom
družbe Oniks Invest d.d. za poslovno leto
2007 in Poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila ter sprejetim revidiranim konsolidiranim letnim poročilom družbe
Oniks Invest d.d. za poslovno leto 2007 in
Poročilom upravnega odbora o preveritvi
konsolidiranega letnega poročila.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 in o podelitvi razrešnice upravnemu odboru.
Predlog sklepa:
3.1. Ugotovitev in uporaba bilančnega
dobička.
Na dan 31. 12. 2007 znaša bilančni dobiček družbe Oniks Invest d.d. 5.057.328,74
EUR. Bilančni dobiček se ne razporedi in
v celotnem znesku ostane kot preneseni
dobiček, o uporabi katerega bo odločeno
v naslednjih poslovnih letih.
3.2. Razrešnica upravnemu odboru.
Predlog sklepa: skupščina upravnemu
odboru v skladu s 294. členom ZGD-1 podeli razrešnico za delo v poslovnem letu
2007.
4. Pooblastilo upravnemu odboru za pridobitev lastnih delnic družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča upravni odbor
družbe za nakup lastnih delnic. Pooblastilo
velja 18 mesecev. Najnižja nakupna cena
znaša 40,00 EUR, najvišja pa knjigovodsko
vrednost delnice na dan 31. 12. 2007. Skupni znesek lastnih delnic ne sme preseči
10% osnovnega kapitala družbe.
Upravni odbor lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice za namene, opredeljene
v 247. členu ZGD-1.
Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, ki jih družba pridobi na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica obstoječih
delničarjev izključena.
Skupščina pooblašča upravni odbor, da
lahko lastne delnice umakne brez nadalj-

nega sklepanja o zmanjšanju osnovnega
kapitala.
Skupščina pooblašča upravni odbor
družbe, da po zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi umika lastnih delnic spremeni
statut tako, da ga uskladi z veljavno sprejeto
odločitvijo.
5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za poslovno leto 2008 revizijsko
družbo In revizija Družba za revidiranje in
svetovanje d.o.o., Ljubljana.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda, vključno z letnim poročilom in poročilom upravnega odbora bo delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, vsak delovni
dan od objave sklica, od 8. do 12. ure.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
uprave in so vpisani v delniški knjigi KDD po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo
odprt 1 uro pred začetkom seje. Udeležence
prosimo, da ob prihodu prijavijo udeležbo,
podpišejo seznam prisotnih delničarjev, pooblaščencev oziroma zastopnikov.
Nasprotni predlogi
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim predlaganim sklepom pisno sporočijo upravi v roku
7 dni po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Navodilo za glasovanje
Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas.
Nova seja
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14. uri v istem prostoru. Skupščina bo
v tem primeru veljavno sklepala in odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala družbe.
Oniks Invest d.d.
Ob-5692/08
Na podlagi drugega odstavka 295. in četrtega odstavka 281. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 32. člena
Statuta Gradis IPGI, d.d., uprava in nadzorni
svet Gradis IPGI, d.d. sklicujeta
13. skupščino
Gradis IPGI, d.d., Ljubljana, Industrijska
cesta 2,
ki bo 22. 7. 2008 ob 12. uri, v prostorih družbe na naslovu Industrijska cesta 2,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine:
a) ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev,
da je na skupščini prisoten notar iz Ljub
ljane, ki bo sestavil zapisnik,
b) imenovanje preštevalca glasov in
predsednika skupščine.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika
skupščine se imenuje Miha Grilec, za preštevalca glasov se imenuje Miha Klep.
2. Predstavitev Letnega poročila Gradis
IPGI, d.d. za poslovno leto 2007 z mnenjem
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revizijske družbe in z mnenjem nadzornega
sveta k Letnemu poročilu za poslovno leto
2007 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 2.1: skupščina družbe
se seznani z Letnim poročilom družbe Gradis IPGI, d.d. za poslovno leto 2007 z mnenjem revizijske družbe ter z mnenjem nadzornega sveta k Letnemu poročilu poslovno
za leto 2007.
Predlog sklepa št. 2.2: skupščina družbe
ne podeli razrešnice za poslovno leto 2007
bivšemu direktorju Vanji Verdelu in bivšim
članom nadzornega sveta Mojci Mare Fink,
Bredi Ivanc Kovačič in Bogomirju Vnučecu.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa št. 3: skupščina delničarjev sprejme predlagane dopolnitve statuta Gradis IPGI, d.d., kot izhaja iz priloge
k tej točki in čistopis statuta Gradis IPGI,
d.d. skladno s spremembami in dopolnitvami.
4. Poročilo posebne revizije Ernst&Young
d.o.o. vodenja posameznih poslov družbe
Gradis IPGI, d.d., v zvezi s Pogodbo o opravljanju storitev, sklenjeno z družbo Vegrad,
d.d., dne 6. 11. 2007 in vložitev odškodninskih zahtevkov zoper bivšo upravo in nadzorni svet družbe.
Predlog sklepa št. 4.1: skupščina družbe
se seznani s Poročilom posebne revizije
Ernst&Young Revizija d.o.o. z dne 25. 4.
2008 vodenja posameznih poslov družbe
Gradis IPGI, d.d., v zvezi s Pogodbo o opravljanju storitev, sklenjeno z družbo Vegrad,
d.d., dne 6. 11. 2007.
Predlog sklepa št. 4.2: skladno s sprejetimi sklepi skupščine družbe z dne 4. 2.
2008, zlasti pod točko 2 in 3, skupščina
družbe Gradis IPGI, d.d., soglaša, da se ne
izvaja Pogodba o opravljanju storitev, sklenjena med družbama Gradis IPGI, d.d. in
Vegrad, d.d., dne 6. 11. 2007, in da družba
uporabi vsa pravna sredstva, s katerimi bo
zavrnila izvajanje te pogodbe s strani družbe Vegrad, d.d., in zahtevke v obstoječih
in prihodnjih sodnih in izvršilnih postopkih
te družbe, z namenom dokazati, da je pogodba neveljavna in da ne ustvarja pravic
in obveznosti za stranke. Skupščina družbe
soglaša, da se vložijo odškodninski zahtevki
zoper bivšega direktorja družbe Vanjo Verdela in zoper bivše člane nadzornega sveta
Mojco Mare Fink, Bredo Ivanc Kovačič in
Bogomirja Vnučeca.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa št. 5: za poslovno leto
2008 se za revizorja družbe imenuje KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o.
Sklep pod točko 1. predlaga uprava,
sklep pod točko 5. predlaga nadzorni svet,
ostale sklepe predlagata uprava in nadzorni
svet skupaj.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so tretji dan pred dnevom skupščine ob 8. uri vpisani v delniško knjigo, ki se
vodi pri KDD (deponiranje nematerializiranih
imenskih delnic zaradi udeležbe na skupščini delničarjev). Delničar, ki ima pravico
do udeležbe na skupščini, se lahko udeleži
skupščine in uresničuje glasovalno pravico,
če najkasneje tri dni pred dnevom skupščine
prijavi svojo udeležbo.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za
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udeležbo in za uresničevanje glasovalne
pravice na skupščini. Pooblaščenec mora
pisno pooblastilo predložiti najkasneje do
začetka zasedanja skupščine.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu.
Uresničevanje glasovalne pravice
Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje
en glas.
Gradivo
Gradivo je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe Gradis IPGI, d.d.
Uprava in nadzorni svet
Gradis IPGI, d.d.

Razširitve dnevnih redov
Ob-5555/08
Na podlagi zahteve družbe Mercata
d.d., Ljubljana, Trg republike 3, ki je delničar družbe LIP Radomlje d.d. in ima v lasti
160.444 delnic družbe LIP Radomlje d.d.,
kar predstavlja 38,47% delnic družbe, se
na podlagi 298. člena ZGD-1 na 14. seji
skupščine družbe LIP Radomlje d.d., ki je
sklicana za 9. 7. 2008 dodata dve novi točki
dnevnega reda, ki se glasita:
9. Imenovanje posebnega revizorja po
318. členu ZGD-1 zaradi preveritve posameznih poslov družbe LIP Radomlje d.d.
v zadnjih petih letih.
Predlog sklepa:
»9.1. Za posebnega revizorja družbe
na podlagi 318. člena ZGD-1 se imenuje
revizorska hiša Contura d.o.o., Celovška
cesta 150, Ljubljana, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe, in sicer za
zadnjih pet let, šteto od dneva skupščine. Predmet posebne revizije so naslednji
posli:
– poslovanje sklada lastnih delnic družbe LIP Radomlje d.d., nakupe in prodajo
lastnih delnic,
– poslovanje družbe z družbo GBD
d.o.o., Kranj in z njo povezanih oseb,
– nakup lastnih delnic družbe v letu
2006, na podlagi v letu 2002 sklenjene opcijske pogodbe,
– pogodbe in poslovanje s pomembnejšimi posredniki, dobavitelji in kupci,
– pogodbe in poslovanje z delničarji
družbe in z njimi povezanimi osebami,
– sklepanje dolgoročnih in kratkoročnih
posojilnih in kreditnih pogodb (zadolževanje
družbe), s poudarkom na pogojih zadolževanja in zavarovanj za prejeta posojila in
kredite,
– poslovanje družbe z vsemi nepremičninami, predvsem upravne zgradbe,
– vodenje dezinvestiranja in vodenje investicij,
– poslovanje, povezano s prodajo delnic
družbe v lasti Infond ID1 d.d.,
– gotovinsko poslovanje in
– pregled stroškov, ki niso neposredno
povezani s poslovanjem,
– pregled vseh poslov sklenjenih z družbama Rubicon Dizajn d.o.o. in Igem d.o.o.,
vključno z vsemi posli, plačanimi stroški in
dejansko izvedenimi storitvami z notarji in
odvetnikom.
Posebni revizor mora začeti s posebno
revizijo najkasneje v roku 30 dni po sprejetju sklepa o posebni reviziji. Vse navedene
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posle je potrebno pregledati za preteklo 5
letno obdobje.«
Utemeljitev:
Pri poslovanju družbe LIP Radomlje
d.d. z lastnimi delnicami je zaslediti nepravilnosti, in sicer obstaja sum, da je
prišlo do oškodovanja družbe in neenakopravnega obravnavanja delničarjev, hkrati
pa naj bi družba sama financirala tretje
osebe pri nakupu svojih delnic ali dajala
zavarovanja (poroštva) ali na druge načine pomagala pri nakupih njenih delnic.
Kljub zahtevam delničarja nista ne uprava
ne nadzorni svet dala delničarju zadostnih
pojasnil in nista ukrepala. Prav tako obstaja sum, da se preko by – pass podjetij
siromaši družbo. Obstaja tudi sum nepravilnosti pri prodaji upravne zgradbe ter pri
dezinvestiranju.
10. Zmanjšanje osnovnega kapitala
z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa:
»10.1. Družba je dolžna nemudoma uveljaviti razveljavitve vseh poslov, sklenjenih
z družbama Rubicon Dizajn d.o.o. in Igem
d.o.o. ter pridobiti vse delnice družbe LIP
Radomlje d.d. v lasti obeh družb in povrniti
vsa morebitna druga prepovedana plačila
vključno z vso škodo, ki bi družbi zaradi
tega nastala.
10.2. Družba je dolžna od delničarja
IGEM d.o.o. odkupiti 26.957 lastnih delnic
družbe po ceni 11,20 € in jih v skladu s tretjim odstavkom 250. člena ZGD-1 nemudoma umakniti.
10.3. Osnovni kapital družbe v nominalni vrednosti 1.740.485,73 €, ki je razdeljen na 417.090 kosovnih delnic, se z umikom 26.957 delnic družbe zmanjša tako,
da nominalni osnovni kapital po zmanjšanju znaša 1.627.996,16 € in je razdeljen na
390.133 kosovnih delnic. Umik delnic se
izvede v breme vpoklicanega kapitala, za
sorazmerni znesek se zmanjšajo tudi prevrednotovalni popravki kapitala v vrednosti
109.489,97 €.
10.4. Nadzorni svet družbe se pooblasti
za uskladitev besedila statuta s sklepom
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
10.5. Uprava po vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala s sklepom razveljavi 150.663
umaknjenih delnic družbe in izda nalog za
izbris delnic iz delniške knjige.
10.6. Družba je dolžna:
– od družbe Rubicon Dizajn d.o.o. pridobiti skupno 123.706 delnic LIP Radomlje
d.d.,
– od družbe IGEM d.o.o. pa 69.243 delnic LIP Radomlje d.d.
po enaki ceni, po kateri sta družbi Rubicon Dizajn d.o.o. in Igem d.o.o. te delnice
pridobili in jih takoj po pridobitvi po enaki
ceni pisno ponuditi v odkup vsem tedaj obstoječim delničarjem družbe LIP Radomlje
d.d. v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu.«
Utemeljitev:
Ker je družba pridobivala v nasprotju
s skupščinskim pooblastilom in določbami
ZGD-1, je potrebno delnice skladno z določili 250. člena ZGD-1 umakniti, preostale
delnice pa po pridobitvi odsvojiti vsem tedaj obstoječim delničarjem kot to zahteva
načelo enakopravnega obravnavanja vseh
delničarjev.
LIP Radomlje, d.d.
direktor
Asto Dvornik

Nasprotni predlogi
Ob-5704/08
Uprava družbe Nove KBM d.d., Ulica Vita
Kraigherja 4, 2505 Maribor, v skladu z 299.
in 300. členom ZGD-1, objavlja nasprotni
predlog delničarja VZMD – Vseslovenskega
združenja malih delničarjev, Salenorova 4,
1000 Ljubljana, z dne 13. 6. 2008 k sklepu
3. točke dnevnega reda 17. skupščine Nove
KBM, d.d., Maribor, sklicane za dne 8. 7.
2008, ki glasi:
VZMD – Vseslovensko združenje malih
delničarjev, Salenorova 4, 1000 Ljubljana,
delničar Nove KBM, d.d. (v nadaljevanju delničar - predlagatelj) vlaga na sklepe, predloge in mnenja uprave in nadzornega sveta za
17. skupščino Nove KBM, d.d., Maribor, sklicano za dne 8. 7. 2008, pravočasno, v skladu s prvim odstavkom 300. člena Zakona
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št,
42/06, 60/06 p. in 10/08 – v nadaljevanju:
ZGD-1), ter sporoča, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu uprave in nadzornega
sveta in da bo druge delničarje pripravil do
tega, da bodo glasovali za nasprotni predlog
k točki 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove
KBM d.d. za poslovno leto 2007.
Nasprotni predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček za leto 2007 v višini
10.070.705,03 evra se uporabi za naslednje
namene:
– 9.343.193,60 evra za izplačilo dividend
delničarjem, kar znaša 0,4 evra bruto na
kosovno delnico,
– 64.000,00 evrov za nagrado članom
nadzornega sveta,
– 663.511,43 evra ostane banki kot preneseni dobiček.
Upravičenci do dividend so delničarji, ki
so bili na dan 10. 7. 2008 vpisani v delniško
knjigo.
Dividenda se izplača najkasneje 60 dni
po sprejemu sklepa skupščine o uporabi
bilančnega dobička.
2. V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina banke podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem
letu 2007.
Utemeljitev nasprotnega predloga:
Uprava in nadzorni svet sta skupščini predlagala delitev bilančnega dobička 0,2 EUR na delnico, kar – ne glede na
skladnost z zastavljeno dividendno politiko
banke, ki jo je potrdil nadzorni svet banke –
predstavlja dividendo, ki je z ozirom na ekonomski in finančni položaj banke prenizka.
Predlagana dividenda je namreč kar 3-krat
manjša od dividende, izplačane za poslovno leto 2006 (0,66 EUR na delnico), razen
tega pa tudi primerjava s politiko dividend in
nagrajevanjem nadzornega sveta naprimer
NLB, d.d., v kateri je prav tako udeležena
država (Republika Slovenija) s pomembnim
deležem, pokaže, da predlagana uporaba
bilančnega dobička Nove KBM, d.d., predstavlja nesorazmerno razporeditev dobička
med delničarje, družbo in člane nadzornega sveta, pri čemer sta uprava in nadzorni
svet Nove KBM, d.d., pri predlogu izplačil
dividende preskromna do delničarjev in nesorazmerno velikodušna do članov nadzornega sveta.
Tako je naprimer iz letnih poročil obeh
bank za leto 2007 razvidno:
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– da je predlagana dividenda Nove
KBM, d.d., na nominalno vrednost delnice trikrat manjša do predlagane dividende
NLB, d.d.,
– da so dosedanji stroški za leto 2006 in
2007 za devetčlanski nadzorni svet Nove
KBM, d.d., večji od stroškov za enajstčlanski
nadzorni svet NLB, d.d.,
– da je predlagana nagrada devetčlanskega nadzornega sveta Nove KBM, d.d.,
v višini 135.000 EUR, večja kot nagrada
enajstčlanskega nadzornega sveta NLB,
d.d. (96.910,50 EUR).
Sicer pa – ne glede na neenotni pristop
k dividendni in nagrajevalni politiki v bankah,
kjer je s pomembnim deležem udeležena
država – niti uprava niti nadzorni svet Nove
KBM, d.d., v gradivu nista posebej utemeljila
razlogov za uporabo preostanka bilančnega
dobička za druge rezerve, zato delničar-predlagatelj ne vidi nobenega razloga, da se bilančni dobiček ne bi uporabil za delitev med
delničarje banke, preostanek bilančnega
dobička pa ostal nerazporejen za odločanje
o uporabi v naslednjih letih. Uprava banke
in nadzorni svet sta namreč že pri sesta-

vi letnega poročila izkoristila vse zakonske
možnosti zmanjšanja bilančnega dobička in
več kot 32 milijonov evrov čistega dobička
že odvedla v različne rezerve banke.
Prav tako je delničar-predlagatelj prepričan, da je delitev bilančnega dobička za
nagrado članom nadzornega sveta banke,
kot jo je predlagal (v manjšem obsegu), več
kot primerna iz naslednjih razlogov:
– poslovanje banke v let 2007 ni bilo tako
uspešno (med drugim posamezne povezane družbe v tujini poslujejo negativno), da
bi nadzorni svet upravičeno prejel nagrado v maksimalni višini, kot jo določa Sklep
Vlade Republike Slovenije o nagrajevanju
članov nadzornega sveta v javnih podjetjih
in drugih gospodarskih družbah, ki so v delni
ali celotni neposredni ali posredni lasti Republike Slovenije, z dne 15. 2. 2007,
– ker so bili stroški za delovanje nadzornega sveta v letu 2007 visoki (16 rednih in
11 korespondenčnih sej) in bi jih bilo prejkoslej mogoče znižati z učinkovitejšo organizacijo delovanja.
Na podlagi navedenega delničar-predlagatelj predlaga upravi, da v skladu s prvim
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odstavku 300. člena ZGD-1 nasprotni predlog objavi, in jo hkrati obvešča, da bo na
skupščini ugovarjal predlogu uprave in nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov
nasprotni predlog, ki ga daje v obravnavo
in sprejem.
S spoštovanjem!
Stališče uprave Nove KBM d.d. do nasprotnega predloga:
Uprava banke nasprotuje nasprotnemu
predlogu delničarja, ker ugotavlja, da je
predlog uporabe bilančnega dobička, ki ga
predlaga uprava in nadzorni svet v skladu
z dividendno politiko banke, sprejeto s strani uprave in nadzornega sveta banke in ki
je bila objavljena tudi v Prospektu ob javni
prodaji delnic. Banka v skladu s takšno politiko usmerja del bilančnega dobička v druge rezerve, ki jih potrebuje za nadaljevanje
pospešene rasti banke.
Uprava Nove KBM d.d.
Manja Skernišak
članica
Matjaž Kovačič
predsednik
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Zavarovanja terjatev
SV 236/08
Ob-5696/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Janje Luin iz Kopra, opr. št. SV 236/08 z dne 13. 6. 2008, je
bila nepremičnina z identifikacijsko številko
2605–403-13, z oznako P, poslovni prostor
v skupni izmeri 217,30 m2, v prvi etaži poslovno stanovanjskega objekta z identifikacijsko številko 2605-403, ki stoji na parceli
številka 43/1, k.o. Koper, na naslovu Ukmarjev trg 5, 6000 Koper, s pripadajočim
solastninskim deležem na prostorih skupne
rabe in zemljišča, last Modri nepremičnine,
d.o.o., matična številka 2322838, Barvarska
steza 8, 1000 Ljubljana, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 13. 6. 2008, sklenjene med
Moena promet z nepremičninami d.o.o., kot
prodajalcem in Modri nepremičnine, d.o.o.,
kot kupcem, do celote zastavljena v korist
Posojilnica - Bank Borovlje - Celovec, registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Hauptplatz 16, 9170 Ferlach (Borovlje),
Austria, enolična identifikacijska - matična
številka 1900650, za zavarovanje denarne
terjatve v višini glavnice 800.000,00 EUR,
z obrestmi po obrestni meri mesečni Euribor, ki je spremenljiva +1,4% točk pribitka
letno, ki se vrača v 120 mesečnih obrokih,
z zapadlostjo vsakega zadnjega v mesecu,
po 8.991,00 EUR, višina zadnjega obroka
bo razvidna ob zaključnem obračunu kredita, pri čemer prvi obrok zapade v plačilo
dne 31. 8. 2008 in zadnji dne 31. 7. 2018 ter
s končnim rokom zapadlosti celotne terjatve
31. 7. 2018, z možnostjo predčasnega odpoklica, z zamudnimi obrestmi in stroški ter
z ostalimi pogoji plačila, kot izhajajo iz hipotekarne kreditne pogodbe številka 2.461.192
z dne 13. 6. 2008 in iz notarskega zapisa
sporazuma o zastavi in ustanovitvi hipoteke
notarke Luin Janje iz Kopra, opravilna številka SV 236/08 z dne 13. 6. 2008.
SV 1401/08
Ob-5697/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-1401/08, DK-164/08
z dne 12. 6. 2008, je bila nepremičnina –
ident. št. 1959-5443-2, ki v naravi predstavlja nevpisano dvoinpolsobno stanovanje št.
2 v 1. nadstropju, s pripadajočim kletnim prostorom, v skupni izmeri 72,55 m2, ki je posamezni del stanovanjske stavbe na naslovu
Ulice Matije Tomca 4, 1203 Domžale, stoječe na parc. št. 3917 in 3918, vpisane pri vl.
št. 2444, k.o. Domžale, last Gorana Vukića
in Tine Strajinović, vsakega do polovice, kot
kupca, pridobljeni na temelju overjene prodajne pogodbe z dne 9. 6. 2008, sklenjene
s Andrejašič Pavlom, stanujočim Mačkovci
66, Domžale, kot prodajalcem, zastavljeno
v korist upnice Volksbank - Ljudska banka
d.d., Dunajska cesta 128, Ljubljana, matična številka 5496527000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 145.500,00 EUR,
napram dolžnikom Vukić Goranu, stanujočemu Ulica 28. maja 57, Ljubljana, Strajinović
Tini, stanujoči Brodarjev trg 14, Ljubljana,
Strajinović Ivanu, stanujočemu Brodarjev trg
14, Ljubljana, Vincek Tatjani, stanujoči Ulica
28. maja 57, Ljubljana.

SV 659/08
Ob-5698/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Brede Horvat
iz Maribora, opravilna številka SV 659/08
z dne 13. 6. 2008, je bila nepremičnina –
stanovanje številka 1 v izmeri 24 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu
Vozniška pot 9a, 2344 Lovrenc na Pohorju,
zgrajene na parceli številka 77/13 katastrska Občina Lovrenc na Pohorju; stanovanje pa obsega predsobo v izmeri 3,30 m2,
kopalnico v izmeri 4,73 m2, sobo v izmeri
15,72 m2 in klet v izmeri 1,20 m2; last dolžnice – zastaviteljice Nede Janjić, rojene
11. 5. 1986, stanujoče Kovaška cesta 24,
2344 Lovrenc na Pohorju, do celote, na
podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe, opravilna številka SV 547/08 z dne
13. 5. 2008; zastavljena v korist upnice
Nove kreditne banke Maribor d.d., s sedežem Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve prej navedene upnice do dolžnice – zastaviteljice
Nede Janjić, v višini 22.000,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo v roku najkasneje
do vključno 20. 6. 2025 oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnice.
SV 411/2008
Ob-5699/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Edvarda Sivca iz
Tolmina, Brunov drevored 13, Tolmin, opr.
št. SV-411/2008 z dne 12. 6. 2008, je garsonjera št. 2 s pomožnim prostorom, v skupni izmeri 20,18 m2, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjske hiše v Tolminu, na naslovu Ulica prekomorskih brigad 14, Tolmin,
stoječe na parc. št. 121/15, k.o. Tolmin, ki
še ni vpisana v zemljiški knjigi kot etažna
lastnina, zastavljena v korist upnice Banke
Sparkasse d.d., Cesta na Kleče 15, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
14.200,00 EUR s pripadki.
SV 467/2008
Ob-5700/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 467/2008 z dne
12. 6. 2008, je dvosobno stanovanje številka
5 v skupni izmeri 57,01 m2, ki se nahaja
v 2. nadstropju poslovno stanovanjskega
objekta na naslovu Trg Dušana Kvedra 018,
2000 Maribor, ki stoji na parc. št. 1833/4,
k.o. Spodnje Radvanje, katerega lastnika
sta Biljana Krepek, EMŠO 1902977185006
in Anton Krepek, EMŠO 0710972500485,
oba stanujoča Trg Dušana Kvedra 018, Maribor, do 1/2 od celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 11. 7. 2003, sklenjene
s prodajalko Hojnik Miriam in zastavnima
dolžnikoma Krepek Antonom in Stjepić (sedaj Krepek) Biljano kot kupcema in na podlagi prodajne pogodbe z dne 24. 9. 2002 in
dodatka k tej prodajni pogodbi z dne 30. 10.
2002, sklenjena s prodajalcem Ališić Zlatkom in Hojnik Miriam kot kupovalko ter
Večernik Martinom kot zastavnim upnikom
in predkupnim upravičencem, zastavljeno
v korist Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka 5860580000,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve

v višini 150.040,00 CHF s pripadki in v višini
73.000,00 CHF s pripadki.
SV 465/08
Ob-5711/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina
z Jesenic, opr. št. SV 465/08 z dne 17. 6.
2008, je bilo stanovanje št. 5 z ident. št.
2175-1014-5, ki se nahaja v večstanovanjski
stavbi na Jesenicah, Cesta 1. maja 26b, stoječe na parc. št. 802/8, parc. št. 802/9, parc.
št. 804/14, parc. št. 804/7 in parc. št. 806/2,
vse k.o. Jesenice, v skupni izmeri 67,15 m2,
last zastavitelja Antona Kobala, na podlagi
notarskega zapisa, prodajne pogodbe opr.
št. SV 366/08 z dne 23. 5. 2008, zastavljeno
v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana,
matična številka 5026237000, s sedežem
v Ljubljani, Ajdovščina 4, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 50.000,00 EUR
s pripadki.
SV 466/08
Ob-5712/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 466/08 z dne 18. 6. 2008,
je bilo stanovanje št. 18 v izmeri 53,80 m2,
v tretjem nadstropju stanovanjske hiše Cesta Toneta Tomšiča 70e, Jesenice in kletni
prostor v izmeri 1,80 m2, stoječe na parc.
št. 1321/4, k.o. Jesenice, last zastaviteljice Sabine Kogler, Burgenlandstrasse 18a,
9500 Villach, Avstrija, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 6. 5. 2008, zastavljeno v korist upnice Posojilnica - Bank Zila, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9500
Villach/Beljak, Kaiser Josef Platz 6, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini
27.000,00 EUR s pripadki.
SV 1119/08
Ob-5713/08
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1119/08 z dne
30. 5. 2008, je bila nepremičnina ident. št.
1721-4-15 – poslovni prostor št. 8 v skupni izmeri 35,54 m2, ki se v naravi nahaja
v pasaži kletne etaže poslovne stavbe na
naslovu Trg republike 2, 1000 Ljubljana, ki
stoji na parc. št. 30/1, 30/14, 30/15, 30/16,
30/17, 30/18, 30/19 in 30/20, katastrska občina Gradišče I in delno na parc. št. 3082/2,
katastrska občina Ajdovščina, last Črtomira Ščukovta iz Vrhnike, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 26. 4. 2004,
sklenjene s prodajalcem LB Leasing d.o.o.
Ljubljana, zastavljeno v korist upnice NLB
d.d., zaradi zavarovanja kreditne denarne
terjatve v višini 96.500,00 EUR s pp.
SV 2722/03
Ob-5714/08
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2722/03 z dne
23. 12. 2003, je bilo dvosobno stanovanje
št. 10 v izmeri 45,10 m2, v zgradbi na naslovu Hudovernikova 3 v Ljubljani, stoječi
na parc. št. 387/7, k.o. Poljansko predmestje, last zastaviteljice Saše Leban iz Ljubljane, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 397 z dne 15. 11. 1991, sklenjene s prodajalko Republiko Slovenijo, zastavljeno
v korist upnice KB Finance S.P.A. iz Gori-
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ce, za zavarovanje denarne terjatve v višini
150.000,00 EUR s pripadki.
SV 166/08
Ob-5715/08
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 166/08 z dne
28. 1. 2008, je bila nepremičnina – enosobno stanovanje v pritličju, v izmeri 32,72 m2,
ki je posamezni del stanovanjske stavbe na
naslovu Kavškova 5, 1000 Ljubljana, stoječe
na parc. št. 625, katastrska občina Spodnja
Šiška, last zastavne dolžnice Nataše Mori iz
Ljubljane, na podlagi prodajne pogodbe za
stanovanje z dne 18. 12. 2007, sklenjene
s prodajalcem Dejanom Kasapom iz Ljubljane, zastavljena v korist upnice NLB d.d.,
zaradi zavarovanja kreditne denarne terjatve v višini 93.300,00 CHF s pp.
SV 251/08
Ob-5716/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV – 251/08 z dne 7. 2. 2008,
je bila nepremičnina – trisobno stanovanje
v velikosti 82,43 m2, s pomožnimi prostori,
v stanovanjski hiši na naslovu Bohinjčeva
ulica 11, 1000 Ljubljana, stoječi na parc.
št. 207/4, katastrska občina Dravlje, last
zastaviteljice Zdenke Varga Novljan, stan.
Bohinjčeva ulica 11, Ljubljana, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 23. 12. 1991, sklenjene s prodajalcem Splošnim gradbenim
podjetjem Slovenija ceste Tehnika Obnova,
Ljubljana, zastavljena v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 5860571,
zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini
200.000,00 EUR s pripadki.
SV 322/08
Ob-5717/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka ml. iz
Ljubljane, opr. št. SV 322/08, je štirisobno
stanovanje št. 10/06 s pripadajočo kletjo,
v izmeri 91,94 m2, ki se nahaja v 10. nadstropju stanovanjskega bloka V Ljubljani,
Brilejeva 1, ki stoji na parceli št. 102/1, k.o.
Dravlje, vpisani v zemljiško knjigo Okrajnega sodišča v Ljubljani, pri vl. št. 3061,
last Alje Knego in Andreja Knego, vsakega
do ½, zastavljeno v korist banke UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, matična številka 5446546,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
291.250,00 CHF.
SV 336/08
Ob-5718/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV – 336/08 z dne 21. 2.
2008, so bile nepremičnine, trisobno duplex stanovanje št. 1 v pritličju, Neubergerjeva ulica 007, 1000 Ljubljana, v izmeri
99,72 m2, s kletno shrambo v izmeri 6,7 m2
in atrijem v izmeri 64,49 m2, v stanovanjski
hiši na naslovu Neubergerjeva ulica 007,
1000 Ljubljana, stoječi na 1761/15, katastrska občina Bežigrad, last zastaviteljev Boštjana Laki Hazabenta in Katarine Štraus,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 31. 1.
2008, sklenjene s prodajalcema Pavlom
Slaničem in Miro Slanič, oba stan. Neubergerjeva 7, 1000 Ljubljana, zastavljene
v korist upnice UniCredit Banka Slovenija
d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, zaradi zavarovanja
denarne terjatve v višini 550.000,00 CHF
s pripadki.

SV 399/08
Ob-5719/08
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 399/08 z dne
28. 2. 2008, je bilo stanovanje št. 3, v pritličju stanovanjskega objekta Cesta II. grupe
odredov 1, 1000 Ljubljana, ki stoji na parc.
št. 1203/3, katastrska občina Dobrunje, last
Velinke Pejić iz Ljubljane in Sretka Pejića
iz Ljubljane, vsakega do 1/2, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 19. 2. 2008, sklenjene s prodajalcem Matjažem Miheličem iz
Ljubljane, zastavljeno v korist upnice NLB
d.d., zaradi zavarovanja kreditnih denarnih terjatev v višini 25.000,00 EUR s pp. in
25.000,00 EUR s pp.
SV 519/08
Ob-5720/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV – 519/08 z dne 17. 3.
2008, je bila nepremičnina, enosobno stanovanje št. 143, v skupni izmeri 35,33 m2,
v stanovanjski stavbi z id. št. 1534. ES, na
naslovu Vojkova cesta 91, 1000 Ljubljana,
stoječi na parc. št. 958/4, 958/5, 958/6 in
959/5, katastrska občina Stožice, last kreditojemalca Marka Korača, na podlagi prodajne pogodbe z dne 18. 9. 2000, sklenjene
z prodajalko Janjo Hrast, roj. 30. 8. 1960,
stan. Vojkova c. 91, Ljubljana, z overjenim izvirnikom zemljiškoknjižnega dovolila
z dne 14. 1. 2008, zastavljena v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka
5446546, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 16.370,00 CHF s pripadki.
SV 813/08
Ob-5721/08
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 813/08 z dne 21. 4.
2008, je bilo stanovanje št. 8, v II. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Peričeva
3, 1000 Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1899,
katastrska občina Bežigrad, last Marjetke
Hrnčič iz Ljubljane do celote, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 3. 4. 2008, sklenjene s prodajalcem Marijanom Grošljem
iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice
UniCredit Banka Slovenija d.d., zaradi zavarovanja kreditne denarne terjatve v višini
124.360,00 CHF s pp.
SV 888/08
Ob-5722/08
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 888/08 z dne 25. 4.
2008, je bilo stanovanje št. 1 v skupni izmeri
42,94 m2, v kleti stanovanjske hiše Beethovnova 14, Ljubljana, stoječe na parc. št. 2860,
k.o. Ajdovščina, last zastavne dolžnice Tanje
Smrekar iz Ljubljane, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 1. 4. 2005, sklenjene
s prodajalcem Klemnom Cesarjem iz Ljubljane, zastavljena v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, matična številka 5446546,
zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini
46.200,00 EUR s pripadki.
SV 896/08
Ob-5723/08
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 896/08 z dne
25. 4. 2008, je bilo stanovanje z ident. št.
1740-843-11, ki je posamezni del stavbe
Celovška 99a, 1000 Ljubljana, stoječe na
parc. št. 975/1, 975/9, 975/10 in parc. št.
984/6, katastrska občina Spodnja Šiška, last
zastavne dolžnice Špele Jug iz Ljubljane,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 24. 4.
2008, sklenjene s prodajalko Ivano Vanjo
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Kemperl iz Ljubljane, zastavljena v korist
upnice UniCredit Banka Slovenija d.d.,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
številka 5446546, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 144.250,00 CHF s pripadki.
SV 1043/08
Ob-5724/08
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1043/08 z dne
22. 5. 2008, je bilo stanovanje št. 4 v izmeri
41,92 m2, v 1. nadstropju (3. etaži), ki je posamezni del stanovanjske stavbe z ident. št.
2636-3165, na naslovu Smoletova ulica 12,
1000 Ljubljana, stoječi na parc. št. 2102/26,
katastrska občina Bežigrad, last zastavne
dolžnika Saše Vidmar iz Ljubljane, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 5. 5. 2008,
sklenjene s prodajalcem Ljubico Dalla Valle
iz Ljubljane, zastavljena v korist upnice Deželne banke Slovenije d.d., Kolodvorska 9,
1000 Ljubljana, matična številka 5349907,
zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini
18.000,00 EUR s pripadki.
SV 1042/08
Ob-5725/08
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1042/08 z dne
22. 5. 2008, je bilo stanovanje št. 4 v izmeri
41,92 m2, v 1. nadstropju (3. etaži), ki je posamezni del stanovanjske stavbe z ident. št.
2636-3165, na naslovu Smoletova ulica 12,
1000 Ljubljana, stoječi na parc. št. 2102/26,
katastrska občina Bežigrad, last zastavne
dolžnika Saše Vidmar iz Ljubljane, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 5. 5. 2008,
sklenjene s prodajalcem Ljubico Dalla Valle
iz Ljubljane, zastavljena v korist upnice Deželne banke Slovenije d.d., Kolodvorska 9,
1000 Ljubljana, matična številka 5349907,
zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini
50.000,00 EUR s pripadki.
SV 1044/08
Ob-5726/08
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1044/08 z dne
22. 5. 2008, je bilo stanovanje št. 12, v soseski BS 3/2 Rapova jama, objekt B-1 v tretjem nadstropju, v skupni izmeri 36,07 m2
in pripadajoča shramba v kleti št. 12, ki je
posamezni del stanovanjske hiše z ident. št.
2636-1677, stoječe na parc. št. 1294/107,
katastrska občina Bežigrad, last zastavnega
dolžnika Boštjana Ikovica iz Ljubljane, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 5. 5.
2008, sklenjene s prodajalcem Marinom
Družeto iz Ljubljane, zastavljena v korist
upnice Deželne banke Slovenije d.d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana, matična številka
5349907, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 50.000,00 EUR s pripadki.
SV 777/08
Ob-5728/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja, opr.
št. SV 777/08 z dne 18. 6. 2008, je nepremičnina – štirisobno stanovanje št. 7,
v skupni izmeri 101,10 m2, v pritličju stanovanjskega objekta na naslovu Župančičeva
ulica 7, 4000 Kranj, identifikacijska št. stavbe 2122-200 ES, ki stoji na parc. št. 61/3,
k.o. Huje, v lasti Rada Čiča, Šorlijeva ulica
4, Kranj in Radmile Čiča, Šorlijeva ulica 7,
Kranj, vsakega do ½, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 18. 6. 2008, sklenjene s prodajalko Mariano Vitali, Župančičeva ulica 7,
Kranj, zastavljena v korist UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140,
1000 Ljubljana, matična št. 5446546000,
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za zavarovanje denarne terjatve višini
180.500,00 CHF, z obrestno mero v višini
veljavnega 12 mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 1,80% letno, z rokom
vračila v 216 mesečnih anuitetah, od katerih
zadnja anuiteta zapade dne 30. 6. 2026.
SV 376/08
Ob-5729/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Sergeja Rojsa
iz Šmarja pri Jelšah z dne 16. 6. 2008,
opr. št. SV-376/08, sta bila apartma št. 54
v apartmajski hišici št. 13, ki stoji na parc.
št. 293/25, k.o. Podčetrtek, v skupni izmeri
39,45 m2 in predstavlja 14% solastninski delež glede na celotno površino apartmajske
hišice in apartma št. 130 v apartmajski hišici
24, ki soji na parc. št. 293/10, k.o. Podčetrtek, v skupni izmeri 40,20 m2 in predstavlja
13,10% solastninski delež glede na celotno
površino apartmajske hišice, last Zidarstvo
Ivan Kandolf s.p., Belovo 4b, 3270 Laško,
EMŠO 2004960500329, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene 4.6. 2008,
s Srečkom Hunskijem s.p., Trška cesta 5,
3254 Podčetrtek, v zvezi s prodajno pogodbo 01/04 z dne 14. 5. 2004 in aneksom
k kupoprodajni pogodbi številka 01/04 z dne
20. 7. 2006, oba sklenjena med Terme Olimia d.d. Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek in Srečkom Hunskijem s.p. Trška cesta 5, 3254 Podčetrtek, zastavljena v korist
upnice BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43,
9020 Klagenfurt, Avstrija, mat. št. 1901095,
zoper dolžnika Zidarstvo Ivan Kandolf s.p.,
Belovo 4b, 3270 Laško, mat. št. 5164944,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
95.000 EUR s pripadki.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

62 / 20. 6. 2008 /

Stran

2341

Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 9/98

Os-5727/08
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 51 z dne 23. 5.
2008, Os-4735/08, St 9/98, na strani 1928,
je bilo objavljeno vabilo upnikom na narok
za obravnavanje osnutka glavne razdelitve
v stečajnem postopku, katere naziv dolžnika
se pravilno glasi: MICOM – Trgovina, uvoz
– izvoz in zastopanje d.o.o. – v stečaju, Kidričeva 22, Koper.
Uredništvo
St 67/2007
Os-5564/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 67/2007 sklep z dne 9. 6. 2008:
Postopek prisilne poravnave med dolžnikom: Arka, Import, export d.o.o., Hmeljarska ulica 1, Žalec (matična številka:
5298105, ID št. za DDV: SI22520414) in njegovimi upniki, se ustavi in se po uradni dolžnosti začne stečajni postopek nad dolžnikom: Arka, import, export d.o.o., Hmeljarska
ulica 1, Žalec (matična številka: 5298105,
ID št. za DDV: SI22520414).
Odslej se firma glasi: Arka, import,
export d.o.o., Hmeljarska ulica 1, Žalec
(matična številka: 5298105, ID št. za DDV:
SI22520414) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. del. dovoljenja: L4/2004.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se
v prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (8,21 €) in največ 2000 točk (164,20 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca: 00 1110-67-2007).
Za terjatve, ki so bile prijavljene na oklic
za sklenitev prisilne poravnave, se šteje,
da so prijavljene tudi v stečajnem postopku
(138. člen ZPPSL), prav tako se štejejo za

prijavljene vse terjatve, ki so bile prijavljene
po prvem sklepu o začetku stečajnega postopka dne 10. 3. 2008.
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
10. septembra 2008 ob 13. uri, v sobi št.
236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 9. 6. 2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 6. 2008
St 24/2008
Os-5565/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 24/2008 sklep z dne 12. 6. 2008:
I. To sodišče je priporočeno po pošti dne
18. 4. 2008 ob 8. uri prejelo predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Zmaga je vaša, Trgovsko podjetje d.o.o.,
Mestni trg 3, Šentjur, ki ga zastopa odv.
družba Gregorin-Štifter in Gregorin iz Celja
in je dne 12 6. 2008 ob 9. uri začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Zmaga je vaša, Trgovsko podjetje d.o.o., Mestni trg 3, Šentjur
(matična številka: 5372526, ID št. za DDV:
SI35771046).
Odslej se firma glasi: Zmaga je vaša, Trgovsko podjetje d.o.o., Mestni trg 3, Šentjur
(matična številka: 5372526, ID št. za DDV:
SI35771046) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudolf Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in označba
spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti
v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (8,21 €) in največ 2000 točk (164,20 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca:
00 1110-24-2008).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
10. septembra 2008 ob 8.30, v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 12. 6.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 6. 2008
St 90/2007
Os-5566/08
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 90/2007 sklep
z dne 11. 6. 2008:

Poravnalni senat na osnovi načrta finančne reorganizacije in vseh priloženih
dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih terjatev po 43. in 44/II členu ZPPSL,
v skladu z dol. 52. člena ZPPSL razpisuje
narok za prisilno poravnavo med dolžnikom:
Ledas, Podjetje za predelavo in prodajo
mesnih izdelkov d.o.o., Lava 7F, Celje
in njegovimi upniki, ki bo dne 9. julija 2008
ob 14. uri, v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog finančne reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču,
v času uradnih ur. Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glasovali pisno (54/II člen
ZPPSL), naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu;
upniki pravne osebe naj glasovnici priložijo
dokazilo, da jo je podpisal zakoniti zastopnik
oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje
upnika. Pri glasovanju se bodo štele samo
tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni senat
prejel do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 6. 2008
St 77/2007
Os-5567/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 77/2007 sklep z dne 12. 6. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Auto Car, Zmago Globovnik s.p., Škalska
cesta 5, Slovenske Konjice (matična številka: 1102893, ID št. za DDV: SI59736348),
se zaključi v skladu z 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Auto Car, Zmago
Globovnik s.p., Škalska cesta 5, Slovenske
Konjice (matična številka: 1102893, ID št. za
DDV: SI59736348), iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 6. 2008
St 6/2007
Os-5568/08
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 6/2007 z dne 5. 6. 2008 odločilo, da se
ustavi nadaljnje vnovčevanje stečajne mase
in se stečajni postopek nad dolžnikom Sebastijan Transport, Trkman Branko s.p. –
v stečaju, Hrašče 141, Postojna, matična
št. 1333372, zaključi ter po pravnomočnosti
tega sklepa odredilo izbris samostojnega
podjetnika iz registra samostojnih podjetnikov pri AJPES.
Nepremično premoženje stečajnega
dolžnika – solastniški delež v obsegu ene
polovice nepremičnin s parc. št. 1946/4 in
1947/8, k.o. Hrašče, vpisane v vložku št.
658, k.o. Hrašče, se po pravnomočnosti
tega sklepa bremen proste izročijo upniku
upnika Intereuropa Transport d.o.o. Koper,
Vojkovo nabrežje 32, Koper, matična št.
1657470.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 6. 2008
St 46/2002
Os-5570/08
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 46/2002 z dne 24. 4. 2008 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Nordex
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DIV, zastopanje in mednarodna trgovina,
d.o.o. – v stečaju, Bobovek 13, Kranj.
Sklep je postal pravnomočen dne 22. 5.
2008, zato se dolžnik izbriše iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 6. 2008
St 26/2006
Os-5571/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Plastika Fidler, orodjarstvo in kovinoplastika d.o.o. – v stečaju, Štancerjeva 1, Slovenska Bistrica, se v skladu
s 169. členom ZPPSL zaključi, saj so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 6. 2008
St 16/2008
Os-5573/08
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 16/2008 dne 4. 6. 2008 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Vesna,
podjetje za akumulatorsko dejavnost d.d.
– v likvidaciji, Gosposvetska cesta 84,
Maribor, šifra dejavnosti: 31.400, matična številka: 5040973000, davčna številka:
SI11114223.
Odslej firma glasi: Vesna, podjetje za
akumulatorsko dejavnost d.d. – v likvidaciji,
Gosposvetska cesta 84, Maribor – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se določi
mag. Dito Kastelic, Trg Leona Štuklja 5,
Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
8,21 € in največ 164,20 € ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun:
– za
pravne
osebe
št.:
01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 00 01-0010162008,
– za
fizične
osebe
št.:
01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 00 01-0010162008.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
29. 9. 2008 ob 10.30, v sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 4. 6. 2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 6. 2008
St 145/2007
Os-5574/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 145/2007 z dne 5. 6. 2008 začelo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Matejem Goričanom s firmo Transport,
storitve z gradbeno mehanizacijo, Matej
Goričan s.p., Tinjska gora 90, Zgornja
Ložnica.
Odslej se dolžnikova firma glasi Transport, storitve z gradbeno mehanizacijo,
Matej Goričan s.p. – v stečaju, Tinjska gora
90, Zgornja Ložnica, njegova matična številka je 5391747, šifra njegove dejavnosti
pa 60.240.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ekonomist, Trg Leona Štuklja 5, Maribor.
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Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu na naslov: Okrožno sodišče v Mariboru,
2000 Maribor, Sodna ulica 14, v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. K vlogi naj priložijo
dokaz o plačilu sodne takse za prijavo terjatve, ki znaša 2% vrednosti prijavljene terjatve v EUR, vendar najmanj 100 točk (8,21
EUR) in največ 2.000,00 točk (164,20 EUR).
Vplačati jo morajo na račun sodnih taks tukajšnjega sodišča, in sicer za pravne osebe
na račun št. 01100-8450088006 in za fizične
osebe na račun št. 01100-8450088103 (sklicna številka pri obojih 00 01-001014507).
Narok za preizkus terjatev bo dne 30. 9.
2008 ob 9. uri, v sobi št. 240 tukajšnjega
sodišča.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 5. 6. 2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 6. 2008
St 25/2007
Os-5575/08
To sodišče je na seji senata dne 10. 6.
2008 pod opr. št. St 25/2007 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Storitev z lahko in težko gradbeno mehanizacijo Ivan Grulja, s.p., Tomažja vas 31,
8275 Škocjan, matična številka 3022676,
šifra dejavnosti 43.990, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Storitev z lahko in težko gradbeno mehanizacijo Ivan Grulja, s.p., Tomažja vas 31,
8275 Škocjan, izbriše iz Poslovnega registra
Slovenije.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo
v roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 10. 6. 2008
St 20/2008
Os-5577/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 20/2008 z dne 10. 6. 2008 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Kozel Janko
s.p. – Računovodske storitve, posredniške storitve, Nova cesta 1, Ptuj, matična
številka 1328948, šifra dejavnosti 69.200,
davčna številka 50458779.
Odslej firma glasi: Kozel Janko s.p. – Računovodske storitve, posredniške storitve,
Nova cesta 1, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Trg Leona
Štuklja 5, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 2. 9.
2008, ob 11. uri, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 6. 2008.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 10. 6. 2008
St 8/2008
Os-5578/08
To sodišče je dne 10. 6. 2008 s sklepom, opr. št. St 8/2008 v smislu drugega
odstavka 99. člena Zakona o prisilni porav-

navi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Orlač Ivan s.p.
– Orfej avto taksi, Potrčeva cesta 32, Ptuj
– v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 10. 6. 2008
St 22/2008
Os-5581/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 22/2008 z dne 10. 6. 2008 začelo stečajni postopek nad dolžnikom TINS Trgovina
in storitve Marisa Jarčič, s.p., Jenkova
ulica 6, Ptuj, matična številka 1922181000,
davčna številka 42679869, šifra dejavnosti
47.510.
Odslej firma glasi: TINS Trgovina in storitve Marisa Jarčič s.p., Jenkova ulica 6, Ptuj
– v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Trg Leona
Štuklja 5, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 2. 9.
2008, ob 10.45, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 6. 2008.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 10. 6. 2008
St 21/2007
Os-5582/08
To sodišče je v stečajnem postopku nad
dolžnikom Janžekovič Anton s.p. – Final
ključavničarske storitve, Mezgovci ob
Pesnici 8 – v stečaju, razpisalo narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev
za dne 15. 7. 2008, ob 8.30, soba 26/II.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v sobi 20/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 10. 6. 2008
St 37/2007
Os-5601/08
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 37/2007-13 z dne 12. 6. 2008, na podlagi
prvega odstavka 99. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL) začelo stečajni postopek nad dolžnikom Avto
hiša Magister, Avto-servisno in trgovsko
podjetje Radovljica, d.o.o., Prešernova
21, Radovljica, matična številka 5301076,
šifra dejavnosti 45.200 in postopek z istim
dnem zaključilo.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po objavi tega oklica.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 6. 2008
St 50/2006
Os-5602/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 50/2006-51 z dne 12. 6. 2008, zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Bar
Dvorje, Karolina Ferjan, s.p., Dvorje 50,
Cerklje na Gorenjskem, matična številka
1849352, šifra dejavnosti 55.400.
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Po pravnomočnosti tega sklepa se
dolžnik izbriše iz Poslovnega registra Slo
venije.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 6. 2008
St 8/2008
Os-5603/08
To sodišče je s sklepom, opr. št. St 8/2008
z dne 12. 6. 2008, na podlagi prvega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL) začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Jolando
Perko, Podjetje za mednarodno trgovino
d.o.o. Kranj, Predoslje 39, Kranj, matična
številka 5695058, šifra dejavnosti 46.190 in
postopek z istim dnem zaključilo.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po objavi tega oklica.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 6. 2008
St 71/2007
Os-5604/08
To sodišče je dne 11. 6. 2008 s sklepom, opr. št. St 71/2007 v smislu drugega
odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Sentes storitve,
proizvodnja in trgovina d.o.o., Zgornja
Hajdina 157 – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 11. 6. 2008
St 70/2007
Os-5605/08
To sodišče je dne 11. 6. 2008 s sklepom,
opr. št. St 70/2007 v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Koderman trgovina in
marketing d.o.o., Trubarjeva ulica 6, Ptuj
– v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 11. 6. 2008
St 8/2008
Os-5606/08
To sodišče vabi v postopku prisilne poravnave opd. št. St 8/2008, nad dolžnico
Prodajalna Nejc, Borut Razgoršek s.p.,
Trg 4. julija 30, Dravograd in njegovimi
upniki, upnike na narok za sklenitev prisilne
poravnave, ki bo dne 8. 7. 2008, ob 9. uri,
soba 38 tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije pogledajo pri naslovnem sodišču v sobi št. 9, in sicer ob uradnih urah,
ki so v ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure ter v sredo od 14. do 16.30.
Upniki lahko o predlagani prisilni poravnavi glasujejo tudi pisno. K vlogi, s katero
bodo glasovali, morajo priložiti dokaz, da
je vlogo podpisal zakoniti zastopnik pravne
osebe oziroma pooblaščenec. Pri glasovanju se bodo upoštevale samo tiste vloge,
ki jih bo poravnalni senat prejel do konca
glasovanja.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 12. 6. 2008
St 13/2008
Os-5624/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 13/2008 sklep z dne 13. 6. 2008:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Domus Agencija za posredništvo v prometu z nepremičninami, podjetništvo in poslovno svetovanje Vladimir Blaževič s.p.,
Rogaška c. 29, Šmarje pri Jelšah – v stečaju (matična številka: 1014552, ID št. za
DDV: 86931202), se zaključi, v skladu z dol.
99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok
za preizkus terjatev razpisan za dne 3. 9.
2008 ob 14. uri, soba št. 236/II tukajšnjega
sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa
o zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Domus Agencija za posredništvo v prometu z nepremičninami, podjetništvo in poslovno svetovanje Vladimir Blaževič s.p., Rogaška c. 29,
Šmarje pri Jelšah – v stečaju (matična številka: 1014552, ID št. za DDV: 86931202)
iz pristojnega registra samostojnih podjet
nikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 6. 2008
St 8/2006
Os-5631/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 8/2006 sklep z dne 13. 6. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Intermoda podjetje za notranjo in zunanjo trgovino, proizvodnjo in ekonomske
storitve, d.o.o., Celjska cesta 6, Šmarje
pri Jelšah – v stečaju (matična številka:
5678765, ID št. za DDV: SI55553389), se
zaključi, v skladu z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Intermoda
podjetje za notranjo in zunanjo trgovino,
proizvodnjo in ekonomske storitve, d.o.o.,
Celjska cesta 6, Šmarje pri Jelšah – v stečaju (matična številka: 5678765, ID št. za
DDV: SI55553389), iz pristojnega sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 6. 2008
Lik 170/2007
Os-5652/08
To sodišče je s sklepom Lik 170/2007
dne 6. 6. 2008 zaključilo likvidacijski postopek nad dolžnikom Zavod za trgovinske
raziskave – v likvidaciji, Ljubljana, Tomšičeva 3.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2008
St 82/2008
Os-5653/08
To sodišče je s sklepom St 82/2008 dne
12. 6. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Ulysses d.o.o., Bratov Babnik
34, Ljubljana, matična številka 5460492,
davčna številka 88559785.
Za stečajno upraviteljico se imenuje odvetnica Nataša Gibičar Toš iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
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terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 9. 2008 ob 12.30, v razpravni dvorani
št. V/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 6. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2008
Ppn 87/2008
Os-5654/08
To sodišče je s sklepom z dne 28. 5.
2008 pod opr. št. Ppn 87/2008 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
T trgovina, d.o.o., Brnčičeva 41C, Ljubljana-Črnuče, matična številka 1926250.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(28. 5. 2008).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Katarina Benedik, odvetnica iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Nova KBM, d.d., Ulica Vita Kraigherja
4, Maribor,
– UniCredit Banka Slovenija, d.d., Šmartinska 140, Ljubljana,
– NLB, d.d., Trg republike 2, Ljubljana,
– Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva
19, Ljubljana,
– Tomo Ivankovič, predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 28. 5. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 6. 2008
St 88/2008
Os-5655/08
To sodišče je s sklepom St 88/2008 dne
12. 6. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Gostinsko podjetje Figovec
d.o.o., Koblarjeva 34, Ljubljana, matična
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številka 5001200, vložna številka 10459500,
davčna številka 94980985.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Mojca Breznik, Dvorakova 8, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 22. 9. 2008 ob 9.50, v razpravni dvorani
št. II., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 6. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2008
St 18/2007
Os-5656/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 18/2007 z dne 6. 6. 2008 na podlagi drugega odstavka 99. člena ZPPSL zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom AMB Gradnje, gradbeništvo, transport in druge
storitve, d.o.o. – v stečaju, Mlakarjeva
ulica 24, Kranj, matična številka 1763466,
davčna številka: 95143009.
Zoper navedeni sklep se upniki lahko pritožijo v 15 dneh od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 6. 6. 2008
St 2/2007
Os-5657/08
To sodišče je na seji senata dne 11. 6.
2008 pod opr. št. St 2/2007 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Grans,
Gradbeništvo in storitve Novak Alojz,
s.p., Ratež 38/a, 8321 Brusnice, matična
številka 1091638, šifra dejavnosti 66.290,
se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Grans, Gradbeništvo in storitve Novak Alojz,
s.p., Ratež 38/a, 8321 Brusnice, izbriše iz
Poslovnega registra Slovenije.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo
v roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 11. 6. 2008
St 31/2002
Os-5658/08
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
dolžnika Vozila Gorica d.o.o. – v stečaju,
Cesta Goriške fronte 46, 5290 Šempeter
pri Gorici sklenilo:
1. Ugotovi se, da je bila na podlagi sklepa
stečajnega senata z dne 4. 6. 2008 o neposredni prodaji stečajnega dolžnika kot pravne osebe za kupnino 5.000,00 EUR kupcu Portfelj Prima, upravljanje premoženja
d.o.o., Brod 7, 1370 Logatec, z matično številko 1781995 in davčno številko 60360950,
z imenovanim sklenjena pogodba o prodaji
dolžnika z dne 9. 6. 2008 in istega dne v celoti plačana kupnina, zato se prodano pravno osebo izroči kupcu, sredstva od prodaje
pa gredo v stečajno maso.
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2. Stečajni postopek, začet s sklepom
stečajnega senata z dne 20. 12. 2002, zoper dolžnika Vozila Gorica d.o.o. – v stečaju,
Cesta Goriške fronte 46, 5290 Šempeter pri
Gorici, z matično številko 5041031 in davčno številko 24955710, kot pravno osebo, se
ustavi ter nadaljuje zoper stečajno maso.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se iz
sodnega registra izbrišejo vsi vpisi v zvezi
s stečajnim postopkom nad dolžnikom kot
pravno osebo in se vpiše kupca kot ustanovitelja prodane pravne osebe.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 6. 2008
Ppn 12/2008
Os-5663/08
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Siteep d.d., Pivovarniška ulica
6, Ljubljana, za dne 8. 7. 2008 ob 10. uri,
v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva
7, razpravna dvorana št. V.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
10, med uradnimi urami v ponedeljek, sredo
in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2008

Izvršbe
In 305/2003
Os-5051/08
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 29. 9.
2003, opr. št. In 305/2003, je bil dne 12. 3.
2008 opravljen v korist upnika Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne na
Koroškem, rubež ½ stanovanja, št. 7, v II.
nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Center 147, Črna na Koroškem, v izmeri
90,63 m2, stoječi na parc. št. 177/16, pripisani pri vl. št. 245, k.o. Črna na Koroškem,
last Ferdinanda Molarija, Center 147, Črna
na Koroškem.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 26. 5. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 2238/2008
Os-4375/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
8. 4. 2008, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Aleksandra Kersteina ml., uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
2. 4. 1985, sklenjene med Samoupravno
stanovanjsko skupnostjo Občine Celje, kot
prodajalko in Vero Babšek, kot kupovalko,
za stanovanje št. 2, v pritličju stanovanjske stavbe v Celju, Opekarniška cesta 12a,
v površini 37,58 m2, v vl. št. 2484/31, k.o.
Spodnja Hudinja. Po izjavi predlagatelja je
listina uničena oziroma izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju št. identifikatorja 30.E, Opekarniška cesta 12 in 12a, Celje, v vl. št. 2484/31, k.o.
Spodnja Hudinja, se zahteva v korist Aleksandra Kersteina ml., Opekarniška cesta
12a, Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o ze-

mljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 25. 4. 2008
Dn 1058/2008
Os-4595/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 16. 4. 2008, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Zine Strašek, Malgajeva 2a, Celje, uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
– kupoprodajne pogodbe št. 36/97 z dne
13. 1. 1998, sklenjene med Ingrad VNG
d.o.o. Celje, kot prodajalcem in Martinik
d.o.o., kot kupcem,
– kupoprodajne pogodbe z dne 11. 2.
1998, sklenjene med Martinik d.o.o., kot prodajalcem in Zino Strašek, kot kupovalko,
obe pogodbi za nepremičnino št. identifikatorja 42.E, nestanovanjska raba na naslovu Ulica mesta Grevenbroich 9, Celje,
v vl. št. 2317/43, k.o. Ostrožno. Po izjavi
predlagateljev je listina uničena oziroma izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini št. identifikatorja 42.E, nestanovanjska
raba na naslovu Ulica mesta Grevenbroich
9, Celje, v vl. št. 2317/43, k.o. Ostrožno, se
zahteva v korist Zine Strašek, Malgajeva 2a,
Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 7. 5. 2008
Dn 912/2007
Os-4790/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 10. 4. 2008, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Simone Korez,
Goriška 1, Celje, uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, z dne 8. 12. 1993, sklenjene med Občino Celje, kot prodajalko in
Jožetom Korezom, kot kupcem, za stanovanje št. identifikatorja 67.E, Goriška ulica
1, Celje, v vl. št. 1613/68, k.o. Ostrožno.
Po izjavi predlagateljice je listina uničena
oziroma izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju št. identifikatorja 67.E, Goriška ulica 1,
Celje, v vl. št. 1613/68, k.o. Ostrožno, se
zahteva v korist Simone Korez, Goriška 1,
Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 24. 4. 2008
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Dn 7557/2004
Os-5033/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Melite Mihelčič, Zoisova ul. 3, Kranj, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe z dne 6. 4. 1964,
sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim
skladom Občine Kranj in kupovalko Darinko
Veternik, Hafnarjeva pot 5, Kranj, za stanovanje št. 10, v večstanovanjskem objektu
Zoisova 3, označenem z ident. št. 22.E,
vpisanem v vl. št. 1356/3, k.o. Kranj. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist
Melite Mihelčič, roj. 20. 4. 1953, Zoisova
ul. 3, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 15. 5. 2008
Dn 2026/2005
Os-5055/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Daliborke Vujičič, Kovorska cesta 13, Tržič in
Gorazda Srečnika, Pristavška cesta 123, Tržič, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, kupoprodajne pogodbe št.
601-004-74/a z dne 3. 4. 1973, sklenjene
med Splošnim gradbenim podjetjem d.d.
Tržič, kot prodajalcem in Kemično tovarno
Exoterm Kranj, kot kupcem, za dvosobno
stanovanje v pritličju, v večstanovanjski hiši
na naslovu Kovorska cesta 59, Tržič, označenem z ident. št. 17.E, vpisanem v vl. št.
1014/18, k.o. Bistrica in kupoprodajne pogodbe z dne 14. 12. 1989, sklenjene med
Exotermom kemično tovarno Kranj, kot
prodajalcem in Ivanom Debelakom, Hrastje
184, Kranj, kot kupcem, za dvosobno stanovanje v pritličju, v večstanovanjski hiši na naslovu Kovorska cesta 59, Tržič, označenem
z ident. št. 17.E, vpisanem v vl. št. 1014/18,
k.o. Bistrica. Vknjižba lastninske pravice se
zahteva v korist Daliborke Vujičič, Kovorska
cesta 13, Tržič do 1/2 in Gorazda Srečnika,
Pristavška cesta 123, Tržič do 1/2.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravic, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 3. 4. 1973 in z dne 14. 12.
1989 oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 4. 2008
Dn 879/2008
Os-4947/08
Okrajno sodišče v Litiji je po zemljiško
knjižnem sodniku Milanu Kaplji, s sklepom Dn št. 879/2008 z dne 15. 5. 2008,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Božene Jelenič, Brodarska ulica 16, Litija, ki
jo zastopa notar Miro Bregar, uvedlo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe št. 11/SB-RT-116 z dne
21. 1. 1980, z dvema aneksoma št. 1 z dne
21. 1. 1980 in št. 2 z dne 28. 8. 1981, k tej
pogodbi, sklenjene med prodajalcem GIP
Beton Zasavje, Zagorje ob Savi ter kupcema Jožetom Šinkovcem in Marto Šinkovec,
oba stan. Brodarska 16, Litija.
Predmet prodaje po navedenih listinah je
dvosobno stanovanje št. 6 v 1. nadstropju,
v izmeri 59,97 m2, v tedanjem objektu C v Litiji, Brodarska 16, v stanovanjskem stolpiču,
ki leži na parc. št. 127/1, 127/3 in 127/8, k.o.
Litija. Po podatkih iz zemljiške knjige ima

stanovanje ident. št. 6.E, izmero 65,90 m2
in je vpisano v zemljiškoknjižnem podvložku
št. 1720/6, k.o. Litija.
Po izjavi predlagateljice so se izvirniki
overjenih listin izgubili oziroma so uničeni.
Na podlagi navedenih listin, overjenega
izvirnika prodajne pogodbe z dne 21. 3.
1987, overjenega zapisa kupoprodajne pogodbe za stanovanje SV 400/2002
z dne 26. 6. 2002, notarsko overjene pobotnice o plačilu celotne kupnine za stanovanje z dne 22. 7. 2002 in overjene
kopije osebne izkaznice predlagateljice,
se predlaga vknjižba lastninske pravice
v korist Božene Jelenić, Brodarska ulica
16, Litija, do 1/1.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj omenjeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri podpisanem 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 Litiji
dne 21. 5. 2008
Dn 29580/2006
Os-4608/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Miha Novaka, Peričeva
35, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 4.E,
podvl. št. 4198/4, k.o. Vič, dne 12. 3. 2008,
pod opr. št. Dn 29580/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje,
n.sol.o. in Markovič Janezom z dne 5. 12.
1979, št. pogodbe 759/79-05/20-94, za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator 4.E in
je vpisana v podvl. št. 4198/4, k.o. Vič,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Markovič Janezom in Novak Miho z dne
15. 1. 1986, za nepremičnino, ki ima sedaj
identifikator 4.E in je vpisana v podvl. št.
4198/4, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj omenjeni 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 28. 4. 2008
Dn 32567/2004
Os-4611/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Stanislava Menarda, Ul.
bratov Učakar 128, Ljubljana, ki ga zastopa
Otium, d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje v izmeri 72,73 m2, z identif. št.
dela stavbe 1734-1148-100, k.o. Ježica, dne
3. 4. 2008, pod opr. št. Dn 32567/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 108/80-05/20-99 z dne
9. 4. 1980, sklenjene med SGP Grosuplje
n.sol. Ljubljana in Zorc Milanom ter Zorc
Marijo, za nakup enosobnega stanovanja
št. 1 v pritličju;
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– kupoprodajne pogodbe z dne 17. 10.
1983, sklenjene med Zorc Milanom ter Zorc
Marijo ter Manard Jožetom, za nakup stanovanja št. 1, v pritličju;
– menjalne pogodbe z dne 17. 1. 1984
sklenjene med Menard Jožetom in Menard
Stanislavom ter Menard Stanislavo, za zamenjavo stanovanja št. 1, na Glinškovi ploščadi 18, in stanovanja št. 51, na Petrovičevi 5.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj omenjeni 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 28. 4. 2008
Dn 35139/2004
Os-4612/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Kužnik Rimc Metke,
Pot na Polšco 75, Krško, ki jo zastopa Otium, d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 7.E, podvl. 1448/14,
k.o. Brinje I, dne 3. 4. 2008, pod opr. št.
Dn 35139/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. BS-3 ST-239/72,
sklenjene med Združenim gradbenim podjetjem Giposs Ljubljana, kot prodajalcem
in Mikek Stanislavom ter Štor Alojzijo, kot
kupcema, dne 11. 6. 1979, za stanovanje, ki
ima sedaj identifikator 7.E, podvl. 1448/14,
k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj omenjeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 2008
Dn 16178/2005
Os-4613/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Bakić Ljubana, Chengdujska cesta 18, Ljubljana, ki ga zastopa
Otium, d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnine
z identifikatorjem 31.E, podvl. št. 2182/31,
k.o. Slape, dne 25. 3. 2008, pod opr. št.
Dn 16178/2005 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Grosuplje, n.sol.o. Grosuplje, kot prodajalcem in
Milem Čačićem ter Nevino Čačić, kot kupcema, št. pogodbe 010827/86 z dne 25. 7.
1986, za nepremičnino z identifikatorjem
31.E, podvl. št. 2182/31, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj omenjeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 2008
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Dn 11627/2004
Os-4615/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Šoštarec Pravdič Simonete, Cerkljanska Dobrava 16, Cerklje, ki
jo zastopa Senon d.o.o., Krivec 8, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini z identifikatorjem 17.E in 18.E, podvl.
št. 2999/10, k.o. Dravlje, dne 1. 4. 2008, pod
opr. št. Dn 11627/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 0110/5-91
z dne 18. 3. 1991, sklenjene med Litostroj
Holding Ljubljana in Novakovič Stankom, za
nepremičnini sedaj z identifikatorjem 17.E in
18.E, podvl. št. 2999/10, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj omenjeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2008
Dn 15340/2006
Os-4616/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Hönigsman, Bežigrad 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
parcelo št. 2059, vl. št. 876, k.o. Bežigrad,
dne 4. 4. 2008, pod opr. št. Dn 15340/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 13. 7. 1979, sklenjene med
prodajalcema Bogomirjem in Marijo Cerar,
Bežigrad 3, Ljubljana ter kupcema Jurijem in
Marijo Hönigsman, Polje cesta XII/2, Ljubljana, za 6/20 parcele št. 2059, vpisane v vl. št.
876, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj omenjeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 2008
Dn 13411/2005
Os-4617/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Lavoslava Petra Furlanija, Ul. bratov Učakar 102, Ljubljana, ki ga
zastopa Ataurus – Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino z identifikatorjem
7.E, podvl., 3017/7, k.o. Dravlje, dne 21. 4.
2008, pod opr. št. Dn 13411/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižni h listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 70-3330
z dne 30. 10. 1970, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana in Božič
Uršulo, za nepremično z identifikatorjem
7.E, podvl. 3017/7, k.o. Dravlje,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Zupančič Pavlom, Jurman Vido, Bavdaž
Marijo, Kogovšek Alojzijo, Božiček Frančiškom, Božiček Mihaelom, Rihar Ivano, Kozjek Terezijo in Božič Antonom, kot prodajalci
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in Jankovič Dragico, kot kupovalko, z dne
8. 10. 1986, za nepremičnino z identifikatorjem 7.E, podvl. 3017/7, k.o. Dravlje,
– kupoprodajne pogodbe z dne 30. 8.
1988, sklenjene med Jankovič Dragico in
Mirsado Ramić, za nepremičnino z identifikatorjem 7.E, podvl. 3017/7, k.o. Dravlje,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Mirsado Ramić in Majdo Sočič z dne 13. 2.
1990, za nepremičnino z identifikatorjem
7.E, podvl. 3017/7, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 2008
Dn 9855/2004
Os-4623/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Veronike Jerman, Rusjanov trg
1, Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o. iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje z identifikatorjem št. 113.E,
podvložek št. 2039/113, k.o. Slape, dne
18. 1. 2008, pod opr. št. Dn 9855/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– prodajne pogodbe št. 010841/86 z dne
8. 8. 1986, sklenjene med prodajalcem
Gradbenim industrijskim podjetjem Pionir
Novo mesto, ki ga je zastopal ZIL TOZD
Inženiring Ljubljana in kupcem Tovil Tovarna vijakov Ljubljana, Gerbičeva 98, ki jo je
zastopal Janez Brank;
– dodatka št. 010841/86 z dne 16. 10.
1986, sklenjenega med prodajalcem Gradbenim industrijskim podjetjem Pionir Novo
mesto in kupcem Tovil Tovarna vijakov Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2008
Dn 8401/2001
Os-4627/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mihelič Doroteje, Jarška cesta 16,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje s kletjo, drvarnico in shrambo, z identifikatorjem št. 11.E, podvložek št.
2000/11, k.o. Brinje II, dne 11. 3. 2008, pod
opr. št. Dn 8401/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe o prodaji in prevzemu stanovanja št. III-2/C-66/16-64 z dne 11. 6.
1964, sklenjene med prodajalcem Skupnostjo železniških podjetij Ljubljana – investicijska grupa, ki jo je zastopal direktor ing. Ciril
Mravlja in kupcem Leopoldom Miheličem,
nadkretnikom postaje Ljubljana, za stanovanje v Novih Jaršah, Jarška 16-II/11, ki obstoji
iz dveh sob, kuhinje in pritiklin.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 4. 2008
Dn 19758/2002
Os-4629/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zvezdane Ražman, Prečna cesta 6,
Bertoki, ki jo zastopa Jožefa Nerat Rupnik
JUS-KO iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje št. 14 v drugem nadstropju, na naslovu Tomažičeva 38, Ljubljana, z identifikatorjem št. 14.E, podvložek št.
3925/14, k.o. Vič, dne 28. 3. 2008, pod opr.
št. Dn 19758/2002, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 8. 3.
1967, sklenjene med prodajalcem Imos d.d.
in kupcem Brankom Grgičem, za garsonjero
v stanovanjskem stolpiču Ljubljana-Vič, Tomažičeva 38, v drugem nadstropju.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 2008
Dn 19770/2002
Os-4631/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Klemenčič, Tomažičeva 38,
Ljubljana, ki jo zastopa Nerat Rupnik Joževa
JUS-KO d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje št. 26 v četrtem
nadstropju, na naslovu Tomažičeva 38, Ljubljana, z identifikatorjem št. 26.E, podvložek
št. 3925/26, k.o. Vič, dne 28. 3. 2008, pod
opr. št. Dn 19770/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 16. 5.
1967, sklenjene s kupcema Francem in Fani
Božič, za garsonjero št. 26, v četrtem nadstropju stolpiča B-7, v soseski 4, ob Tržaški
cesti v Ljubljani, v izmeri 24,02 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 2008
Dn 30285/2007
Os-4632/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Anice Kepa Čož, Mleščevo 19,
Ivančna Gorica, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za dvosobno stanovanje št. 6, v pri-
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tličju, na naslovu Adamičeva 20, Ljubljana,
z identifikatorji št. 11.E in 12.E, podvložek
št. 2803/6, k.o. Dravlje, dne 2. 4. 2008, pod
opr. št. Dn 30285/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. 72-4474 z dne
15. 12. 1972, sklenjene med prodajalcem
Poslovnim združenjem Giposs Ljubljana,
Dvoržakova 5 in kupovalkama Franjo Škufca, Rimska 17, Ljubljana ter Jožo Vozelj,
Izletniška 9, Ljubljana, za stanovanje št. 6,
ki leži v pritličju, v drugem stopnišču, na
S-J, stanovanjskega objekta T-3, ki stoji na
zemljišču, v k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 2008
Dn 27729/2007
Os-4633/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jožefe Javšnik, Škofja vas 30, Škofja
vas, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 7 v prvem nadstropju, na naslovu
Kvedrova 1, Ljubljana, z identifikatorjem št.
7.E, podvložek št. 316/7, k.o. Nove Jarše,
dne 3. 4. 2008, pod opr. št. Dn 27729/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 466-66/99
z dne 21. 5. 1999, sklenjene med prodajalko
Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo je zastopala županja Viktorija
Potočnik in kupcem Boštjanom Komparetom, Kvedrova 1, Ljubljana, za stanovanje
v prvem nadstropju stanovanjske hiše Kvedrova 1, Ljubljana, v izmeri 48,24 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 2008
Dn 31349/2004
Os-4634/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelice Avtotehne Leasing d.o.o., Celovška
228, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za dvosobno stanovanje na naslovu
Hermana Potočnika 5, Ljubljana, parc. št.
1686/42, k.o. Nove Jarše, z identifikatorjem št. 381/4, dne 28. 3. 2008, pod opr.
št. Dn 31349/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 298/92-IG/6 z dne 1. 5.
1995, sklenjene med prodajalko Republiko
Slovenijo, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Zupančičeva 6, Ljubljana in kupcem Gradbenim podjetjem Grosuplje d.o.o., Taborska
13, Grosuplje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom

pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 2008
Dn 12295/2005
Os-4635/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Huse Murtića, Brodarjev trg 5, Ljubljana, ki
zastopa Otium d.o.o. iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št.
57, na naslovu Brodarjev trg 5, Ljubljana,
z identifikatorjem št. 57.E, podvložek št.
1480/57, k.o. Moste, dne 21. 3. 2008 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. MS 4/5, 557/81 z dne 1. 10. 1981, sklenjene med prodajalcem Staninvest Ljubljana, TOZD Inženiring, Kersnikova 6, Ljubljana in kupcem Milanom Kolblom, Zvezna 22,
Ljubljana, za stanovanje št. 57, v petem
nadstropju objekta A 11, lokacija Fužine.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 2008
Dn 44/2003
Os-4636/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Milorada Gligorevića, Polje cesta XII/2a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 5 v prvem nadstropju, na naslovu
Polje, cesta XII/2a, Ljubljana, z identifikacijsko št. 01156/009 in 01156/01, k.o. Slape,
dne 2. 4. 2008, pod opr. št. Dn 44/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 1151 z dne 6. 3. 1972, sklenjene med
prodajalcem Gradbenim podjetjem Obnova
Ljubljana, Titova 39 in kupcem Idrizom Karahodžićem, Cankarjevo nabrežje 1, Ljubljana,
za dvosobno stanovanje v izmeri 59,95 m2,
št. 5, v prvem nadstropju prvega stopnišča,
v stanovanjskem bloku A-2 Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 2008
Dn 19866/2001
Os-4637/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Andreje Alkhatib, Polje cesta VI/16,
Ljubljana, ki jo zastopata Otium d.o.o. in odvetnik Žiga Klun iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje št. 19 v prvem
nadstropju, na naslovu Polje cesta VI/16,
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Ljubljana, za balkonom in kletjo, z identifikatorji št. 55.E, 56.E in 57.E, podvložek
št. 1933/19, k.o. Slape, dne 12. 3. 2008,
pod opr. št. Dn 19866/2001, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– pogodbe o prodaji stanovanja št. 2/91
z dne 31. 10. 1991, sklenjene med prodajalko Občino Ljubljana Moste-Polje, Proletarska 1, Ljubljana in kupcema Gorazdom
ter Alešem Koncilijem, Bratovševa ploščad
22, Ljubljana, za stanovanje št. 19, v prvem
nadstropju stanovanjskega objekta Polje cesta VI/16, Ljubljana;
– menjalne pogodbe z dne 5. 10. 1993,
sklenjene med Albinom Kavčičem, Bratovševa ploščad 26, Ljubljana in Gorazdom
ter Alešem Koncilijem, Bratovševa ploščad
22, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 2008
Dn 2156/2008
Os-4638/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Kristijana in Erika Peklarja, Vošnjakova 9,
Ljubljana, ki ju zastopa zakonita zastopnica
Hrovat Barbara Pia, Vošnjakova 9, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
v prvem nadstropju, na naslovu Vošnjakova
9, Ljubljana, v izmeri 115,24 m2, z identifikatorji št. 3.E, in 4.E, podvložek št. 1303/2,
k.o. Ajdovščina, dne 2. 4. 2008, pod opr. št.
Dn 2156/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 466-837/91 z dne 12. 12. 1991,
sklenjene med prodajalko Občino Ljubljana
Center, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana in kupovalko Angelo Bevc, Vošnjakova 9, Ljubljana, za stanovanje v stanovanjski hiši na Vošnjakovi 9 v Ljubljani, ki leži
v prvem nadstropju in meri 103,51 m2;
– menjalne pogodbe št. 22/94 z dne
20. 3. 1994, sklenjene med Reality d.o.o.,
Čirče 35, Kranj, Biro Ljubljana, Vodnikova 5
in Vesno Čuber, Brilejeva 2, Ljubljana;
– pogodbe o prodaji stanovanja št. 26/94
z dne 30. 3. 1994, sklenjene med prodajalcem Reality d.o.o., Čirče 35, Kranj, Biro
Ljubljana, Vodnikova 5, Ljubljana in kupcem Leonardom Peklarjem, Marlo 1, Dol
pri Hrastniku, za trisobno stanovanje v stanovanjski hiši na Vošnjakovi 9, ki se nahaja
v prvem nadstropju in meri 103,51 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 2008
Dn 3091/2006
Os-4639/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
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v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gaberšček Sama, Trebinjska ulica 13, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 15 v drugem nadstropju, s shrambo,
na naslovu Trebinjska ulica 13, Ljubljana,
za identifikatorjem št. 15.E, podvložek št.
1587/15, k.o. Brinje I, dne 2. 4. 2008, pod
opr. št. Dn 3091/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 64/75-BS-III
z dne 15. 3. 1975, sklenjene med prodajalcem Fond, stanovanjsko podjetje Ljubljana,
Topniška 58 in kupovalko Ivanko Lacič, Sojerjeva 24, Ljubljana, za stanovanja št. 15,
v drugem nadstropju prvega stopnišča, v soseski BS-3 Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 2008
Dn 3116/2008
Os-4696/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Lee Lužar, Kržišnikova 2, Medvode, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v podvl. št.
910/3, k.o. Medvode, dne 7. 5. 2008, pod
opr. št. Dn 3116/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 8. 12.
1999, sklenjene med Sonjo Križnar in odv.
Zlatkom Lipejem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2008
Dn 17038/2004
Os-4754/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Sedej Zlatka in Sedej
Marjete, Pod hribom 12, Zasip, Bled, ki ju
zastopa odv. Slobodanka Klinc iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 1567/92 – stanovanje z ident. št. 1736-0849-324, k.o. Brinje I,
dne 2. 4. 2008, pod opr. št. Dn 17038/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 30/75-BS-III
z dne 20. 3. 1975, sklenjene med Fond
Stanovanjsko podjetje Ljubljana in Koželj
Vesno, Mariborska 67, za stanovanje št. 24
v 3. nadstropju, v soseski BS-3 Stožice;
– kupoprodajne pogodbe z dne 27. 6.
1991, sklenjene med Koželj Oblak Vesno,
Vodnikova 25 Ljubljana in Svetelšek Borutom, Metelkov dvor 6, Grosuplje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2008
Dn 23361/2004
Os-4755/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Kovač Nade, Vošnjakova 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 2.E in
1.E, podvl. št. 1303/1, k.o. Ajdovščina, dne
11. 4. 2008, pod opr. št. Dn 23361/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Občino Ljubljana Center in Jagodo Potokar,
z dne 30. 4. 1993, št. pogodbe 466-92/93,
za nepremičnino z identifikatorjem 2.E in
1.E, podvl. št. 1303/1, k.o. Ajdovščina,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Jagodo Potokar in Nado Kovač, z dne 19. 1.
1999, za nepremičnino z identifikatorjem 2.E
in 1.E, podvl. št. 1303/1, k.o. Ajdovščina.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2008
Dn 35965/2004
Os-4756/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Gazdek Marije, Papirniški trg 4, Ljubljana Polje, ki jo zastopa
odvetniška pisarna Strojan-Verce iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na
nepremičnino z identifikatorjem 5.E, vpisano v podvl. št. 4581/5, k.o. Kašelj ,dne
11. 4. 2008, pod opr. št. Dn 35965/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 466-430/92
z dne 27. 7. 1992, za nepremičnino z identifikatorjem 5.E, vpisano v podvl. št. 4581/5,
k.o. Kašelj,
– menjalne pogodbe z dne 23. 12. 1992,
sklenjene med Ano Jakopovič in Tatjano
Predalič, za nepremičnino z identifikatorjem 5.E, vpisano v podvl. št. 4581/5, k.o.
Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2008
Dn 34602/2004
Os-4757/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Veronike Matić, Proletarska ulica 2, Ljubljana, ki jo zastopa
Otium d.o.o., Ulica Lili Novy 34, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 58.E, vpisani v podvl.

št. 1398/58, k.o. Moste, dne 25. 3. 2008,
pod opr. št. Dn 34602/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
prodajalcem Gradbenim industrijskim podjetjem Pionir p.o., Novo mesto, Kettejev drevored 37, Novo mesto in Havliček Vojkom,
Proletarska ulica 2, Ljubljana, kot kupcem;
– kupoprodajne pogodbe z dne 27. 12.
1982, sklenjene med Havliček Vojkom, kot
prodajalcem ter Križaj Josipom in Marijo, kot
kupcema, z dne 27. 12. 1982.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2008
Dn 7262/2008
Os-4758/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Danila Popivoda, Zg. Pirniče 22b, Medvode, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 31.E, podvl. 1366/11, k.o.
Štepanja vas in nepremičnino z identifikatorjem 6.E, podvl. 1366/4, k.o. Štepanja vas,
dne 3. 4. 2008, pod opr. št. Dn 7262/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 15/86 iz leta
1986, sklenjene med Imos inženiring, Ljubljana in kupcema Curk Kregar Dušano in
Kregar Dejanom, za nepremičnino z identifikatorjem 31.E, podvl. 1366/11, k.o. Štepanja
vas ter nepremičnino z identifikatorjem 6.E,
podvl. 1366/4, k.o. Štepanja vas,
– kupoprodajne pogodbe št. 56/88 z dne
16. 5. 1988, sklenjene med Imos inženiring, Ljubljana in kupcem Azizi Gajur, za
nepremičnino z identifikatorjem 31.E, podvl.
1366/11, k.o. Štepanja vas ter nepremičnino
z identifikatorjem 6.E, podvl. 1366/4, k.o.
Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2008
Dn 7975/2005
Os-4759/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Esme Ezić, Preglov
trg 13, Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o.,
Ulica Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident.
št. 217.E, vpisani v podvl. št. 1592/196,
k.o. Moste, dne 25. 3. 2008, pod opr. št.
Dn 7975/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 362-979/91 z dne
15. 11. 1991, sklenjene na podlagi določil
Stanovanjskega zakona, med Republiko
Slovenijo, kot prodajalko in Blanko Terzič,
kot kupovalko.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2008
Dn 6465/2008
Os-4760/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Vrabec Tatjane Marije, Dunajska 101, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 8.E, podvl. št. 4148/8, k.o. Bežigrad,
dne 21. 3. 2008, pod opr. št. Dn 6465/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– soinvestitorske pogodbe št. 87/84
z dne 24. 7. 1984, sklenjene med ZIGP Imos
s.sol.o., Ljubljana, Linhartova 11a, Ljubljana
ter Cerkvenik Silvom in Silvano Cerkvenik,
Pokljukarjeva 39, Ljubljana, za nepremičnino z identifikatorjem 8.E, podvl. št. 4148/8,
k.o. Bežigrad;
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Cerkvenik Silvestrom in Silvano ter Vrabec
Milivojem, z dne 28. 12. 1988, za nepremičnino z identifikatorjem 8.E, podvl. št. 4148/8,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2008
Dn 30725/2007
Os-4761/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Miloša Jakopiča, Seča
95a, Portorož, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 16.E,
lokal L 102 v pritličju, na naslovu Vodnikova
8, Ljubljana, vpisano v podvl. št. 2134/16,
k.o. Sp. Šiška, dne 3. 4. 2008, pod opr. št.
Dn 30725/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe št. 59/87-L z dne 9. 8.
1987, ki so jo sklenili prodajalec SOZD ZGP
Giposs, o.sol.o, Ljubljana, Dvoržakova 5 in
kupca Jakopič Miloš, Seča 95a, Portorož
ter Polanec Pavle, Glinška II.B, Ljubljana,
za nepremičnino 16.E, lokal L 102, v pritličju
na naslovu Vodikova 8, Ljubljana, vpisano
v podv. št. 2134/16, k.o. Sp. Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2008
Dn 4334/2005
Os-4762/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni

zadevi predlagatelja Jančar Matjaža, Jakčeva ulica 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
29.E in 30.E, vpisani v podvl. št. 1312/15,
k.o. Štepanja vas, dne 25. 3. 2008, pod opr.
št. Dn 4334/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 1149/91, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona, med Mestom Ljubljana, kot prodajalcem
in Gracar Darinko, kot kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2008
Dn 25183/2007
Os-4763/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Hodžić Semirja, Bilečanska ulica 5, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnica Barbara Kunaver, Komenskega
12, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 97.E, pisani
v podvl. št. 1371/97, k.o. Štepanja vas, dne
25. 3. 2008, pod opr. št. Dn 25183/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 121/78
z dne 12. 7. 1978, sklenjene med Imos –
Podjetje za gradbeni inženiring investicijskih
del doma in v tujini p.o. Ljubljana, po pooblastilu zanj SGP Grosuplje, kot prodajalcem in
Petan Elviro, kot kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2008
Dn 21024/2005
Os-4764/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Bole Ivana, Ulica bratov
Učakar 108, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Maja Ramšak iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 109.E, podvl. št. 4324/65, k.o.
Zgornja Šiška, dne 7. 4. 2008, pod opr. št.
Dn 21024/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 78-6372 z dne
19. 7. 1978, sklenjene med SGP Zidar Kočevje in Tatjano Sršen, za nepremičnino, ki
ima sedaj identifikator 109.E in je vpisana
v podvl. št. 4324/65, k.o. Zgornja Šiška;
– prodajne pogodbe z dne 16. 6. 1987,
sklenjene med Tatjano Sršen in Mirom ter
Vido Malnar, za nepremičnino, ki ima sedaj
identifikator 109.E in je vpisan v podvl. št.
4324/65, k.o. Zgornja Šiška;
– prodajne pogodbe z dne 2. 11. 1990,
sklenjene med Mirkom ter Vido Malnar ter
Janezom Vrhovcem, za nepremičnino, ki
ima sedaj identifikator 109.E in je vpisana
v podvl. št. 4324/65, k.o. Zgornja Šiška;
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– kupoprodajne pogodbe z dne 11. 10.
1991, sklenjene med Janezom Vrhovcem
in Majo ter Bogomirjem Jurakom, za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator 109.E in
je vpisana v podvl. št. 4324/65, k.o. Zgornja
Šiška;
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 2.
1995, sklenjene med Majo Jurak Godec in
Bogomirjem Godcem ter družbo A inženiring
d.o.o., za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator 109.E in je vpisan v podvl. št. 4324/65,
k.o. Zgornja Šiška;
– notarskega zapisnika sklepa o likvidaciji družbe A inženiring, podjetje za računalništvo, informatiko in storitve d.o.o., notarke
Marine Ružič Tratnik, opr. št. SV 2660/04
z dne 27. 12. 2004.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2008
Dn 1371/2005
Os-4766/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Tatjane Rupnik, Vojkova cesta 4, Ljubljana, ki jo zastopa SPL
d.d., Ljubljana, Frankopanska 18a, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje z identifikatorjem 80.E, vpisanem v podvl. št. 2146/80, k.o. Sp. Šiška, dne
4. 4. 2008, pod opr. št. Dn 1371/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 19. 12. 1977, št. 4612/65, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine
Ljubljana Šiška, kot prodajalcem in Vetrovec
Venčeslavom, kot kupcem, za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator 80.E, vpisani
v podvl. št. 2146/80, k.o. Sp. Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2008
Dn 22869/2004
Os-4767/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Zlatke Gregorič, Brodarjev trg 14, Ljubljana,
ki jo zastopa Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino z identifikatorjem 233.E, podvl. št. 1488/166, k.o. Moste, dne 8. 4. 2008,
pod opr. št. Dn 22869/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 216/80 z dne
19. 8. 1980, sklenjene med Staninvest Ljubljana, TOZD Inženiring Ljubljana, Kersnikova 6 in Stupar Marijo, Litijska 6, Ljubljana, za
nepremičnino, ki ima sedaj identifikator 233.
E, podvl. št. 1488/166, k.o. Moste;
– kupoprodajne pogodbe z dne 2. 7.
1999, sklenjene med Stupar Marijo in Zlat-
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ko Gregorič, za nepremičnino ki ima sedaj
identifikator 233.E, podvl. št. 1488/166, k.o.
Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2008
Dn 12324/2005
Os-4768/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Senica Mihaela, Celovška cesta 159, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident.
št. 37.E, vpisani v podvl. št. 4544/37, k.o.
Zgornja Šiška, dne 28. 3. 2008, pod opr.
št. Dn 12324/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, skupne pogodbe reg. št. 2832/64-65
z dne 30. 6. 1965, sklenila Sklad za zidanje
stanovanjskih hiš Občine Ljubljana Šiška,
Ljubljana, kot prodajalec ter Senica Mihael
in Fani, kot kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2008
Dn 21958/2004
Os-4769/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Bogomirja Križnarja,
Agrokombinatska cesta 23b, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 59.E, podvl. št. 2923/59,
k.o. Kašelj, dne 10. 4. 2008, pod opr. št.
Dn 21958/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. VI-39/73-1644
z dne 1. 10. 1973, sklenjene med Gradbenim podjetjem Obnova in Majce Matjažem,
za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator
59.E, podvl. št. 2923/59, k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2008
Dn 6194/2008
Os-4770/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Ponikvar Franca, Povšetova 87, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
z identifikatorjem 29.E, vpisanem v podvl. št.
4148/29, k.o. Bežigrad, dne 4. 4. 2008, pod
opr. št. Dn 6194/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
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listine, soinvestitorske pogodbe št. 64/84
z dne 6. 1. 1986, za nepremičnino, ki ima
sedaj identifikator 29.E, vpisana v podvl.
št. 4148/29, k.o. Bežigrad (sklenjene med
SOZD ZIGP Imos, o.sol.o., Ljubljana, kot
prodajalcem ter Merčun Majo, Cankarjeva
4, Ljubljana, kot kupovalko).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2008
Dn 21899/2004
Os-4771/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Jadranke Podlogar,
Brodarjev trg 14, Ljubljana, ki jo zastopa
Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 229.E, podvl. št. 1488/162,
k.o. Moste, dne 10. 4. 2008, pod opr. št.
Dn 21899/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 246/80 z dne
20. 8. 1980, sklenjene med Staninvest Ljubljana, TOZD Inženiring in Podlogar Milanom ter Podlogar Jadranko, za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator 229.E, podvl.
št. 1488/162, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2008
Dn 31189/2007
Os-4772/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Nevenke Dinčič, Brodarjev trg 10, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident.
št. 10.E, vpisani v podvl. št. 4267/10, k.o.
Zgornja Šiška, dne 31. 3. 2008, pod opr. št.
Dn 31189/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 08-229-19/91 z dne 16. 12. 1991, sklenjene med Kmetijskim inštitutom Slovenije,
Ljubljana, kot prodajalcem in Stanislavo Furlan, kot kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2008
Dn 10838/2004
Os-4773/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Severinke Petrović, Cesta 24. junija 32, Ljubljana, zaradi

vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnine
z identifikatorjem 25.E, 26.E in 27.E, vse
v podvl. št. 349/9, k.o. Zelena jama, dne
25. 3. 2008, pod opr. št. Dn 10838/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Splošnim gradbenim
podjetjem Graditelj Ljubljana in Suhadolnik
Ivanom, za nepremičnino z identifikatorjem
25.E, 26.E in 27.E, vse v podvl. št. 349/9,
k.o. Zelena jama.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2008
Dn 5531/2006
Os-4774/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Ane Zupančič, Albrehtova 50, Škofljica, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 12.E
in 13.E, podvl. št. 5654/2, k.o. Trnovsko
predmestje I, dne 10. 4. 2008, pod opr. št.
Dn 5531/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
dodatka h kupoprodajni pogodbi št. 02/03
z dne 1. 10. 1993, za nepremičnino, ki ima
sedaj identifikator 12.E in 13.E, podvl. št.
5654/2, k.o. Trnovsko predmestje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2008
Dn 110/2007
Os-4775/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Danijela Bogataja, Notranjska cesta 14, Vrhnika, ki ga zastopa
odvetnik Uroš Miklič, Tivolska 48, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 9.E, vpisani v podvl. št.
4169/10, k.o. Vič, dne 20. 2. 2008, pod opr.
št. Dn 110/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe št. 100/92 z dne 17. 9.
1992, sklenjene med Tovarno dvokoles in
opreme Rog, p.o., Trubarjeva 72, Ljubljana,
kot prodajalcem in Tekić Budimirom, Lajkovška 16, Ljubljana, kot kupcem, za stanovanje št. 13, v II. nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Lajkovška 16, Ljubljana,
v izmeri 63,49 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dn 9651/2004
Os-4826/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Zakovšek - Škvarč
Sonje, Dolenje Skopice 53, 8262 Krška
vas pri Brežicah, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino z identifikatorjem
3.E, podvl. št. 3794/3, k.o. Bežigrad, dne
11. 4. 2008, pod opr. št. Dn 9651/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– prodajne pogodbe št. BS 2/1 KARE
I 275/89 z dne 27. 11. 1989, ki sta jo sklenila
prodajalec SCT, n.sol.o., Ljubljana, TOZD
Inženiring, Ljubljana, Cesta VII. korpusa 1,
ki jo je zastopal direktor TOZD Borut Zajc,
dipl. ing. in kupec Kričej Dušan, roj. 7. 6.
1957, Ljubljana, Putlerjeva 7, za nepremičnino, stanovanje št. 3 v 1. nadstropju,
s shrambo, na naslovu Linhartova cesta 36,
Ljubljana z identifikatorjem 3.E, podvl. št.
3794/3, k.o. Bežigrad,
– prodajne pogodbe z dne 27. 3. 1992, ki
sta jo sklenila Kričej Dušan, roj. 7. 6. 1957,
Linhartova 36, Ljubljana in kupovalka Purnat
Mojca, roj. 21. 6. 1962, Tržna ul. 3, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje št. 3 v 1.
nadstropju, s shrambo, na naslovu Linhartova cesta 36, Ljubljana, z identifikatorjem
3.E, podvl. št. 3794/3, k.o. Bežigrad,
– prodajne pogodbe z dne 9. 2. 1993,
ki sta jo sklenila prodajalka Purnat Mojca, roj. 21. 6. 1962, Tržna ul. 3, Ljubljana,
EMŠO 2106962505023 in kupovalka Sonnenschein Darinka, roj. Kastelic, v Črnomlju
dne 7. 5. 1930, Bakovska 6, Murska Sobota,
EMŠO 0705930505025, za nepremičnino,
stanovanje št. 3 v 1. nadstropju, s shrambo,
na naslovu Linhartova cesta 36, Ljubljana,
z identifikatorjem 3.E, podvl. št. 3794/3, k.o.
Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 3.
1999, ki so jo sklenili Sonnenschein Denis,
rojen v Ljubljani, dne 14. 4. 1964, stanujoč
86a Cameron street Edgecliff NSW 2027,
Sydney Avstralija, EMŠO 1404964500085,
Sonnenschein David, rojen v Ljubljani, dne 25. 2. 1961, s stalnim prebivališčem v Murski Soboti, Bakovska 6, EMŠO
2502961500209, kot prodajalca ter Škvarč
Ivan, rojen 2. 7. 1955, Dolenje Skopice
53, 8262 Krška vas pri Brežicah, EMŠO
0207955500354 in Zakovšek - Škvarč Sonja, rojena 9. 12. 1956, stanujoča Dolenje
Skopice 53, 8262 Krška vas pri Brežicah,
EMŠO 0912956505428, kot kupca, za nepremičnino, stanovanje št. 3 v 1. nadstropju, s shrambo, na naslovu Linhartova cesta 36, Ljubljana, z identifikatorjem 3.E,
podvl. št. 3794/3, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2008
Dn 378/2006
Os-4827/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Damjana Kumarja, Šišenska 21, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, na nepremičnini z ident. št. 20.E,

vpisani v vl. št. 4615/20, k.o. Zgornja Šiška,
dne 7. 4. 2008, pod opr. št. Dn 378/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 1008/62-63 z dne 11. 6. 1963, sklenjene
med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš
Občine Ljubljana - Šiška, kot prodajalcem in
Simonič Pavlo, kot kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 5. 2008
Dn 16548/2007
Os-5250/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jelke Prek Stöckl, Tomanova ul. 10, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
parc. št. 1015, vl. št. 1669, k.o. Koroška vrata, pod Dn št. 16548/2007, dne 21. 5. 2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe iz leta 1965,
sklenjene med prodajalko Občino Maribor
- Rotovž in kupcem Boris Vlantom, stanujočim Krekova ulica 26, Maribor, s katero je
prodajalka kupcu prodala svoj delež do 1/2
na nepremičnini - garažnem boksu, parc. št.
1015, k.o. Koroška vrata in
– kupoprodajne pogodbe z dne 8. 11.
1971, sklenjene med prodajalcem Borisom
Valantom, stanujočim Krekova ulica 26, Maribor in kupovalko Jelko Prek Stöckl, stanujočo Tomanova ulica 10, Maribor, s katero
je prodajalec svoj delež do 1/2 na parc. št.
1015 (garaža), k.o. Koroška vrata, prodajal
kupovalki.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 5. 2008
Dn 13578/2006
Os-5251/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev
Nataše Rajzer in Damjana Vidoviča, oba
stan. Korčetova ulica 10, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
podvl. št. 2561/9, k.o. Studenci, pod Dn št.
13578/2006, dne 5. 5. 2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
338 z dne 2. 9. 1993, sklenjene med prodajalcem Elektrokovino, proizvodnja elektrokovinskih izdelkov d.o.o., Maribor, Tržaška
cesta 23, ki jo je zastopal direktor družbe
Murat Dedić in kupcem Bigec Francem,
Korčetova ulica 10, Maribor, s katero je prodajalec na podlagi določb Stanovanjskega
zakona (Ur. l. RS, št. 18/91) kupcu prodal
dvosobno stanovanje št. 5, v I. nadstropju
stanovanjske hiše v Mariboru, Korčetova
ulica 10, parc. št. 1540/1, k.o. Studenci in
na njem dovolil vknjižbo lastninske pravice
na ime kupca.
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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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 5. 2008
Dn 10532/2006
Os-5252/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja RM
Plus podjetje za tržno raziskovanje in marketing d.o.o., Svetozarevska ulica 10, Maribor,
ki ga zastopa direktor Branko Žnuderl, njega
pa po pooblastilu notar Stanislav Bohinc,
Ulica Vita Kraigherja 1, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, podvl.
št. 1724/90, k.o. Maribor Grad, pod Dn št.
10532/2006, dne 5. 5. 2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe, sklenjene
dne 31. 12. 2002, med prodajalcem Terme
Maribor turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,
Ulica heroja Slandra 10, Maribor, ki ga je
zastopala direktorica Alenka Iskra in kupcem Die Steiermärkische Immorent leasing
d.o.o., ki ga je zastopal direktor mag. Zmago
Golob, s katero je prodajalec kupcu prodal
parkirni prostor št. 26, pripisan pri vl. št.
E-26/B-90, v prvi kleti poslovne stavbe na
Glavnem trgu 17b, Maribor, stoječi na parc.
št. 1741/2, k.o. Maribor Grad in na njem
dovolil vknjižbo lastninske pravice na ime
kupca.
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 Mariboru
dne 29. 5. 2008
Dn 7979/2007
Os-5253/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marije Simonič, Zgornji Duplek 1, Spodnji
Duplek, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, parc. št. 72/1, vl. št. 720, k.o.
Zgornji Duplek, pod Dn št. 7979/2007, dne
19. 5. 2008, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne
pogodbe z dne 13. 8. 1979, sklenjene med
darilodajalko Heleno Simonič in obdarjenko
Marijo Simonič, s katero je darilodajalka podarila obdarjenki nepremičnino - gospodarsko poslopje s parc. št. 20/2, pripisano vl. št.
720, k.o. Zgornji Duplek in 1/2 nepremičnine
- travnik s parc. št. 72/1, pripisano vl. št. 720,
k.o. Zgornji Duplek in na njih dovolila vknjižbo lastninske pravice na ime obdarjenke.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 5. 2008
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Dn 15163/2007
Os-5254/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Kegl, Ul. Veljka Vlahovića 51, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št. 2927/46, k.o. Pobrežje, pod
Dn št. 15163/2007, dne 12. 5. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 38/93 z dne 17. 3. 1993, sklenjene na osnovi določilih Stanovanjskega
zakona (Ur. l. RS, št. 18/91), med prodajalko Tekstilno tovarno Tabor d.o.o., Maribor,
Valvazorjeva 38, ki jo je zastopal direktor
podjetja Rajko Šrimpf ter kupcema Janezom
Dankom in Vesno Danko, oba stanujoča Ulica Veljka Vlahovića 51, Maribor, s katero je
prodajalka kupcema prodala trisobno stanovanje št. 18, v IV. nadstropju v večstanovanjski hiši v Mariboru, Ulica Veljka Vlahovića
51, stoječi na parc. št. 813/1, pripisani vl.
št. 2351, k.o. Pobrežje in dovolila, da se na
navedeni nepremičnini kupca vknjižita kot
lastnika vsak do ½ celote in
– aneksa k zgornji pogodbi, na katerem
ni datuma sklenitve, podpis prodajalke pa je
bil notarsko overjen dne 11. 3. 1996, s katerim so Tekstilna tovarna Maribor d.o.o.,
Maribor, Valvazorjeva 38, po zastopstvu direktorice Zdenke Marčič, kot prodajalka in
Janez Danko ter Vesna Danko, kot kupca,
spremenili kupoprodajno pogodbo o prodaji
stanovanja št. 38/93 z dne 17. 3. 1993, tako,
da je po tej pogodbi edini kupec Danko Janez in je z dnem podpisa tega aneksa prevzel vse pravice in obveznosti iz pogodbe.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 5. 2008
Dn 3630/2007
Os-5255/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, parc. št. 92/5, vl.
št. 358, k.o. Bistrica pri Limbušu, pod Dn št.
3630/2007, dne 14. 5. 2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe št. 42/2004,
ki sta jo dne 7. 9. 2004, sklenila prodajalec
Prevent gradnje d.o.o., Kidričeva ulica 6, Slovenj Gradec, ki ga je po pooblastilu zastopal
namestnik direktorja Marjan Pinter in kupec
Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor, ki ga je zastopal predsednik uprave
Stanislav Vojsk, s katero je prodajalec kupcu
prodal parc. št. 92/5, k.o. Bistrica pri Limbušu in dovolil da se na tej nepremičnini vknjiži
lastninska pravica v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 5. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dn 781/2007
Os-5256/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dušana Čandra, Ul. Strauhovih 39, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št. 1844/11, k.o. Koroška vrata, pod Dn št. 781/2007, dne 12. 5. 2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 189, sklenjene dne 21. 2. 1992, na osnovi določil Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91),
med prodajalko Metalna p.o. Maribor, ki jo je
zastopal Janez Gajšek in kupovalko Danico
Čander, stanujočo Gosposvetska cesta 36,
Maribor, s katero je prodajalka kupovalki
prodala stanovanje št. 13, v kleti stavbe na
naslovu Gosposvetska cesta 36, Maribor,
stoječi na parc. št. 1213, pripisani vl. št.
1348, k.o. Koroška vrata in dovolila vknjižbo lastninske pravice na stanovanju v korist
kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 5. 2008
Dn 8632/2004
Os-5257/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Antonije Horvat, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki jo zastopa Simak d.o.o., Meljska c.
1, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, podvl. št. 1527/5, k.o. Maribor
Grad, pod Dn št. 8632/2004, dne 5. 5. 2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– darilne pogodbe, sklenjene dne 16. 11.
1992, med darovalko Valerijo Kreuh, rojeno
16. 10. 1927, stanujočo Trg Borisa Kidriča 2,
Maribor in obdarjencem Darjem Kreuhom,
rojenim 25. 2. 1966, stanujočim Trg Borisa
Kidriča 1, Maribor, s katero je darovalka obdarjencu podarila dvosobno stanovanje št.
2, v I. nadstropju stanovanjskega objekta
v Mariboru, Trg Borisa Kidriča 1, stoječega
na parc. št. 1100/1, k.o. Maribor Grad in na
njem dovolila vknjižbo lastninske pravice na
ime obdarjenca ter
– prodajne pogodbe, sklenjene dne
18. 11. 1992, med prodajalcem Darjem
Kreuhom in kupovalko Mešana banka Probanka d.d., Maribor, Razlagova ulica 22, ki
jo je zastopala direktorica Romana Pajenk,
s katero je prodajalec kupovalki prodal stanovanje št. 2, v I. nadstropju stanovanjskega objekta v Mariboru, Trg Borisa Kidriča
1, parc. št. 1100/1, k.o. Maribor Grad in na
njem dovolil vknjižbo lastninske pravice na
ime kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 5. 2008

Dn 13248/2006
Os-5258/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zavoda za varstvo in usposabljanje dr. Marijana
Borštnarja Dornava, Dornava 128, Dornava,
ki ga po pooblastilu zastopa Flatmary, Marija
Topolovec s. p., Glavni trg 17b, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
podvl. št. 1779/116, k.o. Spodnje Radvanje,
pod Dn št. 13248/2006, dne 8. 5. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne
pogodbe
št.
2767-536-13-2/4-RB z dne 19. 6. 1980,
sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Stavbar n.sol.o., Maribor, Industrijska
ulica 13, TOZD Visoke gradnje n.sol.o., Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal
direktor TOZD Visoke gradnje Milan Kuster
in kupcem Otroškim domom Maribor p.o.,
Maribor, Dalmatinska ulica 19, ki ga je zastopala upravnica Olga Koren, s katero je
prodajalec kupcu prodal stanovanje št. 34,
v VII. nadstropju objekta »D« S-23, Kardeljeva cesta 77, Maribor, stoječem na parc.
št. 370, 364, 558 in 560, k.o. Tabor in na
njem dovolil vknjižbo lastninske pravice na
ime kupca ter
– sklepa Vlade Republike Slovenije z 209.
seje z dne 1. 8. 1996, št. 560-07/93-2/5-8,
o pripojitvi Otroškega doma Maribor, k Zavodu za varstvo in usposabljanje mladine dr.
Marijan Borštnar.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 5. 2008
Dn 1524/2008
Os-5259/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja MTS International d.o.o.,
Bezena 8a, Ruše, ki ga zastopa direktor Zoran Kert, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, vl. št. 418, k.o. Bistrica pri Rušah, pod Dn št. 1524/2008, dne 14. 5. 2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 11. 3. 1998, sklenjene med prodajalcem Momom Stojkovićem, stanujočim v Mariboru, Ulica heroja Nandeta 16 in kupcem
MTS International d.o.o., Kardeljeva cesta
49, Maribor, ki ga je zastopal direktor Zoran
Kert, s katero je prodajalec kupcu prodal svoje nepremičnine, pripisane vl. št. 418, parc.
št. 436/3, k.o. Bistrica pri Rušah in dovolil, da
se na teh kupec vknjiži kot imetnik lastninske
pravice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 5. 2008
Dn 4192/2008
Os-5260/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Antona Gmajnerja, Rošpoh 18a, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, vl. št. 543, k.o. Rošpoh, pod Dn št.
4192/2008, dne 12. 5. 2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe, sklenjene
dne 15. 5. 1996, med prodajalcema Stanislavom Šemrovom in Elizabeto Šemrov,
stanujočih Valvasorjeva 76a, Maribor ter
kupcem Vincencijem Šketom, stanujočim
Makole 8, Slovenska Bistrica, s katero sta
prodajalca kupcu prodala vsak svojo ½ nepremičnin, ležečih na parc. št. 137/6, pripisanih vl. št. 543, k.o. Rošpoh in dovolila,
da se na njih vknjiži lastninska pravica na
ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 5. 2008
Dn 1562/2006
Os-5261/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Volksbank – Ljudska banka d.d., Dunajska
128a, Ljubljana, ki jo zastopata predsednik
uprave G. Ogris-Martič in prokuristka S. Volaj Rakušček, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini, podvl. št. 2580/27, k.o. Tabor, pod Dn št. 1562/2006, dne 14. 5. 2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o odstopu terjatve in o poravnavi dolga, sklenjene dne 22. 9. 1993,
med prevzemnico Ljudsko banko d.d. Celje, Prešernova 27, Celje, odstopnikom Tima
holding d.d. Maribor, Svetozarevska ulica
10, Maribor in dolžnikom SGP Stavbar Podjetje Visoke gradnje d.o.o. Maribor, Industrijska ulica 13, Maribor, s katero je odstopnik
odstopil prevzemnici terjatev, ki jo je imel
do dolžnika, v znesku 14,140.450,00 SIT
in s katero je dolžnik prepustil prevzemnici
v last in posest med sedemindvajsetimi stanovanji v Mariboru tudi dvosobno stanovanje št. 10, na naslovu Betnavska ulica 30,
v izmeri 47,36 m2, v II. nadstropju, stoječe
na parc. št. 1241, pripisano vl. št. 1208, k.o.
Tabor, katerega najemnica je bila Vera Čermelj in s katero je dolžnik izrecno dovolil, da
se prevzemnica vpiše v zemljiški knjigi kot
lastnica teh stanovanj in
– aneksa k zgoraj navedeni pogodbi,
sklenjenega dne 15. 10. 1993, med istimi
strankami, s katerim se je spremenil znesek
terjatve in se nadomestila navedba enega
izmed 27 stanovanj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 5. 2008
Dn 13370/2006
Os-5262/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,

v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Poteza Naložbe d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, podvl. št. 2503/5, k.o. Tabor,
pod Dn št. 13370/2006, dne 5. 5. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 4094-743/RB z dne 19. 9. 2001,
sklenjene med prodajalcem Stavbar - IGM
d.d., Miklavška cesta 82, Spodnje Hoče,
ki ga je zastopal direktor Peter Klevže in
kupcem Mineral d.d., Letališka 5, Ljubljana,
ki ga je zastopal direktor Milan Lampret,
s katero je prodajalec kupcu prodal lokal št.
5, v pritličju Trgovsko poslovnega objekta
ob Ljubljanski ulici v Srednješolskem centru
v Mariboru, na zemljišču parc. št. 1609/1,
1690/20, k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 5. 2008
Dn 9540/2006
Os-5263/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Danice Kavka, stanujoče Sernčeva 10, Celje,
ki jo po pooblastilu zastopa odvetnik Marjan Feguš, Stanetova 2, Celje, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, podvl.
št. 1893/2, k.o. Koroška vrata, pod Dn št.
9540/2006, dne 5. 5. 2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 117/91 z dne 15. 11. 1991, sklenjene na osnovi določil Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91) med prodajalcem
Dravske elektrarne Maribor, p.o., Maribor,
Vetrinjska ulica 2, ki ga je zastopal glavni direktor Ivan Kralj in kupovalko Angelo Kolar,
stanujočo Gosposvetska cesta 19, Maribor,
s katero je prodajalec kupovalki prodal 2,5
sobno stanovanje št. 2, v 1. nadstropju stavbe na naslovu Gosposvetska cesta 19, Maribor, stoječe na parc. št. 1407, k.o. Koroška
vrata in na njem dovolil vknjižbo lastninske
pravice na ime kupovalke ter
– menjalne pogodbe, sklenjene dne
26. 4. 1995, med Marjano Bratkovič in Brankom Bratkovičem, stanujočih Sokolska ulica
12, Maribor, na eni strani in Angelo Kolar,
stanujočo Gosposvetska cesta 19, Maribor, na drugi strani, s katero sta Marjana in
Branko Bratkovič dobila v zameno za svojo
nepremičnino, parc. št. 89/12, vl. št. 160,
k.o. Radizel, 2,5 sobno stanovanje št. 2, v I.
nadstropju stavbe na naslovu Gosposvetska cesta 19, Maribor in s katero je Angela
Kolar dovolila vknjižbo lastninske pravice na
ime Marjane in Branka Bratkoviča na tem
stanovanju.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 5. 2008
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Dn 12192/2006
Os-5264/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Simone Kodrič, stanujoče Gregorčičeva ulica
32b, Maribor, ki jo po pooblastilu zastopa
Flatmary, Marija Topolovec s.p., Glavni trg
17b, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št. 3288/35, k.o.
Pobrežje, pod Dn št. 12192/2006, dne 5. 5.
2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. I/04-2656/93
z dne 13. 9. 1993, sklenjene med prodajalcem Certus avtobusni promet Maribor,
p.o., Maribor, Linhartova ulica 22, ki ga je
zastopal glavni direktor Mirko Majhenič in
kupcema Ivanom Rižnerjem ter Danico Rižner, stanujočima Majeričeva ulica 5, Maribor, s katero je prodajalec kupcema prodal
dvosobno stanovanje št. 15, v III. nadstropju
stanovanjske stavbe v Mariboru, Majeričeva
ulica 5 in na njem dovolil vknjižbo lastninske
pravice na ime kupcev;
– dodatka k zgoraj navedeni kupoprodajni pogodbi št. I/04-4644/95 z dne 22. 12.
1995, s katero so prodajalec in kupca spremenili določbe kupoprodajne pogodbe o plačilu kupnine in dopolnili zemljiškoknjižno
dovolilo z navedbo parc. št. 1058/3, k.o.
Pobrežje in
– menjalne pogodbe, ki so jo dne 8. 1.
1996 sklenili Ivan Rižner in Danica Rižner
ter Andrej Rižner, s katero sta Ivan Rižner in
Danica Rižner zamenjala svoje stanovanje
št. 15, v stanovanjski stavbi Majeričeva ulica
5, Maribor, za stanovanje Andreja Rižnerja
št. 18, v II. nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Greenwiška ulica 12, stoječe
na parc. št. 1061/1, k.o. Pobrežje in s katero
so si sopogodbeniki dovolili vknjižbo lastninske pravice na zamenjanih nepremičninah.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 5. 2008
Dn 2058/07
Os-4601/08
Okrajno sodišče v Sežani na predlog
Osmana Šabića, Cesta v ograde 1a, Sežana, ki ga zastopa Maja Pamić, Pristaniška
12, Koper, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 29. 1.
1999, med Škerjanc Gordano, roj. 13. 4.
1968, Senadole št. 19, p. Senožeče, kot
prodajalko in Osmanom Šabićem, roj. 5. 2.
1968, Senožeče 25, kot kupcem, za stanovanje na naslovu Senožeče 82b, pritličje
stanovanjske hiše, stoječe na parc. št. 221,
vl. št. 730 in 144, k.o. Senožeče, stanovanje
št. 3, v izmeri 48,18 m2 (sedaj identifikacijska št. dela stavbe 3E, vpisano v podvložku
št. 1096/4, k.o. Senožeče).
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
citirane pogodbe oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 5. 5. 2008
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Dn 4976/2005
Os-4640/08
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je
po okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Ostojič Branislava, Ronkova 16, Slovenj
Gradec, ki ga zastopa notar Janez Mlakar iz Slovenj Gradca, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, pri nepremičnini identifikacijska številka 850-1291-004, vpisani v z.k.
podvložku št. 1654/4 (prej E 25/B 11) k.o.
Slovenj Gradec (poslovni prostor v kleti št.
20 in poslovni prostor v pritličju št. 20, v skupni izmeri 64,20 m2, v poslovni stavbi na
Ronkovi ulici 4 v Slovenj Gradcu), izdalo
sklep Dn št. 4976/2005 z dne 15. 1. 2008,
s katerim je začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 002/004
z dne 3. 11. 1992, sklenjene med prodajalcem Poslovnim trgovskim Centrom d.o.o.
Slovenj Gradec in kupcem Turkuš Zmagoslavom, Sp. Kraj 40, Prevalje;
– aneksa št. 3 h kupoprodajni pogodbi
št. 002/004 z dne 24. 3. 1995, sklenjenega
med prodajalcem Poslovnim trgovskim Centrom d.o.o. Slovenj Gradec in kupcem Turkuš Zmagoslavom, Sp. Kraj 40, Prevalje.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Ostojič Branislava, Ronkova 16, Slovenj
Gradec, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 24. 4. 2008
Dn 1041/2008
Os-4834/08
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog Območnega združenja Rdečega križa
Vrhnika, Poštna ulica 7b, Vrhnika oklicuje
začetek postopka vzpostavitve listine, kupne in prodajne pogodbe št. 4/73 z dne
22. 3. 1973, sklenjene med Igrad Vrhnika,
Opekarska 23, Vrhnika, kot prodajalcem ter
Zavarovalnico Sava, Ljubljana, kot kupovalko, za nepremičnino, poslovni prostor št.
113 v 1. etaži, v izmeri 55,37 m2, v stavbi
Poštna ulica 7b, Vrhnika, identif. št. 113.E
(2002-2865-113).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Območnega združenja Rdečega križa Vrhnika, Potna ulica 7b, Vrhnika, na podlagi te pogodbe in kupoprodajne pogodbe
z dne 5. 6. 1978.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 20. 5. 2008
Dn 4689/2007
Os-4792/08
Okrajno sodišče v Žalcu je po višji sodnici-svetnici Mileni Lesjak Tratnik,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Petra Mlinarja, Arja vas 88, Petrovče, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in
vknjižbe lastninske pravice, na podlagi 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1),

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dne 17. 4. 2008, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 21. 7. 1999,
sklenjene med prodajalcema Franjem in
Dragico Čufin, oba Arja vas 88, Petrovče
ter kupcema Lilijano in Petrom Mlinarjem,
oba Prešernova 22a, Velenje (sedaj Arja
vas 88, Petrovče), za nepremičnino parc.
št. 1448/135, vpisano pri vl. št. 932, k.o.
Levec.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja Petra Mlinarja in Lilijane Mlinar, oba Arja vas 88, Petrovče.
Imetnike pravic se poziva, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 17. 4. 2008
Dn 4527/2007
Os-4793/08
Okrajno sodišče v Žalcu po višji sodnici-svetnici Mileni Lesjak Tratnik, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo
po pooblastilu zastopa Irena Primc (Premius d.o.o., Celje), zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, na podlagi 237. člena Zakona
o zemljiški knjigi (ZZK-1), dne 18. 4. 2008
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 663-05-356/98 in št. 465-204/98
z dne 22. 10. 1998, sklenjene med prodajalcem Ingrad VNG d.d. Celje, sedaj v stečaju,
Lava 7, Celje in kupovalko Republiko Slovenijo, Gregorčičeva 20, Ljubljana, za nepremičnino id. št. 23.E, vpisano v podvl. št.
1191/22, k.o. Petrovče (stanovanjska raba
št. 23, Petrovče 33, 3301 Petrovče, ID št.
1001-762-23).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice Republike Slovenije,
Gregorčičeva 20, Ljubljana.
Imetnike pravic se poziva, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 18. 4. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 65/2008
Os-5214/08
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku
Bojanu Trampušu, v pravdni zadevi tožečih
strank Jožefa Bana, stan. Sp. Pohanca 11,
p. Artiče in Alojza Bana, stan. Sp. Pohanca
12a, p. Artiče, ki ju zastopa odv. Dušan Medved iz Krškega, zoper toženi stranki Jožeta
Peniča in Marijo Penič, sedaj neznanega
naslova v Republiki Hrvaški, zaradi ugotovitve lastninske pravice, izven naroka dne
29. 5. 2008 sklenilo:
toženima strankama Jožetu Peniču in
Mariji Penič, sedaj neznanega naslova
v Republiki Hrvaški, se postavi začasni zastopnik in skrbnik za poseben primer odv.

Bojan Klakočar iz Krškega, ki bo zastopal
toženi stranki v pravdni zadevi z opr. št.
P 65/2008.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 29. 5. 2008
In 05/00003, pristop
In 45/2008
Os-5050/08
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnic 1. Lavre Matkovič in 2. Debore
Nusdorfer, obe stanujoči Dobrava 5, Izola,
ki ju zastopa mag. Gregor Velkaverh, odvetnik v Kopru, proti dolžniku Marjanu Nusdorferju, Oktobrske revolucije 19a, Izola,
sedaj neznanega naslova, zaradi izterjave
denarne terjatve, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžniku Marjanu Nusdorferju se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. In
05/00003 (pristop In 45/2008), postavi Renato Dukič, odvetnik v Kopru.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 27. 5. 2008
P 32/2008
Os-4552/08
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrožnem sodniku mag. Petru Prodanoviču,
v pravdni zadevi tožeče stranke: Kos Silvester, Bistra 17, Črna na Koroškem, ki ga
zastopa odvetnica Jasmina Gričnik iz Žalca,
zoper toženi stranki: 1. Kos Ivan, Javorje 66,
Črna na Koroškem, ki ga zastopa odvetnik
Martin Hribar iz Maribora in 2. Kos Alojz,
Princess, HWY Noble Park 3174 Melbourne, Avstralija, zaradi neveljavnosti vknjižbe
in vzpostavitve z.k. vpisa, pcto. 10.000 EUR,
dne 6. 5. 2008 sklenilo:
na podlagi 5. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
drugotoženi stranki Kos Alojzu postavi za
začasnega zastopnika odvetnik Miran Ocepek, Gubčeva ulica 1, Slovenj Gradec, kateri bo drugotoženo stranko zastopal v pravdni
zadevi Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu, opr. št. P 32/2008, vse dokler drugotožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma vse dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 5. 2008

Oklici dedičem
D 132/2008
Os-4194/08
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Jožefu Klančniku, sinu Ivana Klančnika in Marije Klančnik, rojenem 8. 2. 1927, umrlem 31. 5. 2004,
nazadnje stanujočem Lopata 50a, Celje, državljanu Republike Slovenije.
Zapustnik naj bi napravil ustno oporoko pred pričama, s katero naj bi svoje nepremičnine zapustil oporočni dedinji Kseniji
Bučar, hčerki njegove druge pokojne žene
Ljudmile Klančnik. Zapustnik je bil dvakrat
poročen, obakrat vdovec, brez otrok. Tako
bi kot zakoniti dediči po zapustniku prišli
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v poštev zakoniti dediči 2. in 3. dednega
reda, katerih imena in naslovi stalnega prebivališča sodišču niso znana.
Sodišče na podlagi 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 in oklica na oglasni deski sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 14. 4. 2008
D 106/2008
Os-4195/08
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Rejc Mariji, rojeni Lapanja,
hčeri Lapanja Jožefe in Lapanja Jakoba, ki
je bila rojena 30. 1. 1879 na Ponikvah in je
umrla 13. 1. 1916 na Slapu ob Idrijci.
Pokojna je dne 13. 9. 1905 sklenila zakonsko zvezo z Manfreda Ignacem, ki je
dne 28. 2. 1907 umrl. Dne 23. 5. 1910 pa je
sklenila zakonsko zvezo z Rejc Antonom in
prevzela priimek Rejc. Leta 1911 je bil v tej
zakonski zvezi rojen sin Stanislav Rejc, ki je
umrl 13. 11. 1969.
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
oklica ne bo zglasil nobeden dedič, se bo
zapuščina razglasila za lastnino Republike
Slovenije in izročila pristojnemu organu Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 21. 4. 2008

Oklici pogrešanih
N 63/2005
Os-5035/08
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Dragice
Jerič, Krvavška cesta 3, Cerklje na Gorenjskem, ki jo zastopa odvetnica Mojca Ropret,
proti nasprotnemu udeležencu Josefu Jožetu Mertlju, zaradi predloga za razglasitev
za mrtvega.
Na predlog Dragice Jerič, Krvavška cesta 3, Cerklje na Gorenjskem, je bil pri tem
sodišču uveden postopek za razglasitev za
mrtvega Josefa oziroma Jožeta Mertlja, roj.
20. 4. 1888, neznanega bivališča.
Pozivamo Jožeta Mertlja, da se oglasi
sodišču. Obenem pozivamo vse, ki karkoli
vedo o pogrešanem, da to sporočijo sodišču
ali začasnemu skrbniku Jožetu Jeriču, Kurirska pot 3, Cerklje na Gorenjskem, v treh
mesecih od objave tega oglasa, ker bo sicer
sodišče po poteku tega roka pogrešanega
Jožeta Mertlja, razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 26. 5. 2008
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Preklici
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Čuš Marko, Murščeva ulica 6, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. A1, B, G, H, št.
S1883721, izdala UE Ptuj. gnr‑296729
Širec Dragica, Zagrebška cesta 105,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S2064488, izdala UE Ptuj. gnf‑296791

Zavarovalne police preklicujejo
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d., PE Novo mesto, veljavnost naslednjih
dokumentov: zeleni karti, št. 11551955
in 1551982; kartico AKA, št. 44203.
Ob-5584/08
Kalan Janez, Staretova 19b, Kranj,
zavarovalno polico, št. 41601001935, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d., življensko
zavarovanje. gnp‑296756
Peternelj Sibila, Kozana 120, Dobrovo v
Brdih, zavarovalno polico, št. 50500001450,
izdala zavarovalnica KD d.d. gnp‑296760

Spričevala preklicujejo
Andrejka Mitja, Gmajnica 101, Komenda,
spričevalo 8. razreda OŠ Karla DetovnikaKajuha Ljubljana, izdano leta 2007.
gns‑296778
Arzenšek Ivan, Sotensko pri Šmarju 16,
Šmarje pri Jelšah, spričevalo o končani
OŠ Šmarje pri Jelšah, izdano leta 1981.
gnt‑296827
Avbelj Nejc, Ježica 22a, Ljubljana,
obvestilo o uspehu 2. letnika Gimnazije
Šiška, izdano leta 2007. gns‑296803
Bećirević Husein, Kamičak 120, Ključ,
BiH, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Poklicne
gradbene šole v Ljubljani. gnv‑296700
Bećirević Mustafa, Kamičak b.b.,
Ključ, BiH, spričevalo o zaključnem izpitu,
izdano leta 1982 in spričevalo 1., 2. in 3.
letnika Poklicne gradbene šole v Ljubljani.
gnw‑296699
Beden Kristina, Škrjančevo 15, Radomlje,
spričevalo 7. razreda OŠ Radomlje, izdano
leta 2006. gnk‑296686
Belobrk Danijel, Cesta v Pečale 30,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ
Janez Levec Ljubljana, izdano leta 2006.
gnr‑296704
Blaznik Sara, Mariborska cesta 50, Radlje
ob Dravi, spričevalo 7. razreda OŠ Radlje
ob Dravi, izdano leta 2007. gnf‑296766
Bračič Klara, Levič 9, Laporje, indeks,
št. 01006223, Pedagoška fakulteta.
gnn‑296833
Cerovšek Uroš, Ulica na Livado 22,
Šmarje pri Jelšah, spričevalo 8. razreda
devetletne OŠ Šmarje pri Jelšah, izdano
leta 2007. gnk‑296761

Cimperman Ana Roza, Oljčna pot 6,
Piran – Pirano, indeks, št. 20050043, Pravna
fakulteta. gnb‑296820
Časar
Robert,
Na
Korošci
2,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednješolskega centra, tehniške in
pedagoške usmeritve Murska Sobora,
izdano leta 1988. gnu‑296776
Čengić Sandi, Dvoržakova 8, Ljubljana,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Prežihov
Voranc Ljubljana. gnf‑296716
Čepek Nataša, Delavska ulica 21,
Ceršak, indeks, št. 21018684, FDV.
gnl‑296785
Černe Lucija, Ulica bratov Komel 9,
Ljubljana, spričevalo 9. razreda OŠ Ketteja
in Murna Ljubljana, izdano leta 2007.
gnj‑296712
Čokl Urban, Jerčin 17, Pristava pri
Mestinju, spričevalo 7. razreda OŠ
Podčetrtek. gni‑296713
Čuklič Vogrin Tim, Zgornje Bitnje 201,
Žabnica, spričevalo 7. razreda OŠ Danile
Kumar, izdano leta 2006. gno‑296707
Drevenšek
Marija,
Jablovec
1b,
Podlehnik, diplomo Srednje kmetijske in
tehniške šole Ptuj, izdana leta 1986 na ime
Drobnič Marija. gnx‑296823
Drobnič Nina, Pot v Čeželj 5, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ narodnega heroja
Maksa Pečarja Ljubljana, izdano leta 2007.
gnl‑296714
Drugovič Tomaž, Gorenje Skopice
44b, Krška vas, spričevalo 3. letnika
ETRŠ Brežice, SSI EKT, izdano leta 2007.
gnr‑296804
Džafić Erik, Dol pri Ljubljani 3, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Janka Modra, Dol
pri Ljubljani, izdano leta 2006. gnq‑296780
Đogić Damir, Vojkova cesta 12a, Velenje,
spričevalo 7. razreda OŠ Antona Aškerca
Velenje, izdano leta 2006. gnp‑296681
Elezovič Lea, Cesta v Gorice 25,
Ljubljana, izkaz od 1. – 4. razreda OŠ
Livada. gnk‑296811
Ferari Leja, Druge prekomorske brigade
14a, Koper – Capodistria, spričevalo 7.
razreda OŠ Dušana Bordona, izdano leta
2006. gnj‑296837
Ferenc Alojz, Trg Slavka Osterca 2,
Veržej, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kmetijske šole Rakičan, izdano leta
1953. gny‑296722
Filipič Tomi, Ulica 25. maja 5, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne in
tehniške šole Ptuj. gnw‑296724
Fras Mojca, Ob Meži 30, Prevalje,
indeks, št. 18070047, Filozofska fakulteta.
gnf‑296816
Golavšek Matic, Dobrova 12, Celje,
spričevalo 8. razreda OŠ Frana Roša Celje,
izdano leta 2007. gni‑296763
Grilc Maja, Reboljeva 4, Ljubljana,
indeks, št. 18990113, Filozofska fakulteta.
gng‑296815
Hočevar Matic, Pot k Savi 8, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole, izdano leta 2007. gnm‑296784
Holešek Marko, Novi dom 16, Trbovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Zasavske
ljudske univerze, izdano leta 2000.
gng‑296740

Horvat Miha, Cesta 24. junija 70,
Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
narodega heroja Maksa Pečarja Ljubljana
– Črnuče, izdano leta 2006 in 2007.
gnp‑296781
Hribar Anja, Goričica 16, Domžale,
spričevalo 8. razreda OŠ Domžale, izdano
leta 2007. gnf‑296741
Hrvatin Varja, Slomškova ulica 27,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Toneta
Čufarja Ljubljana, izdano leta 2006.
gnv‑296750
Ilijanič Jan, Dobrava 62, Otočec,
spričevalo 8. razreda OŠ Center, izdano leta
2007. gnj‑296812
Isović Nedžad, Gregorčičeva 10,
Ljubljana, spričevalo 3. razred OŠ Dolsko
pri Ljubljani (OŠ Polje). gne‑296692
Jagodic Eva, Katarija 11, Moravče,
spričevalo 7. razreda OŠ Jurija Vege
Moravče, izdano leta 2006. gne‑296767
Jahja Besa, Ulica bratov Greifov 8,
Maribor, spričevalo 7. razreda OŠ borcev
za severno mejo Maribor, izdano leta 2006.
gnj‑296687
Kankaraš Daša, Miševa 21, Domžale,
spričevalo 7. razreda devetletne OŠ Rodica,
izdano leta 2006. gnd‑296818
Kodarmac Polona, Podsabotin 10a,
Kojsko, spričevalo 4. letnika Gimnazije Nova
Gorica, izdano leta 2003. gns‑296828
Kopač Vivian, Zgornje Pirniče 81,
Medvode, spričevalo 7. razreda OŠ Zgornje
Pirniče, izdano leta 2006. gno‑296782
Koritnik Franc, Mala vas pri Grosupljem
15, Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu
št. I/635 Elektrotehniške šole v Ljubljani,
izdano leta 1976. gnl‑296835
Kosajnč Katja, Miklavž pri Ormožu 39,
Miklavž pri Ormožu, spričevalo 8. razreda
OŠ Miklavž pri Ormožu. gnt‑296727
Kranjec Darja, Trubarjeva 17, Piran –
Pirano, spričevalo o zaključnem izpitu CSŠ
Domžale, Ekonomska šola, izdano leta
1980. gne‑296742
Krmelj Gaja, Valburga 35a, Smlednik,
spričevalo 7. razreda Smlednik, izdano leta
2006. gni‑296688
Kurtalj Tomaž, Kočevska cesta 32,
Kočevje, indeks, št. 04033552, izdala
Fakulteta za upravo, leto izdaje 2004.
gny‑296747
Ledinek Mojca, Petrova vas 8a, Črnomelj,
spričevalo o končani poklicni maturi Srednje
poklicne in strokovne šole Črnomelj, izdano
leta 2003. gnk‑296786
Lešnik Oton, Glavni trg 27, Muta,
spričevalo 8. razreda OŠ Muta, izdano leta
2007. gnm‑296759
Linarić Jan, Šubičeva ulica 3, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
glasbene in baletne šole Ljubljana, izdano
leta 1997. gnm‑296684
Lojk Igor, Šempas 38d, Šempas,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske in trgovske šole Nova Gorica,
izdano leta 1999. gnd‑296743
Lončar Teja, Mala ulica 5, Horjul,
spričevalo 8. razreda OŠ Horjul, izdano leta
2007. gni‑296738
Lovrenčič Saša, Čolnikov trg 12, Benedikt,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
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pedagoške in kulturne usmeritve Maribor,
izdano leta 1985. gnm‑296809
Malešević Viktor, Kržeti 8, Ljubljana,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Ivana
Prijatelja Sodražica, izdano leta 2006 in
2007. gns‑296703
Malešević Viktor, Kržeti 8, Sodražica,
spričevalo 7. in 8. razred OŠ Ivana Prijatelja,
izdano leta 2006 in 2007. gnq‑296830
Malešević Viktor, Kržeti 8, Sodražica,
spričevalo 9. razreda OŠ Bičevje, izdano
leta 2008. gnp‑296831
Markelj Urša, Pot v dolino 31a, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Božidarja Jakca,
izdano leta 2007. gnt‑296702
Medved Anže, Knefičeva ulica 4a,
Trzin, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ dr.
Vita Kraigherja, izdano leta 2006 in 2007.
gnl‑296685
Mihin Sara, Ter 14, Ljubno ob Savinji,
spričevalo 7. razreda OŠ Ljubno ob Savinji,
izdano leta 2006. gnq‑296805
Mulec Miha Joseph, Gabrščkova 119,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Vič,
izdano leta 2007. gnb‑296695
Napokoj Špela, Trg Prešernove brigade
2, Kranj, indeks, št. 18061492, Filozofska
fakulteta. gnb‑296720
Odlazek Nejc, Pod gričem 10, LjubljanaČrnuče, spričevalo 8. in 9. razred dvetletke
OŠ Polje, izdano leta 2006 in 2007.
gng‑296790
Oven Simon, Tbilisijska ulica 140,
Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda
OŠ Bičevje, izdano leta 2006 in 2007.
gnx‑296748
Pavšič Boštjan, Meline 5, Spodnja Idrija,
indeks, št. 12100041603, Šolski center
Novo mesto. gnn‑296808
Peklenik Katja, Lemeževa ulica 2,
Ljubljana-Črnuče, maturitetno spričevalo
Gimnazije Bežigrad, izdano leta 2005.
gnl‑296810
Pensa Boris, Podlubnik 161, Škofja
Loka, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
družboslovne jezikovne šole Škofja Loka.
gnh‑296739
Perkovič Simona, Ulica XIV. divizije 58,
Rogaška Slatina, indeks, št. 11130121295.
gnn‑296783
Petek Tatjana, Cesta Dolomitskaga
odreda 84a, Ljubljana, indeks, Srednje
kemijske šole v Ljubljani. gnm‑296734
Poredoš Matjaž, Snebersko nabrežje
040, Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ
Zadobrova, izdano leta 2006. gnf‑296691
Prosenc Mirko, Gimnazijska cesta 15,
Trbovlje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje strojne šole Trbovlje, izdano leta
1973. gnr‑296679
Rakovec Petra, Cesta Staneta Žagarja
34, Kranj, spričevalo 7. razreda OŠ Simona
Jenka Kranj, izdano leta 2006. gny‑296797
Ramić Teufik, Kamičak b.b., Ključ, BiH,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene
šole v zveznem centru v Ljubljani, za VK
zidar. gnu‑296701
Ramushaj Elmaz, Cesta XIV. divizije 1,
Maribor, spričevalo 7. razreda OŠ borcev za
severno mejo Maribor, izdano leta 2007, št.
145/06. gno‑296807
Ranđelović Stefan, Velika Loka 1,
Grosuplje, spričevalo 7. razreda OŠ Vič,
izdano leta 2006. gnb‑296770
Rebernik Tanja, Beblerjev trg 10,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Nove
Jarše, izdano leta 2007. gnt‑296802
Rižan Nuša, Ciril-Metodov drevored 12,
Ptuj, spričevalo 7. razreda OŠ Olge Meglič,
izdano leta 2006. gnv‑296725

Rudolf Žan, Jakčeva ulica 5, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Božidarja Jakca,
Ljubljana, izdano leta 2007. gno‑296682
Savić Tilen, Hladnikova cesta 24,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Prule,
izdano leta 2006. gnj‑296787
Smodek Anže, Cesta na Mesarico 7,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Kolezija,
izdano leta 2006. gns‑296678
Smolej Tjaša, Brezje pri Tžiču 5, Tržič,
spričevalo 7. razreda devetletne OŠ Bistrica
Tržič, izdano leta 2006. gnc‑296719
Smolnikar Kaja, Jemčeva cesta 43a,
Trzin, spričevalo 7. razreda OŠ Trzin, izdano
leta 2006. gnn‑296758
Sodnik Iva, Kladezna 20, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Trnovo, izdano
leta 2006. gnc‑296694
Soldat Jan, Raičeva ulica 65, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Milan Šušteršič,
izdano leta 2006. gng‑296769
Stankić Adriana, Parecag 111, Sečovlje
– Sicciole, spričevalo o uspehu pri maturi
Gimnazije Piran, izdano leta 2002.
gns‑296728
Stankovič Kaja, Vaše 31e, Medvode,
spričevalo 7. razreda OŠ Preska, izdano
leta 2006. gne‑296717
Starec Marjan, Seljska 6, Škofljica,
spričevalo 7. razreda OŠ Škofljica, izdano
leta 2006. gnh‑296789
Strojan Blaž, Smlednik 11, Smlednik,
spričevalo 7. rezreda OŠ Simona Jenka
Smlednik, izdano leta 2006. gnw‑296774
Škufca Pina, Kuštrinova ulica 4, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Velentina Vodnika,
izdano leta 2006. gnz‑296771
Šuker Urša, Dolenjska cesta 398,
Škofljica, spričevalo 7. in 8. razreda
OŠ Škofljica, izdano leta 2006 in 2007.
gnw‑296799
Šušteršič Matej, Gabrče 12, Vrhnika,
spričevalo 7. razreda OŠ Ivana Cankarja
Vrhnika, izdano leta 2006. gnd‑296793
Šutej Lucija, Gregorčičeva 17, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Majda Vrhovnik,
izdano leta 2007. gnh‑296689
Ulaga Karmen, Kamnik pod Krimom 75j,
Preserje, spričevalo 1. letnika Šolskega
centra Ljubljana, Aškerčeva Gimnazija,
izdano leta 2007. gno‑296832
Ulčar Katarina, Petrušnja vas 39, Šentvid
pri Stični, spričevalo 7. razreda OŠ Ferda
Vesela Šentvid pri Stični, izdano leta 2006.
gnc‑296819
Uršič Jaka, Peščena pot 2, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Vižmarje-Brod,
izdano leta 2006. gnj‑296737
Veldin Nastja, Slivna 2, Vače, indeks, št.
11130121456, Poslovno komercialna šola
Celje. gnq‑296755
Velić Alma, Tržaška cesta 006, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Majde Vrhovnik.
gnp‑296706
Verbič Nives, Pod gozdom 4, Logatec,
spričevalo 7. razreda OŠ 8. talcev Logatec,
izdano leta 2006. gno‑296732
Verčkovnik Mitja, Podgorje 83, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, spričevalo 3. letnika
Biotehniškega izobraževalnega centra v
Ljubljani, izdano leta 2007. gnk‑296711
Vičič Gaja, Jensenova ulica 10, Ljubljana,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Vižmarje Brod,
izdano leta 2006 in 2007. gnt‑296752
Voljč Tadej, Vičava 63, Ptuj, spričevalo
7. razreda OŠ Olge Meglič Ptuj, izdano leta
2006. gnb‑296795
Wilke Pacek Claudia, Metelkova
ulica 7a, Ljubljana, spričevalo 8. razreda
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Toneta Čufarja Ljubljana, izdano leta 2007.
gnx‑296773
Zabric Andrea, Kolezijska ulica 005a,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Trnovo,
izdano leta 2007. gng‑296690
Zalar Pirnat Julijan, Verd 4, Vrhnika,
spričevalo 8. razreda OŠ Ivana Cankarja
Vrhnika, izdano leta 2007. gnc‑296794
Žagar Anja, Seidlova 64, Novo mesto,
spričevalo 8. razreda OŠ Center, izdano leta
2007. gnj‑296762
Železnik Mak, Snebersko nabrežje 1,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda Osnovne
šole Zadrobrova, izdano leta 2006.
gnk‑296736
Žnidaršič Gašper, Bizoviška cesta 2f,
Ljubljana-Dobrunje, spričevalo 7. razreda
OŠ Božidarja Jakca v Ljubljani, izdano leta
2006. gnq‑296705
Žos Eva, Pionirska cesta 6, Log pri
Brezovici, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Log – Dragomer, izdano leta 2006 in 2007.
gnu‑296801

Drugo preklicujejo
Bajrić Enisa, Koželjeva ulica 8a,
Ljubljana, delovno knjižico. gnp‑296731
Belak Aleksander Danilo, Sakušak 75a,
Juršinci, delovno knjižico. gnx‑296723
Berginc Darko, Log Čezsoški 26,
Srpenica, delovno knjižico. gnz‑296796
Božič Mija, Preška cesta 1a, Medvode,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnu‑296751
Colja Danica, Gregorčičeva ulica 5,
Ljubljana, delovno knjižico. gng‑296715
Debevec Bernard, Nova pot 200,
Brezovica
pri
Ljubljani,
službeno
izkaznico, št. 010057-1, izdana dne 30. 7.
2007, Ministrstvo za notranje zadeve.
gns‑296753
Divić Mihaljević Antonela, Pionirska pot
12, Ljubljana-Črnuče, študentsko izkaznico,
št. 19941583, Ekonomska fakulteta.
gnl‑296735
Djuričić Zdravko, Srebrničeva ulica 20,
Deskle, potrdilo o opravljenem izpitu KV
zidarja, izdal Zvezni center za izobraževanje
leta 1976. gnr‑296829
Erjavec Klavdija, Ulica bratov Učakar 126,
Ljubljana, delovno knjižico. gnv‑296800
GM Kuselj, gradbena mehanizacija –
Anica Kuselj s.p., Draga pri Šentrupertu 31a,
Šentrupert, licenco skupnosti št. 004956,
veljavnost do 12. 4. 2010, izdna pri GZS.
gnh‑296814
Gombač Marinka, Ulica Šantlovih 26,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 31270047,
Fakulteta za farmacijo. gnp‑296806
GOYA-CO. d.o.o., Hajdoše 109 b,
Hajdina, izvod licence za tovorno vozilo z
reg. oznako MB H4-35C, izdana dne 18. 3.
2005. gnb‑296745
Grum Igor, Gradiške Laze 013, Litija,
delovno knjižico. gnz‑296696
Hari Boštjan, Češnjice 11, Moravče,
študentsko izkaznico, št. 50050361,
Teološka fakulteta. gni‑296813
Harnik Boštjan, Šaleška cesta 20b,
Velenje, študentsko izkaznico, št. 63030089,
izdala Fakulteta za računalništvo in
informatiko v Ljubljani. gne‑296817
Horvat Igor, Cvetkova 18, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. 71050504,
Biotehniška fakulteta. gni‑296788
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Hribar Sabina, Gorjuša 30, Dob,
študentsko izkaznico, št. 20201559, Pravna
fakulteta. gnd‑296693
Kimble Martin, Celovška cesta 195,
Ljubljana, delovno knjižico. gnv‑296775
Kostič Miloš, Varda 30, Nova Gorica,
delovno knjižico. gnq‑296730
Kožar Mencinger Nina, Podjelje 7a,
Srednja vas v Bohinju, študentsko izkaznico,
št. 01000268 – izdana na Kožar Nina,
Pedagoška fakulteta. gnn‑296683
Kumelj Roman, Loška vas 1a, Dolenjske
Toplice, orožni list, št. OL 000033985, UE
Novo mesto. gnz‑296746
Likovič Petra, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 01002101,
Pedagoška fakulteta. gnn‑296708
Martič Janez, Deteljica 4, Tržič, delovno
knjižico. gne‑296792
Matoles d.o.o., Legen 125, Šmartno
pri Slovenj Gradcu, dovolilnice BiH – tretje
države št. 1008969, Belorusija-uni. št.
1824498, Rusija – bilateralno tran. št.
837959, Ukrajina – tran. – EURO2 št.
0750027, 0750081, 0750106 in 0760074
in Makedonija – tretje države št. 005373.
gnh‑296764
Mauko Vincenc, Sovjak 15, Trnovska
vas, delovno knjižico. gnw‑296824
Mitrović Danijel, Šaranovičeva cesta 036a,
Domžale, delovno knjižico. gnm‑296834
Mlakar Žiga, Momenj 37, Bohinjska
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 25070103,
Fakulteta za arhitekturo. gny‑296697
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Murati Lili, Volče 22, Tolmin, delovno
knjižico. gnu‑296726
Nikolaj Koželj, Planinska vas 13,
Planina pri Sevnici, študentsko izkaznico,
št. 01063016, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnt‑296777
Novak Petra, Plešivica 56, Notranje
Gorice, študentsko izkaznico, št. 18050821,
Filozofska fakulteta. gnd‑296718
Novak Primož, Hleviše 18, Rovte,
študentsko izkaznico, št. 32060048, NTF.
gnm‑296709
Oblak Marko s.p., Mokrice 3, Vrhnika,
izvod licence za vozilo LJ 13-8EJ št.
008613/002, izdan pri OZS dne 14. 12.
2007, z veljavnostjo do 14. 12. 2012, s
serijsko št. O0306264. gnz‑296821
Omerza Janez Martin, Poljanska cesta
19, Ljubljana, potrdilo o opraljenem izpitu
za kmetijsko dejavnost, izdala Srednja
kmetijska šola v Kranju. gny‑296822
Per Sandra, Cesta španskih borcev 51b,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani.
gny‑296772
Pipan
Mavricij,
Podlubnik
162,
Škofja Loka, digitalno kartico voznika
št. 1070500009253000, izdal Cetis d.d.
gnl‑296710
Podbornik Bojan, Velika Pirešica 32,
Žalec, delovno knjižico. gnc‑296744
Sterle Petra, Veliko Mlačevo 41,
Grosuplje, dijaško izkaznico, izdala
Aškerčeva Gimnazija. gnn‑296733

Stratema Group GIZ, Zemljemerska ulica
10, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike
in črne barve, pod orisom podob, manjši
napis Group GIZ, pod tem napismo večji
napis Stratema. gnc‑296798
Tepeš Gabrijela, Gajska ulica 26,
Odranci, delovno knjižico. gnr‑296754
Teran Ravnikar Mirko, Zgornje Duplje 4,
Duplje, študentsko izkaznico, št. 63990333,
Fakulteta za račnalništvo in informatiko.
gnx‑296698
Transport Peklaj A.S. d.o.o., Gabrje
81, Dobrova, dovolnilnica Hrvaška – tretje
države ID191, ser. št. 0002746, izdala GZS.
gng‑296765
Vase Mihailov, Vipavska 2, Ajdovščina,
delovno knjižico. gne‑296721
Veras Yisel Amelia Cruz, Vojkova 8,
Solkan, delovno knjižico. gno‑296757
Virant Alexander, Staje 17, Ig, službeno
izkaznico, št. 007201, Ministrstvo za notranje
zadeve. gnb‑296749
Voglar Sebastijan, Kresnice 23c,
Kresnice, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Ledina. gnr‑296779
Zetit d.o.o., Beblerjev trg 8, Ljubljana,
mednarodne dovolilnice za prevoz blaga
v Rusijo št. 0442430, z oznako 643/09
in licenco za mednarodni prevoz blaga
v cestnem prometu, izvod licence št.
G0303434 in G0303420. gnq‑296680
Zupanc Oskar, Pot na Drenikov vrh 2, Ljubljana, vpisni list za čoln, št. 01-03-424/1-2003,
s ser. številko SI 3177. gnd‑296768
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nepogrešljiv spremljevalec in svetovalec
pri javnih naroĀilih

pravkar izšlo
Z ALOŽBA

PriroĀnik za javno naroĀanje

Javna naroþila so podroþje, na katerem je pomembno, da
poznamo tudi praktiþne probleme in praktiþne rešitve. Zato so
se pisci tega priroþnika ob »poplavi« bolj ali manj strokovnih
in dodelanih komentarjev zakonodaje odloþili, da bralca v
knjigi popeljejo povsem praktiþno prek vseh faz postopka
oddaje javnega naroþila in ga opozorijo na posebnosti v
postopkih, na možnosti naroþnikov in ponudnikov, vkljuþno z
revizijskimi postopki. Priroþnik vkljuþuje tudi praktiþne napotke
glede naþrtovanja oddaje javnih naroþil, strategije naroþnikov
in ponudnikov, priprave ponudbe, skupnega nastopanja
ponudnikov – oblikovanja konzorcija in medsebojne komunikacije
udeležencev v postopkih, poleg tega pa opozarja tudi na
posebnosti pri posameznih vrstah javnih naroþil, ki jih komentarji
redkeje vsebujejo.

Priročnik za javno
naročanje
Aleš Avbreht, Borut Zajc, Marjeta Erjavec, Mateja Dren, Maja Potočnik, Ana Perko

Knjiga je zastavljena didaktiþno in skuša pri posameznih
institutih in fazah v postopku oddaje javnega naroþila bralca
opozoriti na pasti, probleme, dosedanje praktiþne rešitve in
dileme z navajanjem prakse Državne revizijske komisije, Sodišþa
Evropskih skupnosti in praktiþnih zgledov, da bi bil prikaz þim bolj
plastiþen.
Priroþnik so pisci skušali napisati pravno korektno, a hkrati
dovolj poljudno, da bi bil lahko tudi vsem kolegom, ki niso pravni
strokovnjaki in se ukvarjajo z javnimi naroþili pri naroþnikih in
ponudnikih, nepogrešljiv spremljevalec in svetovalec pri njihovih
vsakdanjih odloþitvah. Njegov osnovni namen je biti praktiþen, saj
je namenjen prav tistim, ki vsak dan rešujejo praktiþne probleme
in s svojim prizadevanjem pripomorejo k racionalni porabi javnih
sredstev in zagotavljanju konkurence pri oddaji javnih naroþil.
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576 strani
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trda vezava

Cena: 115,20 €
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