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Leto XVIII

Javni razpisi
Št. 086/08

Ob-10127/08

Sprememba
Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije objavlja spremembo javnega razpisa »Strateški raziskovalno-razvojni
projekti v podjetjih«, ki je bil dne 12. 12.
2008 objavljen v Uradnem listu RS, št. 117
(Ob-9846/08).
V točki 4.3 javnega razpisa z naslovom
»Dodatni pogoji« se v drugi alineji besedilo
»55. členom ZGD-1« zamenja z besedilom
»Prilogo 1 SRRP: Navodila za določitev velikosti podjetja iz razpisne dokumentacije«,
s čimer se zagotovi skladnost z določili priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 364/2004
z dne 25. 2. 2004.
Ostale določbe javnega razpisa ostajajo
nespremenjene in v veljavi.
Javna agencija za tehnološki razvoj
Republike Slovenije
Št. 8011-1/2007-35
Ob-10000/08
Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja z dnem 19. 12. 2008 objavlja
zaprtje Javnega razpisa za dodelitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove za
avtohtoni narodni skupnosti za leto 2007, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 100
z dne 2. 11. 2007 (Ob-29659/07).
Zadnji rok za oddajo vlog po javnem razpisu je 18. 12. 2008. Vloge, ki bodo prispele
po tem roku, se kot prepozne zavržejo.
Javni sklad Republike Slovenije za
regionalni razvoj in razvoj podeželja
Št. 2511/2008
Ob-10018/08
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2008 in
2009, ZIPRS0809 – UPB1 (Uradni list RS,
114/07 in 58/08) in Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna RS (Uradni list
RS, št. 50/07 in 61/08) Urad Vlade RS za
komuniciranje v sodelovanju z Ministrstvom
za okolje in prostor objavlja
javni razpis
za sofinanciranje informativnokomunikacijskih in izobraževalnih
dejavnostih nevladnih organizacij
o evropskih zadevah v letu 2009
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Urad Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Urad).
2. Predmet razpisa
Urad s tem razpisom vabi nevladne organizacije v Sloveniji, da aktivno sodelujejo pri

obveščanju prebivalcev Slovenije o evropski
zadevah.
Predmet tega razpisa je sofinanciranje
informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnosti nevladnih organizacij v Sloveniji za sklope:
A) Leto ustvarjalnosti in inovativnosti
Leto 2009 je razglašeno za evropsko leto
ustvarjalnosti in inovativnosti. Cilj evropskega leta je krepiti ustvarjalno ter inovacijsko
sposobnost evropskih državljanov, ki sta
ključni za gospodarsko in socialno blaginjo
ter zagotavljanje kakovostne prihodnosti naslednjih generacij. Še zlasti je pomembno
prisluhniti ustvarjalnim pobudam mladih, ki
na vsakovrstne izzive iščejo izvirne rešitve.
Urad želi sofinancirati projekte, v katerih
bodo mladi lahko aktivno izrazili ustvarjalnost in uresničili inovativne ideje. Prednost
bodo imeli projekti, ki bodo namenjeni mladim z manj priložnostmi (glej 2. točko razpisne dokumentacije).
B) Prihodnost Evropske unije in nova
institucionalna ureditev
Sodobna Evropa se v času globalizacije sooča z izzivi nadaljnjega ekonomskega, socialnega in institucionalnega razvoja.
Z ustreznimi politikami želi Evropska unija
okrepiti evropsko konkurenčnost, spodbujati
gospodarsko rast in nova delovna mesta
ter zagotoviti socialno varnost in trajnostni
razvoj. Le s sodelovanjem vseh držav članic, predvsem pa z institucionalno reformo,
bo Unija lahko našla rešitve za vprašanja,
ki so pomembna za vse njene državljane.
Pomemben korak v to smer je bil storjen
s sprejetjem Lizbonske pogodbe decembra
2007, vendar pa zamuda pri uveljavitvi le-te
odpira pereče vprašanje sestave in prihodnje vloge Evropskega parlamenta (volitve
v Evropski parlament bodo v začetku junija
2009) in Evropske komisije ter prihodnosti
Evropske unije nasploh.
Z razpisom želi Urad podpreti projekte,
ki bodo prispevali k javni razpravi o dilemah
nadaljnjega razvoja Evropske unije, njenih prioritetah, politikah in bodo državljane
spodbujali k udeležbi na volitvah v Evropski
parlament.
C) 5. obletnica vstopa Slovenije v Evropsko unijo
Slovenija je 1. maja 2004 postala članica
Evropske unije. Urad želi sofinancirati projekte, ki bodo 5. obletnico članstva primerno
obeležili s:
– promoviranjem temeljnih evropskih
vrednot (spoštovanje človekovih pravic, socialna solidarnost, spoštovanje različnosti,

zagotavljanje enakih možnosti, trajnostni razvoj, mir, blaginja, varno življenje državljanov) in bodo prispevali h krepitvi evropske
pripadnosti. Prednost bodo imeli projekti, ki
se bodo odvijali izven Ljubljane in Maribora
ter bodo namenjeni širši javnosti;
– kritičnim premislekom o preteklem petletnem obdobju in razvojnih priložnostih Slovenije v EU.
D) Osveščanje in boj proti predsodkom
do Romov
Čeprav Romi v Evropi živijo že vse od
14. stoletja, jih večinska družba ne priznava
vedno kot sebi enakopravne. Danes veliko
romskih skupnosti živi v zelo težkih razmerah, njihova udeležba v javnem življenju pa
je izredno omejena.
V zadnjih letih je bil zaznan določen napredek pri izboljšanju ekonomskih in socialnih razmer Romov v Evropi, kljub temu globoko ukoreninjena prepričanja in predsodki
ta prizadevanja pogosto ovirajo.
Romi so sestavni del evropskega prostora, zato jih je treba priznati kot enakopravne
sodržavljane ter spoštovati njihove človekove pravice. Poleg tega je romska kultura
v celoti del kulturne dediščine Evrope in je
od nekdaj je prispevala k bogatenju evropskih družb.
Po ocenah živi v Sloveniji med 7.000 in
10.000 Romov, največ v Prekmurju, na Dolenjskem, v Beli Krajini in Posavju.
Z razpisom želi UKOM sofinancirati projekte, ki bodo prispevali k odpravljanju predsodkov in stereotipov, osveščanju o tem,
kdo Romi pravzaprav so, ter promociji strpnosti, razumevanja in sprejemanja.
E) Podnebne spremembe
Podnebne spremembe z vedno pogostejšimi ekstremnimi vremenskimi pojavi postajajo ena od stalnic vsakdanjega življenja.
So tudi posledica načina obnašanja tako
posameznika kot celotne družbe, zato jih je
mogoče blažiti predvsem s spremembami
vzorcev tega obnašanja.
Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: Ministrstvo) bo sofinanciralo
projekte, ki bodo izobraževali in osveščali
o politikah Slovenije v povezavi z EU na
naslednjih področjih:
– blaženje podnebnih sprememb in
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov;
– trajnostna potrošnja;
– ohranjanje oziroma zmanjševanje izgube biotske raznovrstnosti;
– trajnostna raba (pitne) vode;
– spodbujanje rabe obnovljivih virov
energije in učinkovito rabo energije.
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3. Pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije ustanovljene na podlagi Zakona
o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona
o zavodih (samo zasebni zavodi), ki imajo
uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije.
Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih
bodisi fizičnih oseb, bodo zavrnjene.
Vlagatelji lahko na razpis prijavijo projekte, ki bodo potekali v Sloveniji v letu 2009 in
bodo končani do 1. novembra 2009.
Posamezna nevladna organizacija lahko
na razpis prijavi več projektov.
4. Merila za ocenjevanje
Postopek ocenjevanja posamezne vloge
bo izveden po naslednjih merilih:
4.1. Izobraževalni, informativni oziroma
komunikacijski pomen projekta:
– usklajenost vsebine in ciljev projekta
s predmetom razpisa, vsebinska kakovost
projekta, doseganje ciljnih javnosti, ustreznost načina evalvacije projekta ter sodelovanje z drugimi organizacijami pri projektu
(do 70 točk);
4.2. Stroškovnik projekta: preglednost in
jasna konstrukcija stroškov in prihodkov, racionalnost porabe finančnih sredstev, realne
možnosti vlagatelja za izvedbo projekta (do
15 točk);
4.3. Reference organizacije, nosilca in
sodelavcev projekta (do 10 točk);
4.4. Delovanje v javnem interesu (do 5
točk).
5. Okvirna višina sredstev
Urad bo za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na podlagi tega razpisa
v letu 2009 namenil za sklope A, B, C in
D skupno približno 100.000 EUR (za vsak
sklop četrtino), za sklop E pa 40.000 EUR.
Če ostane del sredstev pri posameznem
sklopu razpisa nerazdeljen, se lahko komisija odloči prerazporediti nerazdeljena sredstva na druge sklope razpisa.
Projekti, ki jih bo Urad sofinanciral na
podlagi tega razpisa, lahko prejmejo sredstva v višini največ 70% upravičenih stroškov projekta, pri čemer je najvišji znesek
sofinanciranja za sklope A, B, C in D 5.000
EUR, za sklop E pa 7.000 EUR.
V pogodbi o sofinanciranju se Urad in
izvajalec lahko dogovorita, da bo projekt
razdeljen v največ tri smiselno zaključene
celote (faze) in se določi pogoje za fazno
financiranje.
6. Rok za oddajo vlog, način predložitve
in opremljenost vlog
Vloge morajo prispeti na naslov: Urad
vlade za komuniciranje, Gregorčičeva 25,
1000 Ljubljana. Vloge, ki bodo oddane
osebno, morajo biti oddane na naslov Urada najkasneje do ponedeljka, 19. januarja
2009, do 14. ure. Prav tako pa bodo kot pravočasne upoštevane tudi vse vloge, ki bodo
imele na ovojnici poštni žig z dne 19. januarja 2009.
Vlogo natisnite obojestransko (če je mogoče) in je ne spenjajte s spiralo.
Vlogo je potrebno poslati v zaprtem ovitku, ki mora biti označen »Ne odpiraj – vloga – razpis NVO 2009«. Vlagatelj mora na
ovojnici in v razpisnem obrazcu jasno označiti, na kateri sklop se prijavlja.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo 20. januarja
2009 v prostorih Urada in ne bo javno. Pri
odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala
popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru
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vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlagatelje
pozvala, da vloge v roku 8 dni dopolnijo.
Vloge ne morejo biti dopolnjene z vsebinsko dopolnitvijo, ki spreminja dokumentacijo
o predlaganih aktivnostih.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v 6. točki razpisa;
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije in
– ki ne bodo dosegle zadostnega števila
točk strokovne komisije (gl. prvi odstavek 4.
točke razpisne dokumentacije).
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom v.d. direktorice Urada,
na podlagi predloga strokovne komisije.
8. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: organizacije,
ki se bodo odzvale na razpis, bodo o izidu javnega razpisa obveščene najpozneje
v roku 60 dni od začetka odpiranja vlog.
9. Sklenitev pogodb
Z izbranimi vlagatelji bo Urad sklenil pogodbe o sofinanciranju.
O pritožbi zoper sklep o izbranih dejavnostih odloča v.d. direktorice Urada. Vlagatelj pritožbo vloži na Urad v roku 8 dni od
prejema sklepa oziroma obvestila. Pritožnik
mora v pritožbi natančno opredeliti razloge,
zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljena merila
za ocenjevanje vlog. O pritožbi bo odločeno
s sklepom v roku 15 dni. Sklep o pritožbi
vlagatelja je s tem dokončen. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
vlagatelji.
Vlagatelju, ki mu bodo dodeljena sredstva in za katerega bo ob izteku sklenjene
pogodbe ugotovljeno, da je kršil pogodbena
določila, se bo ob prijavi na naslednji javni
razpis Urada, le-to štelo kot negativna referenca.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih
straneh, na katerih se nahaja razpisna dokumentacija.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh http://evropa.gov.si, http://www.
mop.gov.si/ in http://www.ukom.gov.si v katalogu informacij javnega značaja – točka 2f.
Naročite jo lahko na tel. 01/478-26-21, vsak
delavnik med 9. in 15. uro ali na e-naslov:
lidija.herek@gov.si.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite na Uradu, kontaktna oseba:
Lidija Herek, tel. 01/478-26-21, e-naslov: lidija.herek@gov.si.
Urad Vlade RS za komuniciranje
Št. 4102-5/2008-4
Ob-10016/08
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08),
objavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
javni razpis
za sofinanciranje programov socialnega
varstva v letu 2009
Namen razpisa je izbira programov socialnega varstva, ki bodo v letu 2009 in v ob-

dobju od leta 2009 do 2013, z možnostjo podaljšanja, sofinancirani s strani Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Ministrstvo
bo programe izvajalcev, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje, ocenilo glede na postavljene kriterije. V skladu s kriteriji, merili in razpoložljivimi sredstvi pa bo odločilo o načinu
in višini sredstev, s katerimi bo sofinanciralo
izbrani program v letu 2009.
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa so programi na dveh
področjih po Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006–
2010 (Uradni list RS, št. 39/06):
JSVP – Javni socialno varstveni programi:
1. Programi materinskih domov in zavetišč za ženske (prednostne regije za varne
hiše so: Goriška, Obalno–kraška, Podravska);
2. Programi stanovanjskih skupin za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju, programi dnevnih centrov in centrov za svetovanje za osebe z dolgotrajnimi
težavami v duševnem zdravju (prednostna
regija: ena stanovanjska skupina Osrednjeslovenska);
3. Programi za podporno bivanje pri neodvisnem življenju invalidov, drugi specializirani programi za organizacijo in spodbujanje
neodvisnega življenja invalidov ter osebne
asistence invalidov;
4. Programi terapevtskih skupnosti in
drugi programi, ki omogočajo nastanitev za
uživalce drog, skupaj s pripadajočimi mrežami sprejemnih in dnevnih centrov (za motiviranje in pripravo uporabnikov na vstop v terapevtske skupnosti), centri za reintegracijo
abstinentov v družbo, programi za vzporedno terapevtsko pomoč družinam uživalcev
drog ter terapevtskim skupnostim alternativnih programov za uživalce drog;
5. Terapevtski programi in drugi programi
za urejanje socialnih stisk zaradi alkoholizma in drugih oblik zasvojenosti;
6. Programi sprejemališč in zavetišč
za brezdomce; (prednostne regije za zavetišča: Savinjska, Pomurska, Podravska,
Gorenjska; za sprejemališče – Osrednjeslovenska);
7. Programi regionalnih medgeneracijskih središč z mrežo socialnih programov
za kakovostno življenje v starosti in sožitje
med generacijami v lokalni skupnosti;
8. Specializirani terapevtski programi psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali družinam, namenjeni razreševanju medsebojnih
osebnostnih problemov (prednostne regije
so: Podravska, Obalno-kraška, Savinjska);
9. Programi sprejemališč in zavetišč
za brezdomne uživalce nedovoljenih drog
(prednostni regiji sta Osrednjeslovenska,
Podravska, Goriška).
REP – Razvojni in eksperimentalni programi:
1. Programi psihosocialnega svetovanja
po telefonu otrokom, mladostnikom in drugim osebam v osebnih stiskah;
2. Nizkopražni programi za uživalce drog,
mreža centrov za svetovanje in socialno rehabilitacijo zasvojenih s prepovedanimi drogami, potrebnih vsakodnevne obravnave;
3. Terapevtski programi in drugi programi
za urejanje socialnih stisk zaradi alkoholizma in drugih oblik zasvojenosti (npr. klubi
zdravljenih alkoholikov);
4. Programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
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ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje
socialne izključenosti starih;
5. Programi psihosocialne pomoči žrtvam nasilja (prednostna regija je Jugovzhodna Slovenija);
6. Programi za kratkotrajno dnevno ali
celodnevno obravnavo in oskrbo otrok in
mladoletnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje ter specializirani preventivni
programi, namenjeni otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju;
7. Drugi programi, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk, ki niso del drugih
razpisanih programov (npr. programi namenjeni Romom, azilantom, beguncem, bivšim
zapornikom …).
II. Programi bodo lahko sofinancirani na
tri različne načine:
A) Programi sofinancirani v letu 2009
v enkratnem znesku do 1.500,00 EUR (v
nadaljevanju: A programi);
B) Programi sofinancirani v letu 2009
nad 1.500,00 EUR (v nadaljevanju: B programi);
Izbranim prijaviteljem, katerih programi
bodo prejeli več kot 1.500 EUR, bodo sredstva nakazana v dveh obrokih (prvi obrok po
podpisu pogodbe in oddaji zahtevka, drugi
obrok pa po oddaji delnega poročila in zahtevka);
C) Programi sofinancirani v obdobju od
leta 2009 do 2013, z možnostjo podaljšanja sofinanciranja (v nadaljevanju: C programi).
Izbranim prijaviteljem, katerih programi
bodo uvrščeni v sofinanciranje v obdobju
od leta 2009 do 2013 z možnostjo podaljšanja, bodo sredstva iz razpisa za leto 2009
nakazovana v mesečnih obrokih (1/12) na
podlagi predloženih zahtevkov. V prihodnjih
letih bodo sredstva za izbrane programe
zagotovljena s sklenitvijo pogodbe za posamezno leto po merilih, ki so bila podlaga
za določitev sofinanciranja v letu 2009, pri
čemer bodo upoštevane proračunske možnosti v posameznem letu, predložena vizija
dela do leta 2013. Ministrstvo ni dolžno skleniti pogodb za posamezno leto, če se spremeni izvajanje programa, razen v primeru,
ko ministrstvo soglaša s spremembami.
Izvajalci programov se prijavijo glede na
predmet razpisa in želeni način sofinanciranja. Če bo ministrstvo ugotovilo, da program
ne izpolnjuje posebnih pogojev za sofinanciranje v obdobju od leta 2009 do 2013 kot
C program, ga bo v nadaljnjem postopku
obravnavalo kot program, ki kandidira za
sofinanciranje v letu 2009 kot A program ali
B program. Če izvajalec ne doseže predpisanega števila točk za C program, ga bo
uvrstilo v ocenjevanje za B program. Če bo
ministrstvo za program, prijavljen za sofinanciranje pod B ali C, v skladu z merili
za dodelitev sredstev programom, dodelilo
sredstva v višini do 1.500,00 EUR, bo program uvrstilo med A programe.
Programe, ki se odvijajo nekaj ur tedensko, v katerih izvajalci delajo prostovoljno
ali na podlagi pogodb o delu in kjer gre
za različne oblike skupin za samopomoč,
v katerih uporabniki ob strokovni podpori
aktivno sodelujejo v procesu preprečevanja
in odpravljanja socialne izključenosti, ter se
pričakuje od ministrstva sofinanciranje v višini do 1.500,00 EUR, prijavitelji na razpis
prijavijo z obrazcem 2009-A.
Programe, v katere se uporabniki vključujejo za določeno obdobje (npr. šolsko leto,
obdobje trajanja delavnice), v katerem je
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vnaprej predvidena določena oblika dela,
posamezni uporabniki pa so vključeni v delo
programa najmanj 4 ure tedensko, katerih
namen programa je predvsem pridobivanje
novih socialnih izkušenj, pridobivanje novih
znanj in učenja socialnih veščin ter se izvajajo predvsem s pomočjo prostovoljcev
ali različnih usposobljenih izvajalcev pod
vodstvom in z usmerjanjem strokovnih delavcev in za katere se pričakuje sofinanciranje s strani ministrstva v višini več kot
1.500,00 EUR, se prijavitelji na razpis prijavijo z obrazcem 2009-B.
Prijavitelji, ki prijavljajo program za
sofinanciranje v obdobju od leta 2009 do
2013 z možnostjo podaljšanja, se prijavijo
z obrazcem 2009-C. Uporabniki tovrstnega programa so praviloma vključeni v dalj
časa trajajoče aktivnosti na podlagi individualiziranih načrtov obravnave, program pa
je posameznemu uporabniku praviloma na
voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur
ali pa so organizirani kot mreža programov
enega izvajalca na nacionalnem nivoju.
Namen programa je predvsem strukturna in
funkcionalna reorganizacija socialne mreže
oziroma sodelovanje pri oblikovanju nove.
Izvajalci programa so strokovni delavci in
drugi usposobljeni delavci z ustrezno izobrazbo, prostovoljci v programu samo dopolnjujejo nosilno delo strokovnega kadra.
Od teh programov se pričakuje, da se že
uspešno izvajajo in da je za njihovo izvajanje potreben stalen strokovni kader.
Ministrstvo bo pri teh programih preverjalo
strokovno utemeljenost, preizkušenost in
stabilnost programa, zato se lahko za ta
način sofinanciranja prijavijo samo tisti programi, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo tudi posebne pogoje, določene s tem
razpisom. V teh programih bo ministrstvo
sofinanciralo predvsem zaposlitve strokovnih delavcev.
III. Širitve programov
Ministrstvo ne bo sofinanciralo širitev
programov, ki so že vključeni v večletno
sofinanciranje v teku leta. Izvajalec pa lahko
prijavi samostojen program na novi lokaciji
ali ob povečanju števila uporabnikov, ki ima
lahko soroden koncept kot že s strani ministrstva sofinanciran program.
IV. Orientacijska vrednost sredstev razpisa
Orientacijska vrednost sredstev razpisa
v letu 2009 je 2.450.000,00 EUR za vse programe skupaj, programi pa se bodo sofinancirali iz sledečih proračunskih postavk:
– 2485
–
Socialna
rehabilitacija
545.000,00 EUR;
– 4072 – Eksperimentalni in razvojni programi socialnega varstva ter sofinanciranje
programov nevladnega sektorja 910.000,00
EUR;
– 4074 – Materinski domovi in zavetišča
za otroke in ženske žrtve nasilja 360.000,00
EUR;
– 4075 – Programi duševnega zdravja
285.000,00 EUR;
– 5821 – Programi za invalide 120.000,00
EUR;
– 5791 – Terapevtski programi psihosocialne pomoči otrokom, odraslim in družinam 230.000,00 EUR.
V. Rok za porabo dodeljenih sredstev
Sredstva, dodeljena s tem razpisom, morajo biti porabljena do 31. 12. 2009, razen
v primerih, ko ministrstvo na osnovi predhodnega zaprosila soglaša s kasnejšo porabo
sredstev.
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VI. Splošni pogoji za vse prijavljene programe
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS in izpolnjujejo sledeče
pogoje:
1. prijavljeni program je predmet razpisa,
kar je razvidno iz razpisne dokumentacije;
2. program se izvaja na območju Republike Slovenije;
3. program se že izvaja ob vložitvi prijave
na javni razpis;
4. prijavitelj je registriran za opravljanje
dejavnosti socialnega varstva;
dokazila:
– ima dejavnost SKD 87 – socialno
varstvo z nastanitvijo, SKD 88 – socialno
varstvo brez nastanitve, SKD 94.991 – dejavnost invalidskih organizacij ali ima SKD
94.91 dejavnost verskih organizacij po
Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08);
– ali številko odločbe, s katero so pridobili dovoljenje za delo ali koncesijo izdano
s strani ministrstva in so vpisani v register
zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo
socialno varstvene storitve;
– ali številko odločbe o podelitvi statusa
humanitarne organizacije, statusa invalidske
organizacije ali številko odločbe o podelitvi
statusa društva v javnem interesu s strani
ministrstva;
– vsi ostali izvajalci (npr. zavodi itd.) ali
izvajalci, ki imajo SKD 94.99 in opravljajo
socialnovarstveno dejavnost, za dokazilo
predložijo prvo stran temeljnega akta in izvleček temeljnega akta, iz katerega je razvidna njegova dejavnost ali naloge;
5. prijavitelj izvaja program v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in
predpisi socialnega varstva.
VII. Posebna pogoja za programe, ki
kandidirajo za sofinanciranje kot B programi
in pričakujejo od ministrstva sofinanciranje
v višini najmanj 33.000 eurov:
1. program se uspešno izvaja, kar se
dokazuje s pozitivnim mnenjem Socialne
zbornice Slovenije, ki ne sme biti starejše
od 1. 5. 2008;
Prijavitelji morajo vložiti zahtevo za izdajo mnenja o prijavljenem programu na
Socialno zbornico Slovenije najkasneje do
9. 1. 2009, samo mnenje pa do 2. 3. 2009
dostaviti na ministrstvo!
2. prijavitelj ima zagotovljene prostorske
možnosti za izvajanje programa.
VIII. Posebni pogoji za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje kot C programi:
1. program se kot tak ali z možnimi modifikacijami izvaja že vsaj tri leta, pri čemer
gre za program istega izvajalca, ali za program, ki je sporazumno prenesen na novega izvajalca;
2. program se uspešno izvaja, kar se
dokazuje s pozitivnim mnenjem Socialne
zbornice Slovenije za C program, ki ne sme
biti starejše od 1. 5. 2008 ali z že izdano
verifikacijsko listino. Prijavitelji morajo vložiti zahtevo za izdajo mnenja o prijavljenem
programu na Socialno zbornico Slovenije
najkasneje do 9. 1. 2009, samo mnenje pa
dostaviti do 1. 2. 2009 na ministrstvo! Socialna zbornica bo izdala naslednja mnenja:
pozitivno mnenje za C program, pozitivno
mnenje za B program ali negativno mnenje
za program;
Programi, ki jih Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 do 2010 opredeljuje kot javne
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socialno varstvene porgrame, dokazujejo
izpolnjevanje pogojev z veljavno strokovno
verifikacijo programa.
3. program je uporabnikom na voljo redno vsak delovn i dan najmanj 6 ur ali pa
je organiziran kot mreža programov enega
izvajalca na nacionalnem nivoju;
4. program se izvaja v takšnem obsegu,
da je nujna zaposlitev strokovnega vodje
za polni delovni čas;
5. strokovni vodja v tem razpisu je
strokovni delavec po 69. členu Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.
3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07
– popr., 41/07 – popr. in 114/06 – ZUTPG)
z najmanj dvema letoma delovne dobe kot
strokovni delavec po Zakonu o socialnem
varstvu ali ima opravljen strokovni izpit po
Zakonu o socialnem varstvu ter štiri leta
delovnih izkušenj na področju socialnega
varstva in za SVP-8 tudi dokazilo o opravljeni družinski specializaciji;
6. prijavitelj ima zagotovljene prostorske
možnosti za izvajanje programa;
7. prijavitelj ima finančno podporo lokalne skupnosti, kar dokazuje s pogodbami o sofinanciranju programa, brezplačnim
najemom prostora ali najemom prostora
po cenah, ki veljajo za društva v lokalni
skupnosti;
8. prijavitelj izkazuje pozitivno poslovanje;
9. proti prijavitelju ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije, in tudi ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe.
IX. Kriteriji za izbor A programov
Programi bodo ocenjeni skladno s spodaj navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi
bodo za posamezni kriterij prejeli 0 ali več
točk. Program, ki pri kateremkoli od prvih
osmih kriterijev (kriteriji 1–8) doseže 0 točk,
bo zavrnjen. Zavrnjeni bodo tudi programi,
ki od možnih 66 točk ne bodo zbrali vsaj
40 točk. V primeru, da bodo po merilih za
odmero sredstev iz tega razpisa odmerjena
sredstva za programe, ki izpolnjujejo vse
splošne in posebne pogoje ter so dosegli
zadostno število točk, bistveno presegala
razpisano višino razpoložljivih sredstev, bo
ministrstvo sofinanciralo programe, ki po
spodaj navedenih kriterijih dosežejo višje
skupno število točk.
Kriteriji:
1. Program ima postavljene jasne cilje,
ki so v skladu s predmetom razpisa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
2. Metode dela in aktivnosti v programu
omogočajo doseganje ciljev:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
3. Ciljna skupina uporabnikov programa
sodi med ranljive skupine, vključeni uporabniki pa so jasno opredeljeni:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
4. Število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časov-
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nem obdobju omogoča doseganje ciljev programa:
– izpolnjuje v celoti (4 točke),
– izpolnjuje v večji meri (3 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (1 točka),
– ne izpolnjuje (0 točk).
5. Prijavljeni program se ne sme izvajati
kot del javne službe:
– program se ne izvaja kot del javne
službe oziroma kot storitve ali kot del programa, ki ga ministrstvo že sofinancira (1
točka),
– prijavljeni program se izvaja kot del
javne službe oziroma kot storitve ali kot del
programa, ki ga ministrstvo že sofinancira
(0 točk).
6. Program ima pregledno, uravnoteženo in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni samo stroški programa, razviden je
namen odhodkov, ki so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa, stroški ministrstva so jasno opredeljeni):
– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
7. Program izkazuje sofinanciranje
s strani drugih sofinancerjev v višini najmanj 20% predvidene vrednosti prijavljenega programa:
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini
najmanj 30% programa (10 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini
najmanj 20% programa (6 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani drugih virov (3 točke),
– vlogi niso priložena dokazila, da ima
program zagotovljeno 20% sofinanciranje
vrednosti prijavljenega programa (0 točk).
8. Višina urnih postavk prijavljenih v razpisu se giblje v okvirih urnih postavk v skladu z merili v razpisu na področju socialnega varstva:
– višina urnih postavk bistveno ne odstopa od razpisanih v merilih (6 točk),
– višina urnih postavk odstopa na višje od razpisanih meril za 10 do 20% (3
točke),
– višina urnih postavk odstopa na višje
od razpisanih meril za več kot 20% in manj
kot 50% (1 točka),
– višina urnih postavk odstopa od razpisanih meril za več 50% (0 točk).
9. Izvajalci programa so prostovoljci, ki
ne prejemajo plačila več kot 1,6 EUR na
uro za opravljeno delo:
– v program so kontinuirano vključeni
prostovoljci (3 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (1 točka),
– v programu ni prostovoljcev ali pa prostovoljci prejemajo plačila več kot 1,6 EUR
na uro za opravljeno delo (0 točk).
10. Program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov:
– program ima elemente samopomoči in
samoorganizacije uporabnikov (2 točki),
– program ima deloma elemente samopomoči in samoorganizacije uporabnikov
(1 točka),
– program nima elementov samopomoči
in samoorganizacije uporabnikov (0 točk).
11. Uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji
programa:

– uporabnik aktivno sodeluje pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (2
točki),
– uporabnik je deloma vključen pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (1
točka),
– uporabnik programa ni vključen pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (0
točk).
12. Uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami v programu:
– uporabnik je ustrezno seznanjen s pravicami v programu (2 točki),
– uporabnik je deloma seznanjen s pravicami v programu (1 točka),
– uporabnik ni seznanjen s pravicami
v programu (0 točk).
13. Prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni:
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki v celoti seznanjeni (4 točke),
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni (3 točke),
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki delno seznanjeni (1 točka),
– prijavitelj nima izdelanega postopka
pritožbe, uporabniki nimajo možnosti pritožbe ali pa niso seznanjeni s postopkom
pritožbe (0 točk).
14. Stroški programa, glede na število
uporabnikov, bistveno ne odstopajo od stroškov v istovrstnih programih, razen v primerih, ko je odstopanje utemeljeno glede na
cilje in druge specifičnosti programa:
– stroški programa na uporabnika bistveno ne odstopajo (2 točki),
– stroški programa bistveno odstopajo
(0 točk).
15. Prijavitelj programa je društvo v javnem interesu na področju socialnega varstva, prijavitelj ima status humanitarne ali
invalidske organizacije:
– izvajalec programa ima status (4 točke),
– izvajalec programa nima statusa (0
točk).
X. Kriteriji za izbor B programov
Programi bodo ocenjeni skladno s spodaj
navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih
programov in ob upoštevanju specifičnosti
posameznih programov. Programi bodo za
posamezni kriterij prejeli 0 ali več točk. Program, ki pri kateremkoli od prvih dvanajst
kriterijev (kriteriji 1–12) doseže 0 točk, bo
zavrnjen. Zavrnjeni bodo tudi programi, ki
od možnih 111 točk ne bodo zbrali vsaj 70
točk. V primeru, da bodo po merilih za odmero sredstev iz tega razpisa odmerjena
sredstva za programe, ki izpolnjujejo vse
splošne in posebne pogoje ter so dosegli
zadostno število točk, bistveno presegala
razpisano višino razpoložljivih sredstev, bo
ministrstvo sofinanciralo programe, ki po
spodaj navedenih kriterijih dosežejo višje
skupno število točk.
Kriteriji:
1. Program ima postavljene jasne cilje, ki
so v skladu s predmetom razpisa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
2. Potencialni uporabniki programa sodijo v ranljivo skupino in pogoji za vključitev
v program so jasno opredeljeni:
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– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
3. Metode dela, strokovna ravnanja in
aktivnosti v programu so jasno opredeljeni:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
4. Z metodami dela, strokovnimi ravnanji
in aktivnostmi v programu se dosegajo cilji
programa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
5. Število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev programa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
6. Program ima zagotovljeno supervizijo
ali intervizijo:
– ima supervizijo z licenco SZS (5 točk),
– ima supervizijo brez licence SZS ali
ustrezno intervizijo (2 točki),
– program nima zagotovljene niti supervizije, niti intervizije (0 točk).
7. Program ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja ciljev in rezultatov:
– program ima izdelano celovito evalvacijo doseganja ciljev (8 točk),
– program ima deloma izdelano evalvacijo doseganja ciljev (6 točk),
– program ima druge načine merjenja
ciljev (4 točke),
– v programu se samo delno uporabljajo
določeni načini za merjenje ciljev programa
(2 točki),
– program nima izdelane evalvacije za
doseganje ciljev in ne meri sistemsko rezultatov programa (0 točk).
8. Prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni:
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki v celoti seznanjeni (4 točke),
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni (3 točke),
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki delno seznanjeni (1 točka),
– prijavitelj nima izdelanega postopka
pritožbe, uporabniki nimajo možnosti pritožbe ali pa niso seznanjeni s postopkom
pritožbe (0 točk).
9. Prijavljeni program se ne sme izvajati
kot del javne službe:
– program se ne izvaja kot del javne službe oziroma kot storitve ali kot del programa,
ki ga ministrstvo že sofinancira (1 točka),
– prijavljeni program se izvaja kot del
javne službe oziroma kot storitve ali kot del
programa, ki ga ministrstvo že sofinancira
(0 točk).
10. Program ima ustrezno kadrovsko
strukturo (število izvajalcev, usposobljenost
izvajalcev in njihove reference ...):
– program ima ustrezno kadrovsko strukturo (izobrazba po 69. členu ZSV, opravljen
strokovni izpit in usposobljenost) (10 točk),
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– program ima primerno kadrovsko
strukturo (izobrazba po 69. členu ZSV in
opravljen strokovni izpit) (8 točk),
– program ima zadovoljivo kadrovsko
strukturo (izobrazba po 69. ali po 70. členu
ZSV) (5 točk),
– program nima zadovoljive kadrovske
strukture, vendar v programu občasno delujejo strokovnjaki s primerno izobrazbo (2
točki),
– program nima zadovoljive kadrovske
strukture in v programu ne sodelujejo strokovnjaki s primerno izobrazbo (0 točk).
11. Program ima pregledno, uravnoteženo in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni
samo stroški programa, razviden je namen
odhodkov, ki so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa, stroški ministrstva so
jasno opredeljeni):
– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
12. Program izkazuje sofinanciranje
s strani drugih sofinancerjev v višini najmanj 20% predvidene vrednosti prijavljenega programa:
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini
najmanj 30% programa (10 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini
najmanj 20% programa (6 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju najmanj 20% programa s strani drugih
virov (3 točke),
– vlogi niso priložena dokazila, da ima
program zagotovljeno 20% sofinanciranje
vrednosti prijavljenega programa (0 točk).
13. Višina urnih postavk prijavljenih
v razpisu se giblje v okvirih urnih postavk
v skladu z merili v razpisu, na področju socialnega varstva:
– višina urnih postavk bistveno ne odstopa od razpisanih v merilih (6 točk),
– višina urnih postavk odstopa na višje
od razpisanih meril za 10 do 20% (3 točke),
– višina urnih postavk odstopa na višje
od razpisanih meril za več kot 20% in manj
kot 50% (1 točka),
– višina urnih postavk odstopa od razpisanih meril za več 50% (0 točk).
14. Izvajalci programa so prostovoljci, ki
ne prejemajo plačila več kot 1,6 EUR na uro
za opravljeno delo:
– v program so kontinuirano vključeni
prostovoljci (3 točke),
– v program so vključeni prostovoljci,
vendar niso vključeni kontinuirano v program (1 točka),
– v programu ni prostovoljcev ali pa katerikoli prostovoljec prejemajo plačila oziroma nagrado za več kot 1,6 EUR na uro za
opravljeno delo (0 točk).
15. Prijavitelj vodi dokumentacijo o delu
z uporabniki in obsegu dela:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
16. Program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov:
– program ima elemente samopomoči in
samoorganizacije uporabnikov (2 točki),
– program ima deloma elemente samopomoči in samoorganizacije uporabnikov (1
točka),
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– program nima elementov samopomoči
in samoorganizacije uporabnikov (0 točk).
17. Uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji
programa:
– uporabnik aktivno sodeluje pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (2
točki),
– uporabnik je deloma vključen pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (1
točka),
– uporabnik programa ni vključen pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (0
točk).
18. Uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami v programu:
– uporabnik je ustrezno seznanjen s pravicami v programu (2 točki),
– uporabnik je deloma seznanjen s pravicami v programu (1 točka),
– uporabnik ni seznanjen s pravicami
v programu (0 točk).
19. Stroški programa, glede na število
uporabnikov, bistveno ne odstopajo od stroškov v istovrstnih programih, razen v primerih, ko je odstopanje utemeljeno glede na
cilje in druge specifičnosti programa:
– stroški programa na uporabnika bistveno ne odstopajo (2 točki),
– stroški programa bistveno odstopajo
(0 točk).
20. Prijavitelj programa je društvo v javnem interesu na področju socialnega varstva, prijavitelj ima status humanitarne ali
invalidske organizacije:
– prijavitelj programa ima status (6
točk),
– prijavitelj programa nima statusa (0
točk).
21. Program se izvaja in ga ministrstvo
sofinancira:
– več kot 6 let (6 točk),
– več kot 4 let (4 točke),
– več kot 2 leti (2 točki),
– manj kot 2 leti (0 točk).
XI. Kriteriji za izbor C programov
Programi bodo ocenjeni skladno s spodaj navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi
bodo za posamezni kriterij prejeli 0 ali več
točk. Program, ki pri kateremkoli od prvih
petnajst kriterijev (kriteriji 1–15) doseže 0
točk, bo zavrnjen.
Zavrnjeni kot C programi bodo tudi programi, ki od možnih 129 točk ne bodo zbrali
vsaj 90 točk, le te bo komisija uvrstila v ocenjevanje kot B programe. V primeru, da
bodo po merilih za odmero sredstev iz tega
razpisa odmerjena sredstva za programe, ki
izpolnjujejo vse splošne in posebne pogoje
ter so dosegli zadostno število točk, bistveno presegala razpisano višino razpoložljivih
sredstev, bo ministrstvo sofinanciralo programe, ki po spodaj navedenih kriterijih dosežejo višje skupno število točk.
Kriteriji:
1. Program ima postavljene jasne cilje, ki
so v skladu s predmetom razpisa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
2. Cilji programa izhajajo iz vsebine programa in potreb uporabnikov:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
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3. Potencialni uporabniki programa sodijo v ranljivo skupino in pogoji za vključitev
v program so jasno opredeljeni:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
4. Metode dela, strokovna ravnanja in
aktivnosti v programu so jasno opredeljeni:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
5. Z metodami dela, strokovnimi ravnanji
in aktivnostmi v programu se dosegajo cilji
programa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
6. Število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev programa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje v večji meri (4 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
7. Program ima zagotovljeno supervizijo:
– ima supervizijo z licenco SZS in sklenjen dogovor za supervizijo (5 točk),
– program nima zagotovljene ustrezne
supervizije (0 točk).
8. Program ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja ciljev in rezultatov:
– program ima izdelano celovito evalvacijo doseganja ciljev (8 točk),
– program ima deloma izdelano evalvacijo doseganja ciljev (6 točk),
– program ima druge načine merjenja
ciljev (4 točke),
– v programu se samo delno uporabljajo
določeni načini za merjenje ciljev programa
(2 točki),
– program nima izdelane evalvacije za
doseganje ciljev in ne meri sistemsko rezultatov programa (0 točk).
9. Prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni:
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki v celoti seznanjeni (4 točke),
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni (3 točke),
– prijavitelj ima izdelan postopek pritožbe, s katerim so uporabniki delno seznanjeni (1 točka),
– prijavitelj nima izdelanega postopka
pritožbe, uporabniki nimajo možnosti pritožbe ali pa niso seznanjeni s postopkom
pritožbe (0 točk).
10. Program ima izdelan dolgoročni plan
dela do leta 2013:
– program ima po letih predviden razvoj
programa in finančne posledice (4 točke),
– program ima deloma po letih predviden razvoj programa in finančne posledice
(2 točki),
– program nima izdelanega dolgoročnega plana (0 točk).
11. Prijavljeni program se ne sme izvajati
kot del javne službe:
– program se ne izvaja kot del javne službe oziroma kot storitve ali kot del programa,
ki ga ministrstvo že sofinancira (1 točka),
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– prijavljeni program se izvaja kot del
javne službe oziroma kot storitve ali kot del
programa, ki ga ministrstvo že sofinancira
(0 točk).
12. Program ima ustrezno kadrovsko
strukturo (število izvajalcev, usposobljenost
izvajalcev in njihove reference ...):
– program ima ustrezno kadrovsko strukturo (izobrazba po 69. členu ZSV, opravljen
strokovni izpit in usposobljenost) (10 točk),
– program ima primerno kadrovsko
strukturo (izobrazba po 69. členu ZSV in
opravljen strokovni izpit) (8 točk),
– program ima zadovoljivo kadrovsko
strukturo (izobrazba po 69. ali po 70. členu
ZSV) (5 točk),
– program nima zadovoljive kadrovske
strukture, vendar v programu občasno delujejo strokovnjaki s primerno izobrazbo (2
točki),
– program nima zadovoljive kadrovske
strukture in v programu ne sodelujejo strokovnjaki s primerno izobrazbo (0 točk).
13. Program ima pregledno, uravnoteženo in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni
samo stroški programa, razviden je namen
odhodkov, ki so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa, stroški ministrstva so
jasno opredeljeni):
– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
14. Program izkazuje sofinanciranje
s strani drugih sofinancerjev v višini najmanj 20% predvidene vrednosti prijavljenega programa:
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini
najmanj 30% programa (10 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini
najmanj 20% programa (6 točk),
– vlogi so priložena dokazila o sofinanciranju najmanj 20% programa s strani drugih
virov (3 točke),
– vlogi niso priložena dokazila, da ima
program zagotovljeno 20% sofinanciranje
vrednosti prijavljenega programa (0 točk).
15. Prijavitelj vodi dokumentacijo o delu
z uporabniki in obsegu dela:
– prijavitelj ima izdelan interni akt o vodenju in hrambi dokumentacije, ustrezno vodi
dokumentacijo in jo hrani skladno s predpisi
o hrambi in varovanju osebnih podatkov (6
točk),
– prijavitelj ustrezno vodi dokumentacijo
in jo hrani skladno s predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov (4 točke),
– prijavitelj vodi dokumentacijo in jo hrani
skladno s predpisi o varovanju osebnih podatkov (1 točka),
– prijavitelj ne vodi dokumentacije (0
točk).
16. Izvajalci programa so prostovoljci, ki
ne prejemajo plačila več kot 1,6 EUR na uro
za opravljeno delo:
– v program so kontinuirano vključeni
prostovoljci (3 točke),
– v program so vključeni prostovoljci,
vendar niso vključeni kontinuirano v program (1 točka),
– v programu ni prostovoljcev ali pa katerikoli prostovoljec prejema plačilo oziroma
nagrado za več kot 1,6 EUR na uro za opravljeno delo (0 točk).
17. Višina urnih postavk prijavljenih
v razpisu se giblje v okvirih urnih postavk

v skladu z merili v razpisu, na področju socialnega varstva:
– višina urnih postavk bistveno ne odstopa od razpisanih v merilih (6 točk),
– višina urnih postavk odstopa na višje
od razpisanih meril za 10 do 20% (3 točke),
– višina urnih postavk odstopa na višje
od razpisanih meril za več kot 20% in manj
kot 50% (1 točka),
– višina urnih postavk odstopa od razpisanih meril za več 50% (0 točk).
18. Program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov:
– program ima elemente samopomoči in
samoorganizacije uporabnikov (2 točki),
– program ima deloma elemente samopomoči in samoorganizacije uporabnikov (1
točka),
– program nima elementov samopomoči
in samoorganizacije uporabnikov (0 točk).
19. Uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji
programa:
– uporabnik aktivno sodeluje pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (2
točki),
– uporabnik je deloma vključen pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa (1
točka),
– uporabnik programa ni vključen pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa, (0
točk).
20. Uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami v programu:
– uporabniki so ustrezno seznanjeni
s pravicami v programu (2 točki),
– uporabniki so deloma seznanjeni s pravicami v programu (1 točka),
– uporabniki niso seznanjeni s pravicami
v programu (0 točk).
21. Stroški programa, glede na število
uporabnikov, bistveno ne odstopajo od stroškov v istovrstnih programih, razen v primerih, ko je odstopanje utemeljeno glede na
cilje in druge specifičnosti programa:
– stroški programa na uporabnika bistveno ne odstopajo (2 točki),
– stroški programa bistveno odstopajo
(0 točk).
22. Program se izvaja:
– več kot 10 let (12 točk),
– več kot 8 let (9 točk),
– več kot 6 let (6 točk),
– več kot 3 leta (3 točke),
– manj kot 3 leta (0 točk).
23. Prijavitelj programa je društvo, ki mu
je status društva v javnem interesu podelilo
ministrstvo, prijavitelj ima status humanitarne ali invalidske organizacije:
– prijavitelj programa ima status (8
točk),
– prijavitelj programa nima statusa (0
točk).
XII. Regijska pokritost
Ministrstvo lahko zavrne vlogo za sofinanciranje programa, ki sicer izpolnjuje vse
splošne in posebne pogoje ter dosega zadostno število točk, če ugotovi, da na določenem regijskem območju že obstaja program,
ki je vključen v večletno sofinanciranje s strani ministrstva na podlagi sklepov ministrstva o izboru večletnih programov (sklep št.
663-06-001/04 -12 z dne 20. 4. 2004, sklep št.
66306-14/2004/9 z dne 27. 12. 2004, sklep št.
663-06-14/2004/15 z dne 19. 1. 2005, sklep
št. 66306-223/2005/25 z dne 22. 3. 2006,
sklep št. 66306-223/2005/25 z dne 22. 3.
2006, sklep št. 66306-421/2006-24 z dne
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29. 3. 2007, sklep št. 66306-365/2007-18
z dne 24. 12. 2007). Ministrstvo šteje, da
je posamezno regijsko območje določeno
v teritorialnih mejah statističnih regij.
XIII. Merila za odmero višine sredstev
programa
A) Splošna merila:
1. Programi lahko s strani ministrstva
prejmejo sredstva največ v višini 80% vseh
predvidenih odhodkov programa iz tabele
razpisne dokumentacije: predvideni prihodki
in predvideni odhodki v letu 2009.
2. Sofinancirani bodo stroški izvajanja
programa – stroški dela in materialni stroški, vezani na izvajanje programa, kamor
sodijo tudi stroški plačil vseh oblik dela izven
zaposlitve, stroški dodatnega usposabljanja,
stroški supervizije za strokovne delavce in
stroški v zvezi z delom prostovoljcev.
3. Po proučitvi prijav na razpis ter poročil
o delovanju programa v preteklem letu bo ministrstvo določilo predvsem obseg sredstev
za stroške dela oziroma zaposlitve v programu, ki jih bo sofinanciralo. To velja predvsem za C programe. Pri tem bo upoštevalo
predvsem nujno število zaposlenih na število
uporabnikov v istovrstnih programih ob upoštevanju specifičnosti programa.
4. Pri sofinanciranju programa se odmerijo stroški dela z vrednostjo višine izhodiščne plače v letu 2009, določene za vodjo
programa, strokovnega delavca, laičnega
delavca z univerzitetno izobrazbo, visokošolsko izobrazbo, višješolsko izobrazbo in
laičnega delavca s srednješolsko izobrazbo,
ki so sledeči:
Na uro

Mesečno

Letno

13,39 EUR

2.330,67 EUR

27.968,05 EUR

za strokovne delavce

9,98 EUR

1.736,36 EUR

20.836,38 EUR

za laične delavce s
VI. in VII. st. izobrazbe

8,58 EUR

1.492,85 EUR

17.914,22 EUR

za laične delavce z vključno
V. st. izobrazbe

5,85 EUR

1.018,44 EUR

12.221,23 EUR

za vodje

5. V programih za večletno sofinanciranje
– C programi bodo praviloma odobreni materialni stroški v višini 10% (2.083,63 EUR)
na zaposlenega strokovnega delavca.
6. V programih, ki bodo sprejeti v sofinanciranje – B programi se lahko odobrijo materialni stroški v višini 10% (2.083,63 EUR) na
zaposlenega strokovnega delavca.
7. V primeru, da bodo zaprošena sredstva izbranih prijaviteljev na javni razpis
presegla razpisana sredstva, bo ministrstvo
prvenstveno zagotavljalo sredstva za stroške zaposlitev.
8. Ne glede na prejšnje točke bodo programi skupin za samopomoč in medsebojno pomoč, glede na istovrstne programe in
ob upoštevanju specifičnosti posameznega
programa, sofinancirani največ do višine
1.500,00 EUR za posamezno skupino 8–15
uporabnikov.
9. Programe, katerih vsebina izhaja
predvsem iz zdravstvenih težav uporabnikov, bo ministrstvo sofinanciralo predvsem
kot A programe.
10. Socialno varstveni programi, ki se
izvajajo v okviru mladinskih centrov, se sofinancirajo največ v višini do 2.500,00 EUR.
11. Ministrstvo ne bo sofinanciralo programov taborov in letovanj, ki se izvajajo
samo kot tabori in letovanja, brez poprejšnje
kontinuirane vključitve uporabnikov med letom v program.
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12. Investicije v programu ne bodo sofinancirane!
B) Posebna merila za posamezna razpisana področja
Za spodaj navedena merila bo pri določitvi zneska sofinanciranja dana prednost pokrivanju stroškov dela strokovnih delavcev
v programih. Sredstva, določena na podlagi
uporabe navedenih meril, bodo v vseh primerih namenjena izvajanju programa. Pri
pregledu finančne konstrukcije programa se
bodo iz predvidenih odhodkov izločili tisti
odhodki, kot so npr. investicije, ki jih ministrstvo v skladu s svojo usmeritvijo in predpisi
ne more sofinancirati. Preostali odhodki programa bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in glede na njihov pomen za izvajanje
programa. S pregledom finančne konstrukcije, ob upoštevanju predvidenih strokovnih
ravnanj in drugih aktivnosti, s katerimi program dosega zastavljene cilje, bo na podlagi meril določena višina sredstev, ki jih bo
zagotovilo ministrstvo za izvedbo programa
v letu 2009. Merila bodo uporabljena za odmero višine sredstev, s katerimi bo ministrstvo sofinanciralo izbrani program. Ministrstvo bo sofinanciralo program kot celoto, ne
posameznih stroškov programa. Za izbrane
programe bo prijavitelj programa s pogodbo
pooblaščen in zadolžen za čimbolj racionalno porabo sredstev na način, ki bo omogočal izvedbo prijavljenega programa.
1. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-1 (Programi materinskih domov in zavetišč za ženske)
Kot merilo se upošteva število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega prijavitelja in nujni materialni stroški, ki so potrebni za izvajanje programa. Za programe
zavetišč se upošteva 1 strokovni delavec
za 4 do 5 uporabnikov (matere in otroci), pri
materinskih domovih pa 1 strokovni delavec
za 6 do 7 uporabnikov (matere in otroci). Za
materinske domove, zavetišča za ženske in
krizne centre se upošteva tudi prostorske
kapacitete v programu, specifičnost programa kot je npr. delovanje programa na več
lokacijah in zagotavljanje dežurstva pri kriznih centrih.
2. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-2 (Programi stanovanjskih skupin za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju in programi centrov za svetovanje
za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju)
Kot merilo se upošteva število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega
prijavitelja in nujni materialni stroški, ki so
potrebni za izvajanje programa glede na
razpoložljiva sredstva. Kot prioritetno merilo
se upošteva 1 strokovni delavec na stanovanjsko skupino (4–7 uporabnikov), materialni stroški v višini 2,62 EUR na dan na
uporabnika in stroški najemnine v dejanski
višini, vendar ne več kot 5,89 EUR na m2.
Za programe dnevnih centrov, centrov za
svetovanje in zagovorništvo za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in
njihove svojce se kot merilo upošteva začetek delovanja programa, število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega izvajalca in intenzivnost dela z uporabniki. Za
dnevne centre se kot merilo upošteva 1 strokovni delavec za najmanj 12 uporabnikov
in najmanj 6 ur delovanja dnevnega centra
ter povprečna vključenost posameznega
uporabnika na dan. Za pisarne za svetovanje in informiranje se kot merilo upošteva 1
strokovni delavec za najmanj 60 in največ
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80 uporabnikov in najmanj 6 ur delovanja
pisarne za svetovanje ter povprečna vključenost posameznega uporabnika na dan.
Za centre za druženje ali klubske dejavnosti
v ožji lokalni skupnosti se glede na število
uporabnikov dodeli 1/4 strokovnega ali 1/4
laičnega delavca za izvedbo programa. Za
programe, kjer poteka delo v obliki skupin,
se upoštevajo merila, ki veljajo za skupine.
Za programe, kjer poteka delo v obliki individualnega svetovanja ali zagovorništva,
se kot merilo upošteva število opravljenih
ur svetovanja.
3. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-3 (Programi za podporno bivanje pri
neodvisnem življenju invalidov, drugi specializirani programi za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov ter
osebne asistence invalidov)
Kot merilo se upošteva začetek delovanja programa, število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega prijavitelja,
obseg dela v programu glede na razpoložljiva sredstva, ki so potrebni za izvajanje
programa. Za bivalne skupnosti se kot merilo upošteva število vključenih uporabnikov,
število ur sodelovanja strokovnega delavca
ali laičnega delavca v programu. Za osebno asistenco se kot merilo upošteva število
uporabnikov programa in število ur izvajanja
programa osebne asistence. Za programe,
kjer poteka delo v obliki skupin, se upoštevajo merila, ki veljajo za skupine.
4. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-4 (Programi terapevtskih skupnosti
in drugi programi, ki omogočajo nastanitev za uživalce drog, skupaj s pripadajočimi mrežami sprejemnih in dnevnih centrov
(za motiviranje in pripravo uporabnikov na
vstop v terapevtske skupnosti), centri za
reintegracijo abstinentov v družbo, programi
za vzporedno terapevtsko pomoč družinam
uživalcev drog ter terapevtskim skupnostim
alternativnih programov za uživalce drog)
Kot merilo se upošteva začetek delovanja programa, število uporabnikov, raznovrstnost strokovnih ravnanj in aktivnosti v programu, intenzivnost in strokovnost
obravnave ter obseg dela v programu glede
na razpoložljiva sredstva.
Za programe, ki so namenjeni vzpostavitvi stika z uporabniki drog, spodbujanju razmišljanja uporabnika o njegovem socialnem
položaju v zvezi z uživanjem drog, zmanjševanju škodljivih posledic uporabe drog,
omogočanju manj tveganega vedenja ter
spodbujanju spreminjanja načina življenja
– nizkopražne programe, se kot merilo upošteva 1 strokovni delavec in 1 laični delavec
za najmanj 6 ur delovanja dnevnega centra
ali delovanje mobilne pisarne za svetovanje
in informiranje.
Za programe, namenjene motivaciji in
podpori pri aktivnem reševanju problematike zasvojenosti, se kot merilo upošteva
najmanj 1/2 strokovnega delavca oziroma
1/2 laičnega delavca v programu, ki temelji
predvsem na delu laičnih delavcev in največ 2 strokovna delavca oziroma 2 laična
delavca v programu, ki temelji predvsem na
delu strokovnih delavcev. Za programe, namenjene spreminjanju in utrjevanju življenja
brez drog – visokopražne programe in programe reintegracije, se kot merilo upošteva
najmanj 1 strokovni delavec oziroma 1 laični
delavec na najmanj 10 mesečno vključenih
uporabnikov v programu, ki temelji predvsem na delu strokovnih delavcev in največ
2 strokovna delavca oziroma 2 laična delav-
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ca v programu, ki temelji predvsem na delu
strokovnih delavcev na najmanj 20 mesečno
vključenih uporabnikov. Za programe, kjer
poteka delo v obliki skupin, se upoštevajo
merila, ki veljajo za skupine.
5. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-5 (Terapevtski programi in drugi programi za urejanje socialnih stisk zaradi alkoholizma in drugih oblik zasvojenosti)
Kot merilo se upošteva začetek delovanja programa, število uporabnikov, raznovrstnost strokovnih ravnanj in aktivnosti v programu, intenzivnost in strokovnost
obravnave in obseg dela v programu glede
na razpoložljiva sredstva.
Za programe, namenjene identifikaciji in
delu s posamezniki in skupinami z večjo
stopnjo tveganja za razvoj težav, povezanih
z uživanjem alkohola ali drugih oblik zasvojenosti, se kot merilo upošteva največ 2 strokovna delavca. Za programe, kjer poteka
delo v obliki skupin, se upoštevajo merila, ki
veljajo za skupine.
6. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-6 (Programi sprejemališč in zavetišč
za brezdomce)
Kot merilo se upošteva število uporabnikov, obseg dela, raznolikost aktivnosti posameznega prijavitelja, možnost celodnevnega bivanja s prenočitvijo ter celodnevna
obravnava uporabnikov. Za sprejemališča
in dnevne centre z dnevno obravnavo se
kot merilo upošteva 1 strokovni delavec ali
laični delavec za najmanj 30 uporabnikov,
vendar največ dva strokovna delavca na
dnevni center.
Za zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami in z nočnim dežurstvom se kot merilo
upošteva 1 strokovni delavec, ki je ovrednoten za delo v nočnem času v višini 150%
stroškov dela za najmanj 10 uporabnikov,
oziroma za zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami odprtega tipa pa 1,5 laičnega delavca na 10 uporabnikov.
7. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-7 (Programi regionalnih medgeneracijskih središč z mrežo socialnih programov za
kakovostno življenje v starosti in sožitje med
generacijami v lokalni skupnosti)
Kot merilo se upoštevata največ 2 strokovna delavca na regionalno medgeneracijsko središče, vendar največ 2 središči
v Sloveniji.
8. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-8 (Specializirani terapevtski programi
psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali
družinam, namenjeni razreševanju medsebojnih osebnostnih problemov)
Kot merilo se upošteva 1 strokovni delavec s specializacijo na 50.000 prebivalcev.
Na območju celotne države bo predvidoma
sofinanciranih 9–10 strokovnih delavcev
s specializacijo.
9. Merilo za programe, prijavljene pod
SVP-9 (Programi sprejemališč in zavetišč za
brezdomne uživalce nedovoljenih drog)
Kot merilo se upošteva do 2 strokovna
delavca na 10 uporabnikov.
10. Merilo za programe, prijavljene pod
REP-1 (Programi psihosocialnega svetovanja po telefonu otrokom, mladostnikom in
drugim osebam v osebnih stiskah)
Kot merilo se upošteva število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega
prijavitelja, število klicev, obseg svetovanja
in postavljena mreža svetovalnic, ki so potrebne za izvajanje programa.
11. Merilo za programe, prijavljene pod
REP-2 (Nizkopražni programi za uživalce

drog, mreža centrov za svetovanje in socialno rehabilitacijo zasvojenih s prepovedanimi drogami, potrebnih vsakodnevne
obravnave)
Kot merilo se upošteva 1 strokovni delavec oziroma 1 laični delavec na 10 uporabnikov, vendar največ 3 delavci.
12.Merilo za programe, prijavljene pod
REP-3 (Terapevtski programi in drugi programi za urejanje socialnih stisk zaradi alkoholizma in drugih oblik zasvojenosti (npr.
klubi zdravljenih alkoholikov)
Kot merilo se upoštevajo merila, ki veljajo za skupine.
13. Merilo za programe, prijavljene pod
REP-4 (Programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starih)
Kot merilo se upoštevajo stroški za delo
1 koordinatorja na najmanj 90 skupin. Za
skupino za samopomoč (12 uporabnikov),
ki deluje samostojno v lokalni skupnosti, se
odmeri 273,00 EUR.
14. Merilo za programe, prijavljene pod
REP-5 (Programi psihosocialne pomoči žrtvam nasilja)
Kot merilo se upošteva število uporabnikov in število ur, ko so izvajalci programa
na voljo uporabnikom, raznolikost aktivnosti
posameznega prijavitelja in nujni materialni
stroški, ki so potrebni za izvajanje programa. Pri programih, kjer poteka delo v obliki
skupin, se upoštevajo merila, ki veljajo za
skupine.
15. Merilo za programe, prijavljene pod
REP-6 (Programi za kratkotrajno dnevno ali
celodnevno obravnavo in oskrbo otrok in
mladoletnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje ter specializirani preventivni
programi, namenjeni otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju)
Kot merilo se upošteva začetek delovanja programa, število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega prijavitelja,
specifičnost programa, intenzivnost dela
z uporabniki in obseg obravnave uporabnika, ki so potrebni za izvajanje programa. Za
dnevne centre za mladostnike, ki delujejo
kontinuirano najmanj 5 ur dnevno z najmanj
40 uporabniki, se kot merilo upošteva 1 strokovni delavec. Pri programih, kjer poteka
delo v obliki skupin, se upoštevajo merila, ki
veljajo za skupine.
16. Merilo za programe, prijavljene pod
REP-7 (Drugi programi, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk, ki niso del drugih
razpisanih programov)
Kot merilo se upošteva število uporabnikov, raznolikost aktivnosti posameznega prijavitelja in nujni materialni stroški, ki so potrebni za izvajanje programa. Pri programih
prevozov invalidov se kot merilo za odmero
upošteva število uporabnikov programa in
število prevoženih kilometrov na leto.
17. Merila za programe, kjer poteka delo
v obliki skupin
Za programe, kjer poteka delo v obliki
skupin, pri katerih gre predvsem za druženje
in ohranjanje socialnih aktivnosti, se glede
na število uporabnikov odmeri 130,00 EUR
do 260,00 EUR. Za programe, kjer poteka
delo v obliki skupin, pri katerih gre predvsem za podporo pri utrjevanju vedenjskih
in odnosnih vzorcev glede na število uporabnikov, se odmeri 340,00 EUR do 600,00
EUR. Za programe, kjer poteka delo v obliki
skupin, pri katerih gre za spreminjanje in utrjevanje novih vedenjskih in odnosnih vzor-
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cev glede na število uporabnikov, se odmeri
680,00 EUR do 850,00 EUR.
XIV. Sklep o izboru programov
Ministrstvo bo sprejelo sklep o izboru
programov, ki bodo sofinancirani v obdobju
od leta 2009 do 2013 z možnostjo podaljšanja – programi C predvidoma do sredine
meseca februarja 2009, sklep o izboru programov, ki bodo sofinancirani v letu 2009
– programi A in B pa predvidoma do konca
meseca aprila 2009. Zoper navedena sklepa so dovoljene pritožbe, ki jih je potrebno
vložiti na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbah
bo odločil minister.
V letu 2013 bo ministrstvo za vse programe izbrane pod točko C na podlagi zakona,
na podlagi evalvacije programa ali strokovne verifikacije programa, ki bo opravljena
v skladu z navodili ministrstva, na osnovi
evalviranega programa, lahko odločilo o podaljšanju in višini sofinanciranja programa.
Programi, iz področja SVP razpisa, ki
bodo sofinancirani v obdobju od leta 2009
do 2013, lahko pridobijo verifikacijo programa, po kateri postanejo javni socialno varstveni programi.
XV. Obvezna oblika in vsebina ponudbe:
1. Prijavitelji morajo ponudbo oddati na
ustreznem obrazcu: obrazec 2009-A, obrazec 2009-B ali obrazec 2009-C.
2. Obrazci za prijavo na razpis (obrazec 2009-A, obrazec 2009-B ali obrazec
2009-C) so dosegljivi na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
(javna naročila / javni razpisi).
3. Popolna ponudba vsebuje naslednje
elemente:
– izpolnjena prijava na razpis (obrazec 2009-A, obrazec 2009-B ali obrazec
2009-C),
– fotokopijo potrdila o doseženi strokovni
izobrazbi za strokovne delavce po Zakonu
o socialnem varstvu za sofinanciranje pod
C,
– za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje pod C, fotokopijo pogodbe o zaposlitvi strokovnega vodje programa,
– fotokopijo delovne knjižice za vodjo
prijavljenega programa za sofinanciranje
pod C,
– fotokopija dogovora o izvajanju supervizije supervizorja z licenco SZS za programe sofinancirane pod C;
– za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje pod C in pod B nad 33.000 eurov, dokazilo o zagotovljenih prostorskih možnosti
za izvajanje programa (zemljiškoknjižni izpisek, najemna pogodba, dokazilo o uporabi
prostorov).
– za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje pod C in pod B nad 33.000 eurov,
mnenje Socialne zbornice Slovenije o ustreznosti izvajanja programa, ki ne sme biti starejše od 1. 5. 2008. V primeru, da prijavitelj
z mnenjem ne razpolaga, mora predložiti
potrdilo o vložitvi zahteve za izdajo mnenja
Socialne zbornice Slovenije o ustreznosti
izvajanja programa. Prijavitelj, ki kandidira za sofinanciranje pod C, je do vključno
1. 2. 2009 dolžan predložiti tudi samo mnenje Socialne zbornice Slovenije. Prijavitelj,
ki kandidira za sofinanciranje pod B nad
33.000 eurov, je do vključno 2. 3. 2009 dolžan predložiti tudi samo mnenje Socialno
zbornico Slovenije. Šteje se, da je mnenje
prispelo pravočasno, če je do zadnjega dne
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roka za oddajo oddano do 14. ure v glavni
pisarni Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
(soba 22) ali če je zadnji dan roka oddano
na pošti kot priporočena pošiljka.
– za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje pod C, dokazila o finančni podpori
lokalne skupnosti (pogodbe o sofinanciranju
programa, dokazilo o brezplačnem najemu
prostora ali najemu prostora po cenah, ki
veljajo za društva v lokalni skupnosti).
– za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje pod C in pri katerih iz potrjenih računovodskih izkazov za leto 2007 izhaja presežek odhodkov nad prihodki pri AJPES-u,
je potrebno priložiti s strani pristojnega organa prijavitelja sprejet program pokritja v naslednjih letih.
4. Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve bo samo pridobilo:
– obvestilo o identifikaciji izvajalca s strani AJPES-a iz 4. točke VI. splošnega pogoja
o opravljanju socialno varstvene dejavnosti,
– za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje pod C, s strani AJPES-a potrjene
računovodske izkaze za leto 2007,
– za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje pod C, kopijo potrdila o opravljenem
strokovnem izpitu s področja socialnega
varstva za strokovne delavce,
– dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije, in tudi ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
5. Popolne ponudbe je treba poslati v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana.
Kuverte morajo biti v zgornjem levem
kotu jasno označene z oznako: »Ponudba
– Ne odpiraj!
Javni razpis za sofinanciranje programov
socialnega varstva 2009
Predmet razpisa: SVP___ ali REP___
(napišite, pod katero vsebinsko točko razpisa se prijavljate)
Način sofinanciranja: _______ (napišite,
za kateri način sofinanciranja se prijavljate:
A, B ali C)«
Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno naveden popoln naslov prijavitelja!
6. Vse dodatne informacije v zvezi
z razpisom dobite na tel. 01/369-77-62 in
01/369-77-50, ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9. do 11. ure in od 13. do 15. ure.
Dne 6. januarja 2009, bo ob 9. uri organizirano informativno srečanje v dvorani
Mestne knjižnice Ljubljana Knjižnica Otona
Župančiča, III. nadstropje, na Kersnikovi ul.
2 v Ljubljani.
7. Vsak posamezni program mora biti,
skupaj z zahtevano dokumentacijo, predložen v posebni kuverti. Ponudbe z več
programi v eni kuverti bodo v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega postopka
ocenjevanja! Prijavitelj, ki izvaja program
v več skupinah, se prijavi na razpis z eno
ponudbo (npr. program medsebojne pomoči
se izvaja v šestih skupinah na treh lokacijah).
XVI. Rok za oddajo ponudbe
Rok za oddajo ponudb je 12. januar
2009.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do
14. ure oddana v glavni pisarni Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
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kova 5, 1000 Ljubljana (soba 22) ali če je
zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Nepravočasne in nepravilno označene
ponudbe bodo vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake
kuverte označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega
postopka ocenjevanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne bodo oddane na predpisanem
obrazcu.
XVII. Odpiranje ponudb
Komisija bo z odpiranjem prispelih ponudb pričela dne 15. januarja 2009 v prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve.
Odpiranje ne bo javno.
XVIII. Ponudniki bodo o izboru programov pisno obveščeni v 90 dneh od dneva,
ko bo končano odpiranje ponudb.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 958/08
Ob-9989/08
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1: parc. št. 18/6, travnik
v izmeri 599 m2, vpisana pri vl. št. 102, k.o.
Rinčetova Graba. Zemljišče se po planu nahaja v območju stavbnih zemljišč, izklicna
cena zemljišča znaša 10.782,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 2: parc. št. 709/23, pašnik
v izmeri 504 m2, vpisana pri vl. št. 98, k.o.
Brezovec. Zemljišče je po planu opredeljeno
kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 9.676,80 EUR (v izklicno ceno je
vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 3: parc. št. 50/1, ekstenzivni sadovnjak v izmeri 1102 m2, vpisana
pri vl. št. 618, k.o. Zgornja Voličina. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno
zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša
47.606,40 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni
zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe
pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od
30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti
v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 5. 1.
2009, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod
naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št. – Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene
na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677, pri Upravi
RS za javna plačila, s sklicevanjem na št.
77-12/2008, za javni razpis. Ponudnikom,
ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani
znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po
odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po preje-
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mu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati
v celoti najkasneje v 8 dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri
čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem
roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik,
ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži
njegovo varščino. V primeru, da kupec ne
plača celotne kupnine v 8 dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pa
velja, da je pogodba razvezana na podlagi
samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo
varščino.
Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača kupec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom
in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna
varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnine, ki so predmet
razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 8. 1. 2009 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo
tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obve
ščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel.
01/434-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-9999/08
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
RS (Uradni list RS, št. 50/07) ter na podlagi
5., 6., in 7. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik št.
26/07) objavlja Mestna občina Velenje
javni razpis
za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v Mestni občini
Velenje v letu 2009
I. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je sofinanciranje programov s področja športa v Mestni občini Velenje za
leto 2009.
II. Orientacijska vrednost razpisa in rok
porabe dodeljenih sredstev: orientacijska
vrednost razpisa je 308.600 EUR. Dodeljena sredstva za leto 2009 morajo biti porabljena do konca leta 2009.
III. Predmet sofinanciranja
V letu 2009 bomo sofinancirali naslednje
programe:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
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– Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok.
– Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok.
– Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
– Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami.
– Interesna športna vzgoja mladine.
– Športna vzgoja mladine, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport.
– Športna vzgoja mladine s posebnimi
potrebami.
– Interesna športna dejavnost študentov.
2. Športna rekreacija
3. Kakovostni in vrhunski šport
4. Šport invalidov
5. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
6. Mednarodne, državne, medobčinske
in občinske športne prireditve
7. Delovanje društev
IV. Pogoji sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Vele
nje,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju,
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za realizacijo načrtovanih športnih
aktivnosti,
– da imajo urejeno članstvo in evidenco
o registriranih tekmovalcih,
– da občini redno dostavljajo programe dejavnosti s področja športa, podatke
o članstvu, poročila o realizaciji programov
in doseženih rezultatih ter druge zahtevane
podatke,
– da imajo organizirano športno dejavnost najmanj 30 tednov v letu,
– da delujejo vsaj dve leti.
Kot kandidati za sofinanciranje športnih
programov iz občinskega proračuna lahko,
ob izpolnjevanju zgornjih pogojev, nastopajo
naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva s sedežem na območju Mestne občine Velenje,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– združenja športnih društev lahko kandidirajo samo za društva, ki imajo sedež
v Mestni občini Velenje in opravljajo svojo
dejavnost v Mestni občini Velenje.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov športa v Mestni občini
Velenje. Prednost pri izboru imajo tista športna društva in njihova združenja, ki so člani
Športne zveze Velenje.
Izvajalci športnih programov, ki zgornje
pogoje izpolnjujejo, vendar se na ta razpis
ne prijavijo ali pa se ne prijavijo skladno
z razpisno dokumentacijo, v letu 2009 ne
bodo upravičeni do namenskih sredstev proračuna Mestne občine Velenje.
Posamezni izvajalci športnih programov
lahko s svojimi programi za proračunska

sredstva lokalne skupnosti, po posameznih
vsebinah kandidirajo na razpisu le enkrat.
Športne zveze lahko za sredstva za športne
programe kandidirajo le z lastnimi športnimi
programi.
V. Merila za sofinanciranje programov:
izbrani programi bodo sofinancirani iz planiranih proračunskih sredstev za šport za
leto 2009 na osnovi Pravilnika o merilih za
sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa v MOV.
VI. Rok in način prijave
Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo
na priloženih izpolnjenih obrazcih.
Prijavo lahko pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: Mestna
Občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje,
sprejemna pisarna (kletni prostori).
Prijave morajo biti predložene v eni kuverti v dveh izvodih v sprejemni pisarni MO
Velenje najkasneje do 19. 1. 2009 do 15.
ure. Po tem datumu prejetih prijav komisija
ne bo upoštevala v postopku točkovanja in
razdelitve sredstev.
Prijava mora biti podana v zaprti kuverti.
Na sprednji strani kuverte mora biti razviden
pripis: »Ne odpiraj! – Prijava na javni razpis
- šport 2009« na hrbtni strani pa mora biti
naveden naslov prijavitelja.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 15. ure oddana v sprejemni pisarni
Mestne občine Velenje.
VII. Vsebina prijave
Kandidat za sredstva tega razpisa se prijavi na razpis z izpolnjenimi obrazci razpisne
dokumentacije in zahtevanimi prilogami.
Obrazci naj bodo izpolnjeni čitljivo in pregledno.
Kandidat izpolni glede na vsebino programa ustrezen obrazec za vsak posamezen program in za vsako posamezno skupino.
Podatkov, ki ne bodo dokazani s prilogami, se pri točkovanju ne bo upoštevalo.
VIII. Datum odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo opravila strokovna komisija dne
21. 1. 2009 ob 16. uri v prostorih javnega
zavoda Rdeča dvorana Velenje ŠRZ. Odpiranje vlog ne bo javno. Kandidati, ki bodo
oddali nepopolne vloge, bodo pozvani, da
vloge dopolnijo. Vloga bo morala biti dopolnjena v roku 15. dni od roka za oddajo prijave. Kolikor kandidat v določenem roku ne bo
dopolnil vloge, bo le-ta zavržena.
VIII. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne
občine Velenje http://www.velenje.si (razpisi), na spletni strani Športne zveze Velenje
http://www.sportnazvezavelenje.si ali pa jo
izvajalci lahko prejmejo po elektronski pošti.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom:
vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak
delovni dan na tel. 03/896-16-77, Cvetka
Ažman, Mestna občina Velenje (elektronska pošta: cvetka.azman@velenje.si) in:
03/897-54-10, Športna zveza Velenje, Katja Geršak (elektronska pošta: sportnazveza.velenje@siol.net).
Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni najpozneje v 45. dneh od datuma
odpiranja prijav s sklepom. Mestna občina
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Velenje bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju v okviru sredstev,
zagotovljenih v proračunu.
Mestna občina Velenje
Št. 160-1/2008-3
Ob-10002/08
Občina Trbovlje na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) (Uradni list RS, št. 23/05 –
UPB2, 23/08, 15/08, 58/08, 77/08) in osnovi
49. člena Statuta Občine Trbovlje (UVZ, št.
28/07 – PB) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
javne zdravstvene službe na področju
zobozdravstvenega varstva odraslih na
območju Občine Trbovlje
1. Naročnik javnega razpisa (koncendent): Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje.
2. Predmet javnega razpisa: izvajanje
javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih na območju Občine Trbovlje.
3. Obseg programov, ki bodo razdeljeni
na podlagi razpisa: en program zobozdravstvenega varstva odraslih.
4. Predpisani pogoji, ki jih mora vlagatelj
izpolnjevati
4.1. Zakonsko predpisani pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje zakonsko predpisane pogoje:
– da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen
za samostojno delo, v skladu s 64. in 66.
členom ZZDej;
– da ni v delovnem razmerju oziroma bo
z začetkom opravljanja javne zdravstvene
službe na podlagi podeljene koncesije iz
tega javnega razpisa prekinil delovno razmerje;
– da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene
službe oziroma poklica;
– da ima zagotovljene ustrezne prostore
opremo in kadre;
– da pridobi mnenje pristojne zbornice;
– v primeru, da je vlagatelj pravna oseba, mora predložiti sklep o registraciji pri
pristojnem sodišču in kopijo statuta in akta
o ustanovitvi.
4.2. Izpolnjevanje dodatnih pogojev:
– opravljanje dejavnosti na območju Občine Trbovlje;
– enakopravna in enakomerna vključitev
v organizirano dejavnost javne zdravstvene
službe v okviru Zdravstvenega doma Trbovlje;
– opravljanje dejavnosti v prostorih Zdravstvenega doma Trbovlje in prednostno
z razpoložljivo opremo in kadri javnega zavoda.
V primeru, da je vlagatelj pravna oseba,
veljajo pogoji iz te točke za izvajalca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi.
5. Trajanje koncesijskega razmerja: koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko
pogodbo za nedoločen čas. Koncesijsko
dejavnost se prične opravljati v najkrajšem
možnem času, najkasneje v roku 6 mesecev
od dneva sklenitve koncesijske pogodbe,
v nasprotnem primeru preneha veljati odločba o podelitvi koncesije.
6. Kriteriji in merila za vrednotenje vlog
Naročnik javnega razpisa (koncendent)
bo pri izbiri vlog za podelitev koncesije uporabil naslednje kriterije:

Št.

1. dodatna funkcionalna znanja s
 odročja dejavnosti: maksimalno število
p
točk 2;
2. število uporabnikov storitev za leta
2006, 2007 in od 1. 1. 2008 do 31. 10. 2008:
največ 2 točki;
3. vizija dela: največ 2 točki.
7. Navodila, obvezni obrazci k vlogi in
potrebna dokumentacija so razvidni v razpisni dokumentaciji.
8. Način predložitve, rok za predložitev
vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko oziroma osebno
v glavno pisarno občine (pritličje) na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje.
Vloge morajo biti oddane v zapečateni
kuverti z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis za podelitev koncesije na področju zobozdravstvenega varstva odraslih
v Občini Trbovlje, 160-1/2008-3«.
Vloge morajo prispeti na naslov ponudnika najkasneje do petka, 30. januarja 2009,
do 10. ure. Šteje se, da je vloga prispela
pravočasno, če je prispela s pošto do 30. 1.
2009 do 10. ure, v glavno pisarno Občine Trbovlje ali če je bila do 30. 1. 2009 do 10. ure
oddana v glavno pisarno Občine Trbovlje.
9. Postopek in rok za izbor.
Postopek javnega razpisa vodi posebna
osemčlanska komisija, ki jo imenuje župan
Občine Trbovlje.
Nepravilno opremljene in prepozne vloge
ter nepopolne vloge vlagateljev, ki na poziv
pristojnega upravnega organa v določenem
roku ne bodo dopolnjene, bo le-ta na predlog strokovne razpisne komisije zavrgel
s sklepom.
Pristojni upravni organ bo, na predlog
strokovne komisije, odločil o izbiri, za kar
bo izdal ustrezen sklep, ki bo izdan najkasneje do 10. 2. 2009. Po pridobitvi soglasij,
ki jih določa ZZDej, bo koncesija podeljena
z upravno odločbo. V roku 15 dni po dokončnosti upravne odločbe bo Občina Trbovlje s koncesionarjem sklenila pogodbo
o koncesiji.
V primeru, da strokovna komisija oceni,
da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev koncesije, lahko predlaga občini, da
javni razpis ponovi.
10. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo
v petek, 30. januarja 2009, v prostorih
Občine Trbovlje, ob 12. uri. Odpiranje vlog
ne bo javno.
11. Kraj in čas, kjer lahko ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo
Vlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje, na Oddelku za finance,
gospodarstvo in družbene dejavnosti, vsak
delavnik od 8. do 13. ure, pisarna številka
46, do vključno 23. januarja 2009. Razpisna
dokumentacija z obveznimi obrazci je na voljo tudi na spletnih straneh www.trbovlje.si.
Dodatna pojasnila ali vprašanja, povezana z razpisom koncesije, lahko interesenti do
23. 1. 2009 posredujejo pisno po elektronski
pošti na naslov: obcina.trbovlje@trbovlje.si,
s pripisom »koncesija zobozdravstvo«. Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni
strani www.trbovlje.si – v rubriki razpisi –
koncesija zobozdravstvo.
12. Izid razpisa: vsi vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom
o izbiri najkasneje do 10. 2. 2009.
13. Prednostne kategorije vlagateljev in
žreb
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Če dosežeta dva ali več vlagateljev na
podlagi kriterijev in meril enako število točk,
se prednost določi ob upoštevanju naslednjega vrtnega reda:
1. vlagatelj ni vključen v obstoječo
mrežo na območju Občine Trbovlje;
2. dodatna strokovna usposobljenost.
V primeru, da tudi po upoštevanju prednostnih kategorij več kandidatov doseže
enak rezultat, se bo izvedel žreb.
Občina Trbovlje
Št. 160-1/2008-3
Ob-10003/08
Občina Trbovlje na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) (Uradni list RS, št. 23/05 –
UPB2, 23/08, 15/08, 58/08, 77/08) in osnovi
49. člena Statuta Občine Trbovlje (UVZ, št.
28/07-PB) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
javne zdravstvene službe na področju
splošne medicine na območju Občine
Trbovlje
1. Naročnik javnega razpisa (koncendent): Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje.
2. Predmet javnega razpisa: izvajanje
javne zdravstvene službe na področju splošne medicine na območju Občine Trbovlje.
3. Obseg programov, ki bodo razdeljeni
na podlagi razpisa: dva programa splošne
medicine.
4. Predpisani pogoji, ki jih mora vlagatelj
izpolnjevati
4.1. Zakonsko predpisani pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje zakonsko predpisane pogoje:
– da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen
za samostojno delo, v skladu s 64. in 66.
členom ZZDej;
– da ni v delovnem razmerju oziroma bo
z začetkom opravljanja javne zdravstvene
službe na podlagi podeljene koncesije iz
tega javnega razpisa prekinil delovno razmerje;
– da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene
službe oziroma poklica;
– da ima zagotovljene ustrezne prostore,
opremo in kadre;
– da pridobi mnenje pristojne zbornice;
– v primeru, da je vlagatelj pravna oseba, mora predložiti sklep o registraciji pri
pristojnem sodišču in kopijo statuta in akta
o ustanovitvi.
4.2. Izpolnjevanje dodatnih pogojev:
– opravljanje dejavnosti na območju Občine Trbovlje;
– enakopravna in enakomerna vključitev
v organizirano dejavnost javne zdravstvene
službe v okviru Zdravstvenega doma Trbovlje;
– opravljanje dejavnosti v prostorih Zdravstvenega doma Trbovlje in prednostno
z razpoložljivo opremo in kadri javnega zavoda.
V primeru, da je vlagatelj pravna oseba,
veljajo pogoji iz te točke za izvajalca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi.
5. Trajanje koncesijskega razmerja: koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko
pogodbo za nedoločen čas. Koncesijsko
dejavnost se prične opravljati v najkrajšem
možnem času, najkasneje v roku 6 mesecev
od dneva sklenitve koncesijske pogodbe,
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v nasprotnem primeru preneha veljati odločba o podelitvi koncesije.
6. Kriteriji in merila za vrednotenje vlog
Naročnik javnega razpisa (koncendent)
bo pri izbiri vlog za podelitev koncesije uporabil naslednje kriterije:
1. dodatna strokovna usposobljenost
in strokovne izkušnje: največ 10 točk;
2. število uporabnikov storitev za leta
2006, 2007 in od 1. 1. 2008 do 31. 10. 2008:
5 točk na 1000 uporabnikov;
3. vizija dela: največ 6 točk.
7. Navodila, obvezni obrazci k vlogi in
potrebna dokumentacija so razvidni v razpisni dokumentaciji.
8. Način predložitve, rok za predložitev
vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko oziroma osebno
v glavno pisarno občine (pritličje) na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje.
Vloge morajo biti oddane v zapečateni
kuverti z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis za podelitev koncesije na področju splošne medicine v Občini Trbovlje,
160-2/2008-3«.
Vloge morajo prispeti na naslov ponudnika najkasneje do petka, 30. januarja 2009,
do 10. ure. Šteje se, da je vloga prispela
pravočasno, če je prispela s pošto do 30. 1.
2009 do 10. ure, v glavno pisarno Občine Trbovlje ali če je bila do 30. 1. 2009 do 10. ure
oddana v glavno pisarno Občine Trbovlje.
9. Postopek in rok za izbor
Postopek javnega razpisa vodi posebna
osemčlanska komisija, ki jo imenuje župan
Občine Trbovlje.
Nepravilno opremljene in prepozne vloge
ter nepopolne vloge vlagateljev, ki na poziv
pristojnega upravnega organa v določenem
roku ne bodo dopolnjene, bo le-ta na predlog strokovne razpisne komisije zavrgel
s sklepom.
Pristojni upravni organ bo, na predlog
strokovne komisije, odločil o izbiri, za kar
bo izdal ustrezen sklep, ki bo izdan najkasneje do 10. 2. 2009. Po pridobitvi soglasij,
ki jih določa ZZDej, bo koncesija podeljena
z upravno odločbo. V roku 15 dni po dokončnosti upravne odločbe bo Občina Trbovlje s koncesionarjem sklenila pogodbo
o koncesiji.
V primeru, da strokovna komisija oceni,
da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev koncesije, lahko predlaga občini, da
javni razpis ponovi.
10. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo
v petek, 30. januarja 2009, v prostorih Občine Trbovlje, ob 11. uri. Odpiranje vlog ne
bo javno.
11. Kraj in čas, kjer lahko ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo
Vlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje, na Oddelku za finance,
gospodarstvo in družbene dejavnosti, vsak
delavnik od 8. do 13. ure, pisarna številka
46, do vključno 23. januarja 2009. Razpisna
dokumentacija z obveznimi obrazci je na voljo tudi na spletnih straneh www.trbovlje.si.
Dodatna pojasnila ali vprašanja, povezana z razpisom koncesije, lahko interesenti do
23. 1. 2009 posredujejo pisno po elektronski
pošti na naslov: obcina.trbovlje@trbovlje.si,
s pripisom »koncesija splošne medicine«.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na
spletni strani www.trbovlje.si – v rubriki razpisi, vprašanja in odgovori.
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12. Izid razpisa: vsi vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom
o izbiri do 10. 2. 2009.
13. Prednostne kategorije vlagateljev in
žreb
Če dosežeta dva ali več vlagateljev na
podlagi kriterijev in meril enako število točk,
se prednost določi ob upoštevanju naslednjega vrtnega reda:
1. vlagatelj ni vključen v obstoječo
mrežo na območju Občine Trbovlje;
2. dodatna strokovna usposobljenost.
V primeru, da tudi po upoštevanju prednostnih kategorij več kandidatov doseže
enak rezultat, se bo izvedel žreb.
Občina Trbovlje
Št. 671-442/2008-8
Ob-10019/08
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 114/07
ZIPRS 0809 in 61/08), 10. člena Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 110/02
in 15/03), 3. in 72. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje
izvajalcev letnega programa športa v Mestni
občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 115/08)
in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 66/07 – UPB) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: MOL)
javni razpis
za sofinanciranje programov letnega
programa športa v MOL
ter
dodelitev domicila športnim društvom
in športnim zvezam za leto 2009
1. Pomen izrazov – povzeti po Pravilniku
o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa
v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS,
št. 115/08)
Izvajalec letnega programa športa v MOL
(v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je lahko
vsakdo, ki je izbran na tem razpisu. Izvajalcu se lahko poleg statusa izvajalca letnega
programa športa v MOL na podlagi tega
razpisa odobri tudi:
– sofinanciranje posameznega programa;
– uporabo javnih športnih objektov.
Konzorcij izvajalcev letnega programa
športa sestavljajo izvajalci, ki se za potrebe
izvedbe enega ali več programov povežejo
z namenom učinkovitega izvajanja programa in poslovodenja. Člani konzorcija izmed
sebe določijo nosilca konzorcija.
Športna panoga je tista panoga, ki je
opredeljena v pogojih, pravilih in kriterijih
za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji in ima nacionalno
panožno športno zvezo z uradnim tekmovalnim sistemom v katerem lahko športniki oziroma ekipe napredujejo v tekmovalne
sisteme mednarodnih športnih zvez.
Prednostna športna panoga je: alpsko
smučanje, atletika, gimnastika (športna in
ritmična), hokej, judo, kajak kanu – slalom,
kolesarstvo, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, rugby,
smučarski skoki, smučarski teki, tenis in
vaterpolo.
Skupine športnih panog so štiri, v katerih so združeni športi s sorodnimi značilnostmi:
– I. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v individualnih športih, v katerih špor-

tniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za
naslov državnega prvaka;
– II. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih, v katerih šport
niki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za
naslov ekipnega državnega prvaka;
– III. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo različne športno – rekreativne programe;
– IV. skupina: izvajalci miselnih iger.
Mreža javnih športnih objektov obsega
pokrite in nepokrite športne površine v uprav
ljanju Športno rekreacijskega centra Tivoli.
V mreži javnih športnih objektov so tudi pokrite in nepokrite športne površine v uprav
ljanju vrtcev in osnovnih šol, vendar v času,
ko ne poteka redni program vzgoje oziroma
izobraževanja.
Uporaba prostora v mreži javnih šport
nih objektov za izvajalce letnega programa
športa pomeni, da lahko upravljavci športnih
objektov izvajalcem zaračunavajo le stroške
obratovanja športnega objekta in ne najemnine.
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa sta sofinanciranje programov letnega programa športa
v MOL in dodelitev domicila športnim društvom in športnim zvezam v športnih objektih.
Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji
prejeli na podlagi tega razpisa, bodisi v obliki denarnih sredstev ali brezplačne uporabe
prostora, mora biti v celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov in se bo morala
odraziti v sorazmerno nižji ceni programa
za končnega uporabnika.
Odobrena denarna sredstva iz tega razpisa lahko izbrani vlagatelji zgolj za namene, ki so za vsako področje predvideni s tem
razpisom.
I. Sofinanciranje programov
Sofinanciranje programov letnega programa športa v MOL obsega sofinanciranje
programov na naslednjih področjih delovanja v športu:
a) Šolska športna tekmovanja in druga
tekmovanja
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo
za sofinanciranje naslednjih stroškov:
– strokovni kader (sodniki);
– stroški organizacije (izvedba programa, propagandno gradivo).
b) Drugi do 80-urni interesni programi
športne vzgoje otrok, mladine in študentov
ter otrok in mladine s posebnimi potrebami
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo
za sofinanciranje naslednjih stroškov:
– strokovni kader in objekt za izvedbo do
80 ur interesne športne vzgoje na skupino;
– strokovni kader in objekt za izvedbo
do 80 ur interesne športne vzgoje v času po
pouku ali v pouka prostih dnevih (počitniški
programi).
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje strokovnega kadra in
objekta za izvedbo do 80 ur programa šport
ne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami.
c) Programi vadbe športne vzgoje otrok
in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, vadbe kakovostnega športa
ter vadbe vrhunskega športa
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje strokovnega kadra,
objekta, materialnih stroškov programa
(stroški materiala, blaga in storitev), meritev in spremljanja treniranosti ter nezgo-
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dnega zavarovanja za programe športne
vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport lahko, v katere so
vključeni registrirani športniki, v starostnih
kategorijah:
– cicibani, cicibanke v obsegu do 240 ur
za največ en program;
– mlajši dečki in deklice v obsegu od 240
do 400 ur;
– starejši dečki in deklice v obsegu od
300 do 800 ur;
– mladinci in mladinke kot jih opredeljujejo pravila posameznih panogah v obsegu
od 400 do 1100 ur.
Vlagatelji lahko v okviru vloge na področju programov kakovostnega športa v prednostnih športnih panogah zaprosijo za sofinanciranje najemnine objekta, na področju
programov kakovostnega športa ostalih
športnih panog lahko v okviru vloge zaprosijo za omogočanje uporabe javnih športnih
objektov; na vsakem obeh področjih v obsegu do 320 ur.
Vlagatelji lahko v okviru vloge na področju programov vrhunskega športa v prednostnih športnih panogah zaprosijo za sofinanciranje vadbe registriranih športnikov ter
omogočanje uporabe javnih športnih objektov, na področju programov vrhunskega
športa ostalih športnih panog lahko v okviru vloge zaprosijo za omogočanje uporabe
javnih športnih objektov; na vsakem obeh
področjih v obsegu do 1200 ur.
d) Programi vadbe – športna rekreacija
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje najemnine objekta za
izvedbo do 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje do 20 članov in članic, v različnih športnih panogah. Če so udeleženci
programa socialno in zdravstveno ogroženi,
invalidi oziroma občani, starejši od 65 let,
lahko vlagatelji v okviru vloge zaprosijo tudi
za sofinanciranje strokovnega kadra.
e) Programi prireditev in projekti animacije – športna rekreacija
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo
za sofinanciranje izvedbe naslednjih programov prednostnih športno rekreativnih
prireditev:
– Ljubljanski maraton;
– Maraton Franja;
– Pohod ob žici.
Poleg naštetih prednostnih športno rekreativnih prireditev lahko vlagatelji v okviru
vloge zaprosijo tudi za sofinanciranje:
– drugih velikih športno rekreativnih prireditev v MOL;
– drugih projektov animacije za pospeševanje vključevanja prebivalcev MOL v šport
norekreativne programe, kot so ligaška
športno rekreativna tekmovanja, enodnevne
in večkratne animacijske športno rekreativna prireditve.
f) Programi za podporo delovanju športnih zvez in društev
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov dela in poslovodenja ter izvajanja naslednjih poslovnih
funkcij:
– podpora trženju;
– ravnanje s člani;
– ravnanje s financami in računovo
denje;
– ravnanje s kadri.
g) Programi izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja na področju športa:
vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za
sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja
in izpopolnjevanja strokovnih kadrov za iz-
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vedbo programov usposabljanja o trženju in
usposabljanja o rekreaciji.
h) Program založništva na področju športa: vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo
za sofinanciranje založništva v športu v za
izvedbo programa E – glasila športnih zvez
in društev. Sredstva se lahko porabijo za
vzpostavitev, delovanje in urejanje E – glasil
športnih zvez in društev.
i) Program velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev: vlagatelji lahko v okviru
vloge zaprosijo za sofinanciranje dejanskih
stroškov (stroški materiala, blaga in storitev).
II. Dodelitev domicila
Dodelitev domicila za dobo enega leta
športnim društvom in športnim zvezam
v športnih objektih kot izvajalcem programov letnega programa športa v MOL se
izvede z namenom zagotovitve prednostne
uporabe poslovnih prostorov za vzpostavitev sedeža društva oziroma zveze, kolikor na športnem objektu obstaja prostor, in
z namenom prednostne uporabe prostora
v mreži javnih športnih objektov za izvajanje
programov društva oziroma zveze.
III. Dodelitev uporabe prostora
Dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za izvedbo programov
se izvede, ko je izvajalcem že dodeljen domicil na posameznih športnih objektih.
Proste kapacitete po posameznih vadbenih enotah v mreži javnih športnih objektov
in namen uporabe športnih objektov se za
izvedbo letnega programa športa opredelita
in objavita v razpisni dokumentaciji.
Za izvedbo interesnih programov športne vzgoje otrok in mladine pristojni organ
v sodelovanju z upravljavci športnih objektov opredeli obseg uporabe prostora v mreži
javnih športnih objektov.
Prednost pri uporabi prostora v mreži
javnih športnih objektov imajo programi interesne športne vzgoje otrok in mladine ter
programi športne vzgoje otrok in mladih,
usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo izvajalci, ki spadajo v naslednje kategorije:
– športna društva in zveze športnih društev na podlagi Zakona o društvih (Uradni
list RS, št. 61/06);
– zavodi, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu, na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 odl.
št. US U-I-104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC,
127/06 – ZJZP);
– ustanove, ki so ustanovljene za oprav
ljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne, na podlagi Zakona
o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo);
– zasebniki, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane za opravljanje
dejavnosti v športu;
– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje
tehniške in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski zavodi.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.
Pravico do pridobitve statusa izvajalca
ter sofinanciranja programov in uporabe
mreže javnih športnih objektov imajo izvajalci, ki:
– imajo sedež oziroma stalno prebivališče v MOL, delujejo za območje MOL in
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izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce
MOL z državljanstvom Republike Slovenije;
– so registrirani za izvajanje dejavnosti
v športu;
– imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov;
– imajo status športnega društva, katerih
člani plačujejo članarino, in imajo urejeno
zbirko članstva in zbirko udeležencev programov;
– imajo status športnega društva in v kolektivnih športih s svojimi ekipami igrajo domače tekme na območju MOL, razen v primeru, da tega zaradi objektivnih razlogov
ne morejo;
– imajo poravnane vse obveznosti do
MOL;
– delujejo najmanj dve leti;
– izpolnjujejo druge pogoje, določene
z razpisom.
Status izvajalca lahko dobi vsak izvajalec, ki se mu:
– sofinancira program iz proračuna
MOL;
– dodeli uporaba javnega športnega prostora ali
– v postopku vrednotenja programov po
merilih prejme vsaj 40% točk.
Na razpis lahko s programi na posameznih področjih kandidirajo tudi izvajalci, ki
so združeni v konzorcij znotraj posamezne
športne panoge, pri čemer morajo v vlogi na
razpis s konzorcijsko pogodbo oziroma izjavo opredeliti vlogo vsakega posameznega
člana konzorcija in način financiranja programa, s katerim kandidirajo. Konzorcij se
v postopku vrednotenja obravnava kot vloga
enega vlagatelja.
4. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Področje I.a.:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izvajalec, ki:
– je registriran za opravljanje športne dejavnosti oziroma je včlanjen v nacionalno
panožno športno zvezo;
– za izvajanje programa zagotovi odgovorno osebo, ki mora imeti visokošolsko
izobrazbo športne smeri ali ustrezno usposobljenost za opravljanje strokovno-organizacijskega dela v športu;
– zagotovi ustrezen sodniški in drug kader z licenco nacionalne panožne športne
zveze.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Področje I.b.:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izvajalec, ki:
– za vodenje programa zagotovi strokovni kader, ki mora imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri ali ustrezno usposobljenost
za opravljanje strokovno-organizacijskega
dela v športu;
– zagotovi izvajanje programov (razen
počitniških programov) v skupinah, v katerih
je največ 20 udeležencev (otrok, mladih ali
študentov);
– zagotovi izvajanje programov v skupinah, v katerih je največ 10 udeležencev
(otrok ali mladih);
– z ustreznimi zdravstvenimi potrdili dokaže, da gre za otroke in mladino s posebnimi potrebami.
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Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Področje I.c.:
Na razpis lahko kandidirajo izvajalci s programi vadbe v posameznih športnih panogah,
ki izvajajo vsaj en program športne vzgoje
otrok in mladine, usmerjen v kakovostni in
vrhunski šport oziroma vsaj en program kakovostnega ali vrhunskega športa v okviru
uradnega tekmovalnega sistema nacionalne
ali mednarodne športne zveze v eni izmed
pet starostnih kategorij. Starostne meje starostnih kategorij so opredeljene v tekmovalnih pravilnikih posamezne športne panoge.
Na področju programov športne vzgoje
otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport lahko na razpis kandidirajo
izvajalci s programi, v katere so vključeni
registrirani športniki v ustreznih starostnih
kategorijah.
Na področju programov kakovostnega
športa prednostnih športnih panog lahko na
razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere so vključeni registrirani športniki, v starostni kategoriji člani in članice.
Na področju programov vrhunskega
športa prednostnih športnih panog lahko
na razpis kandidirajo izvajalci s programi,
v katere so vključeni registrirani športniki
s statusom mednarodnega, svetovnega ali
perspektivnega razreda, v starostni kategoriji člani in članice.
Na področju programov vrhunskega
športa ostalih športnih panog lahko na razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere
so vključeni registrirani športniki, v starostni
kategoriji člani in članice.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Področje I.d.:
Na razpis za sofinanciranje se lahko
prijavijo izvajalci, ki za vodenje programov
vadbe v različnih športnih panogah in v skupinah, ki štejejo do 20 članov in članic, zagotovijo strokovni kader, ki mora imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri ali ustrezno
usposobljenost za opravljanje strokovno-organizacijskega dela v športu.
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izvajalci, ki programe izvajajo v skupinah, v katerih je največ 10 invalidov.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Področje I.e.:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izvajalci, ki:
– imajo v svojih aktih opredeljeno izvajanje športne dejavnosti;
– za vodenje programa zagotovijo odgovorno osebo z visokošolsko izobrazbo
športne smeri ali ustrezno usposobljenost
za opravljanje strokovno-organizacijskega
dela v športu;
– za izpeljavo – izvedbo programa zagotovijo ustrezen sodniški in drug kader z licenco panožne zveze.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Področje I.f.:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo športna društva s sedežem v MOL in
zveze športnih društev, ki so jih ta društva
ustanovila. Športna društva in zveze športnih društev morajo biti ustanovljena pred
letom, za katerega je objavljen razpis.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Področje I.g.:
Na razpis se lahko prijavi izvajalec, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
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– je nosilec strokovnega usposabljanja
oziroma ima kot izvajalec urejeno pogodbeno razmerje z nosilcem;
– program strokovnega usposabljanja je
potrjen s strani ustrezne strokovne institucije, kar izvajalec dokaže s potrdilom.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Področje I.h.:
Na razpis se lahko prijavi izvajalec, ki
že izdaja oziroma namerava začeti izdajati
glasilo v elektronski obliki.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
za Področje I.i.:
Na razpis lahko kandidirajo izvajalci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje: organizirajo
mednarodna tekmovanja in prireditve kot
so svetovna in evropska prvenstva, svetovni pokali in zaključki mednarodnih ligaških
tekmovanj, ki se izvajajo na območju MOL in
so uvrščeni v letni program športa, ter druga
tekmovanja in prireditve;
– najmanj eno leto pred izvedbo tekmovanja oziroma prireditve mora izvajalec pridobiti soglasje za izvedbo tekmovanja od
pristojnega organa;
– za tekmovanja, pri katerih tekmovalni
sistem ne omogoča izbora kraja in izvajalca
eno leto pred začetkom tekmovanja, mora
izvajalec pridobiti soglasje od pristojnega
organa najkasneje v 8 dneh po tem, ko je
bil s strani mednarodne organizacije izbran
za izvajalca;
– kolikor gre za velike mednarodne prireditve, morajo izvajalci predložiti še soglasje
po določilih 53. člena Zakona o športu.
5. Merila za izbor programov
Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse
pogoje za posamezno razpisno področje
sofinanciranja, so podrobneje opredeljena
v razpisni dokumentaciji za vsako razpisno
področje.
Merila (ne glede na področje) so vsebinska. Ocenjuje se upravičenost programa,
kakovost in realnost programa.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih
se med tistimi, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje
posebej.
6. Okvirna višina sredstev za izvedbo
razpisanih programov
Okvirna skupna višina predvidenih razpisanih sredstev znaša 2.837.533,00 €.
Okvirne višine sredstev, ki so namenjena
izvedbi razpisanih programov za leto 2009,
po posameznih razpisnih področjih znašajo:
Sofinanciranje programov letnega programa športa v MOL obsega sofinanciranje
programov na naslednjih področjih delovanja v športu:
Področje I.a. Šolska športna tekmovanja
in druga tekmovanja
Organizacija in izvedba
šolskih športnih prireditev
Druga tekmovanja za otroke
do 12 let

55.000 €
10.000 €

Področje I.b. Drugi do 80-urni interesni
programi športne vzgoje otrok, mladine in
študentov ter otrok in mladine s posebnimi
potrebami

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Športni programi po pouku
za šoloobvezne otroke,
ki jih izvajalci ponudijo
v sodelovanju z osnovnimi
šolami na več kot 10 šolah
do 17. ure
Drugi interesni programi
športa za šoloobvezne
otroke
Drugi do 80-urni interesni
programi športne vzgoje
otrok s posebnimi
potrebami
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200.000 €
66.800 €

10.000 €

Področje I.c. Programi vadbe športne
vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, vadbe kakovostnega športa ter vadbe vrhunskega športa
Športna vzgoja otrok
in mladine, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski
šport
Programi vadbe
kakovostnega športa
Programi vadbe
vrhunskega športa

1.600.000 €
55.000 €
78.000 €

Področje I.d. Programi vadbe – športna
rekreacija
Programi vadbe na
področju športne
rekreacije
Programi športa invalidov

115.000 €
20.000 €

Področje I.e. Programi prireditev in projekti animacije – športna rekreacija
Ljubljanski maraton

165.000 €

Pohod ob žici (tek trojk, pohod za otroke, mlade in odrasle)

90.000 €

Maraton Franja

30.000 €

Druge velike športno rekreativne prireditve v MOL

22.195 €

Projekti animacije (ligaška športno rekreativna tekmovanja, enodnevne in večkratne animacijske športno
rekreativna prireditve)
I. Športne igre:
25.600,00
1. mali nogomet
5.500,00
2. košarka
9.650,00
3. odbojka
2.150,00
4. tenis
1.500,00
5. namizni tenis – lige, pos.
2.500,00
6. kegljanje
4.300,00
II. Animacijski program:
1. Ljubljana teče 2009–2010
11.400,00
a – Cooperjev test
4.200,00
b – Tekaški tečaj-tek za vse
1.950,00
c – Vodena vadba teka
3.250,00
d – Tekaške poti – zgibanka
2.000,00
2. Pohodništvo
11.500,00
a – Tečaj nordijske hoje
2.500,00
b – Pohodi v okolici Ljubljane
4.800,00
c – Pot okoli Ljubljane
3.200,00
d – Hoja na 10 vrhov okoli Ljubljane
1.000,00
3. Kolesarjenje
6.500,00
a – Mirkov memorial
1.000,00
b – Vzpon na Mali Lipoglav
2.500,00
c – S kolesom na 10 vrhov
1.000,00
d – Družinsko kol. okoli Šmarne gore
1.000,00
e – S kolesom okoli Ljubljane
1.000,00

55.000 €

Področje I.f. Programi za podporo delovanju športnih zvez in društev
Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

198.000 €
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Področje I.g. Programi izobraževanja, usposabljanja in spopolnjevanja na področju športa
Strokovna usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih kadrov

25.038 €

Področje I.h. Program založništva na področju športa
Založništvo na področju športa

2.500 €

Področje I.i. Program velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev
Velika mednarodna tekmovanja in prireditve

7. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2009 morajo biti
porabljena v letu 2009.
8. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljub
ljana, in sicer najkasneje do vključno 19. 1.
2009 (velja datum poštnega žiga).
Vloge, ki bodo izpolnjene in oddane
v elektronski sistem, morajo biti natisnjene
in poslane po pošti skladno s prejšnjim odstavkom. Vloge, ki bodo izpolnjene in oddane samo v elektronski sistem, hkrati pa ne
poslane po pošti, ne bodo upoštevane.
Pri izpolnjevanju bodite natančni in kolikor je mogoče jasni.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen, ožigosan in podpisan »Prijavni obrazec MOL« (ovoj št. 1);
– pravilno izpolnjen, ožigosan in podpisan obrazec »Vloga«, ki je predpisan za
posamezno razpisno področje (ovoj št. 2);
– podpisane in ožigosane izjave iz razpisne dokumentacije (ovoj št. 3);
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi, ki jih zahtevata besedilo razpisa oziroma razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje (ovoj št. 4);
– natančno izpolnjen, podpisan in ožigosan izvod osnutka Pogodbe o sofinanciranju
programov letnega programa športa v MOL
za leto 2009 (ovoj št. 5);
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati
natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku;
– dokumentacija mora biti urejena po navedenem vrstnem redu;
– vloga poslana v roku in na način, ki je
določen v tej točki besedila razpisa.
Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici
– velikosti A4 ali večja, in z obvezno navedbo ne odpiraj – vloga in označbo razpisnega
področja (obkrožite na obrazcu Ovojnica),
pri čemer mora biti vsebovana vloga in posamezni dokumenti vloženi po zgoraj navedenih papirnatih ovojih (prepognjeni A3
format – »srajčka«), po vrstnem redu.
V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog,
jih lahko pošlje z eno pošiljko v zaprti ovojnici – velikosti A4 ali večja, in z obvezno
navedbo razpisnih področij (obkrožite na
obrazcu Ovojnica), pri čemer morajo biti
vsebovane vloge in posamezni dokumenti
vloženi po zgoraj navedenih papirnatih ovojih (prepognjeni A3 format – »srajčka«), po
vrstnem redu.
Z izvajalci se sklene pogodba. Seznam
izvajalcev z lokacijami izvajanja programov
se objavi na spletni strani MOL. Izvajalci
morajo v svojih komunikacijskih sredstvih

40.000 €

s člani in drugimi javnostmi navajati, da program sofinancira MOL.
9. Datum odpiranja vlog, oddanih po pošti
Odpiranje vlog bo opravila razpisna komisija. Pričelo se bo 21. 1. 2009 in ne bo
javno.
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju imenovana komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili
predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog oziroma
vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8
dni dopolnijo.
10. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi odločitve/predloga razpisne
komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan
MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan
MOL. Merila za izbor programov so določena s Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega
programa športa v Mestni občini Ljubljana
(Uradni list RS, št. 115/08) in pritožba glede
izbora meril v okviru razpisa ni možna.
Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa prispetja, pravilne opremljenosti
ovojnice in popolnosti vloge.
Vlog, ki ne bodo oddane pravočasno in
vloge, katerih ovojnice ne bodo opremljene
z »Obrazcem Ovojnica« (razpisna dokumentacija, točka 2) komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene pošiljatelju.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način
(razen glede formata ovojnice), ki je določen
v 8. točki besedila tega razpisa;
– ki bodo predložene na drug način (npr.
po faksu ali e-mailu) ali bodo naslovljene in
dostavljene na drug naslov;
– ki ne bodo vsebovale vseh izjav in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne
vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje,
– ki jih bo razpisna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku
odpiranja vlog.
11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva:
– na spletni strani MOL http://www.
Ljubljana.si/si/mol/mestna_uprava/oddelek_
sport/razpisi, kjer jo vlagatelji preko aplikacije »on line« izpolnijo, elektronsko oddajo
in natisnejo;
– v papirni obliki na naslovu Mestna občina Ljubljana, Oddelek za šport, Resljeva 18,
Ljubljana, vsak delovni dan, in sicer med 9.
in 12. uro, po poprejšnjem naročilu na martin.macek@Ljubljana.si.
12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresiranim posreduje mag. Martin
Maček po telefonu oziroma po e-pošti:
– tel. 01/306-40-16, vsak ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 11. ure;
– e-pošta: martin.macek@Ljubljana.si.
Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne
dokumentacije bo v torek, 30. 12. 2008, ob
15. uri, v veliki sejni dvorani na Magistratu,
Mestni trg 1, Ljubljana.
Prosimo vas, da svojo udeležbo predhodno potrdite na martin.macek@Ljub
ljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Št. 430-39/2008-1
Ob-10020/08
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07), Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov za
otroke in mladino, ki jih bo v letu 2009
sofinancirala Občina Kostanjevica na
Krki
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska
cesta 7, Kostanjevica na Krki.
2. Predmet javnega razpisa so programi
za otroke in mladino v Občini Kostanjevica
na Krki v letu 2009, razen programov s področja športa, zdravstva in sociale.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: na javni razpis se lahko
prijavijo društva in njihove zveze ter ostale
nevladne organizacije, ki so registrirani za
opravljanje dejavnosti s področja dela z mladimi in imajo sedež v Občini Kostanjevica na
Krki. Isti program ne more pridobiti sredstev
iz drugih javnih razpisov Občine Kostanjevica na Krki.
4. Vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za področje dela z mladimi za
leto 2009 je 1.548,00 EUR, realna vrednost
pa bo določena po sprejetju proračuna za
leto 2009.
5. Osnovna merila za izbor programov:
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– kakovost, zahtevnost in dostopnost
predloženega programa,
– realna možnost izvedbe programa (kadrovski, finančni, prostorski, časovni pogoji),
– jasno izraženi cilji programa, ki so
v skladu s predmetom razpisa,
– možnost sodelovanja uporabnikov in
prostovoljcev pri načrtovanju in izvedbi programa,
– reference prijavitelja – odmevnost programov izvedenih v preteklih letih,
– neprofitnost programa,
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije programa.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami,
– statut društva,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2009 morajo biti porabljena v letu
2009.
8. Rok za predložitev prijav in način pred
ložitve
Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb
s strani izvajalcev programov za otroke
in mladino je od 15. 12. 2008 do vključno
15. 1. 2009. Če prosilec pošlje vlogo po
pošti, se šteje za pravočasno, če je bila vložena priporočeno najpozneje do razpisnega
roka. Vloge je mogoče oddati tudi osebno
do konca razpisnega roka v občinski upravi,
vendar najpozneje zadnji dan razpisnega
roka do 12. ure.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnih obrazcih
razpisne dokumentacije naročnika (Občine
Kostanjevica na Krki).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
V primeru, da bodo izvajalci v predpisanem roku oddali nepopolne vloge, bodo
pisno pozvani, da v roku 8 dni vlogo dopolnijo. Vloge, ki v predpisanem roku ne bodo
dopolnjene, se zavržejo. Zavržejo se tudi
nepravočasno prispele vloge.
Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti na naslov: Občina Kostanjevica na Krki,
Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki in
označene z »Ne odpiraj – prijava na javni
razpis za sofinanciranje programov za otroke in mladino 2009«. Na hrbtni strani mora
biti naveden naslov prijavitelja.
9. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
dneh od zaključka razpisa. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, na podlagi katerega se izda
sklep o dodelitvi sredstev, zoper katerega
je možna pritožba županu občine. Rok za
pritožbo je 8 dni od prejema sklepa. Občina
bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo
o sofinanciranju programov.
10. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave
do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani Občine Kostanjevica na Krki
www.kostanjevica.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih
dni pri Aniti Krajnc, Občina Kostanjevica
na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki, kjer lahko dobite tudi dodatne
informacije, tel. 08/20-50-619, e-mail: anita.krajnc@kostanjevica.si, v času uradnih
dni od 8. do 10. ure.
Občina Kostanjevica na Krki

Št. 430-39/2008-2

Št.
Ob-10021/08

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07) objavlja
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska
cesta 7, Kostanjevica na Krki
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področjih:
A) Socialnega varstva
B) Zdravstvenega varstva,
ki jih bo v letu 2009 sofinancirala
Občina Kostanjevica na Krki
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska
cesta 7, Kostanjevica na Krki.
2. Predmet javnega razpisa so: programi nevladnih ali nepridobitnih in/ali neprofitnih organizacij ter zavodov, ki delujejo
na področju socialnega in zdravstvenega
varstva.
Predmet javnega razpisa je:
Pod A:
– programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na
področju socialnega varstva,
– programi za aktivno preživljanje prostega časa invalidnih otrok,
– organiziranje prostovoljnega dela
z mladimi in preventivni program za delo
z mladimi,
– programi za pospeševanje socialne
vključenosti posameznih družbenih skupin
zaradi revščine,
– programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj in žrtve nasilja v družini,
– programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju,
– programi pomoči urejanja in reševanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem
alkohola in prepovedanih drog ter drugih
oblik zasvojenosti,
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov,
– programi pozornosti do starejših ob
novem letu in jubilantov,
– drugi programi, ki so utemeljeni na
podlagi analiz in izraženih socialnih težav.
Pod B 1:
– programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,
– programi za zdravstveno rehabilitacijo
invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,
– programi za promocijo zdravja v občini,
– programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja,
– programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom
in uporabnikom posameznih zdravstvenih
storitev.
Pod B 2
Programi za krepitev zdravja:
– zdravstveno letovanje otrok in mladostnikov z zdravstvenimi in socialnimi indikacijami,
– zdravstveno terapevtska kolonija za
otroke s cerebralno paralizo.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
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Na razpis se lahko prijavijo nevladne ali
nepridobitne in/ali neprofitne organizacije,
društva ter zavodi ustanovljeni za delovanje na območju Občine Kostanjevica na
Krki, ki prijavijo program, ki je predmet razpisa za A in B področje.
Na razpis se lahko prijavijo:
– javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih
programov,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave občanov Občine Kostanjevica na
Krki, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom,
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih
v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih reševali
socialne in zdravstvene probleme svojih
članov – občanov Občine Kostanjevica na
Krki,
– invalidske in humanitarne organizacije
kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki
jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki
v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne in zdravstvene programe in
storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah,
ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druga društva in zavodi, ki izvajajo
programe na področju sociale in zdravstva
za uporabnike z območja Občine Kostanjevica na Krki
ob pogojih, da:
a) imajo sedež v občini in delujejo na
območju Občine Kostanjevica na Krki oziroma za občane Občine Kostanjevica na
Krki, razen invalidskih in dobrodelnih organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo
člane na področju regije (v tem primeru se
upošteva število članov iz Občine Kostanjevica na Krki),
b) so registrirani in delujejo najmanj eno
leto na področju socialno varstvenih oziroma zdravstvenih dejavnosti,
c) imajo urejeno evidenco članstva,
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih programov,
e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem
področju,
f) v svojih aktih imajo jasno opredeljeno
delovanje na področju, na katerega se prijavljajo v okviru razpisa,
g) prijavljajo program ali projekt, ki je
predmet javnega razpisa in imajo izdelano
finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni
prihodki in odhodki za izvedbo programa,
delež lastnih sredstev, delež uporabnikov
in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko delo ...)
Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu A ali B prijavijo največ pet
različnih programov naenkrat, ki pa jih lahko strokovna komisija združi, če meni, da
je to smotrno.
4. Vrednost razpisa
Orientacijska vrednost razpisa za obe
področji za leto 2009 je 5.594,00 €, realna
vrednost bo določena po sprejetju proračuna za leto 2009, in sicer:
– za področje A 4.438,00 €,
– za področje B 1.156,00 €, od tega za
programe za krepitev zdravja 516,00 €.
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5. Merila za izbor programov:
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– možnost sodelovanja uporabnikov
(udeležencev, članov) in prostovoljcev
v programu,
– reference prijavitelja,
– finančna konstrukcija programa.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis, obrazec
2009 z vsemi zahtevanimi podatki – za
vsak prijavljen program posebej,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2009 morajo biti porabljena v letu
2009.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo prispeti najpozneje do
15. 1. 2009 do 12. ure na naslov: Občina
Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7,
Kostanjevica na Krki.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu razpisne dokumentacije naročnika (Občine Kostanjevica na Krki).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – ponudbe
na razpis« s pripisom »za področje A« oziroma »za področje B, odvisno od tega za
katero razpisno področje ponudnik oddaja
ponudbo.
9. Postopek obravnave vlog
Vloga, ki jo bo vložila neupravičena oseba bo izločena iz nadaljnjih postopkov.
Predlagatelj vloge, za katero bo občinska uprava ugotovila, da ne vsebuje vseh
zahtevanih podatkov, bo pozvan, da v roku
8 dni poda dopolnitve, sicer bo vloga izločena kot nepopolna.
10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 60 dneh od zaključka razpisa.
Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi
predlog prejemnikov sredstev, na podlagi
katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev,
zoper katerega je možna pritožba županu
občine.
Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov
v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.
11. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo podrobnejše informacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Kostanjevica
na Krki, www.kostanjevica.si ali jo v tem
roku zainteresirani lahko dvignejo v času
uradnih dni pri Aniti Krajnc, Občina Kostanjevica na Krki.
Dodatne informacije posreduje Anita Krajnc, tel. 08/20-50-619, e-mail: anita.krajnc@kostanjevica.si, v času uradnih
dni od 8. do 10. ure.
Občina Kostanjevica na Krki
Št. 430-39/2008-3
Ob-10022/08
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07), Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za sofinanciranje programov
s področja tehnične kulture, ki jih
bo v letu 2009 sofinancirala Občina
Kostanjevica na Krki

Neposredni proračunski uporabnik: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki.
Predmet javnega razpisa so: programi
s področja tehnične kulture, in sicer na naslednjih področjih:
– radioamaterstvo,
– jamarstvo,
– modelarstvo,
– potapljanje z avtonomno potapljaško
opremo,
– astronomija,
– druga področja tehnične kulture.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis: na javni razpis se lahko
prijavijo društva in njihove zveze, ki so registrirani pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti s področja tehnične kulture
in imajo sedež v Občini Kostanjevica na
Krki. Posamezni vlagatelj lahko prijavi največ dva programa. Isti program ne more
pridobiti sredstev iz drugih javnih razpisov
Občine Kostanjevica na Krki.
Vrednost razpisa: orientacijska vrednost
razpisa za leto 2009 je 2.064,00 EUR, realna vrednost pa bo določena po sprejetju
proračuna za leto 2009.
Osnovna merila za izbor programov:
– kakovost in realnost predloženega
programa,
– možnost sodelovanja uporabnikov
(udeležencev, članov) in prostovoljcev
v programu,
– reference prijavitelja,
– finančna konstrukcija programa.
Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis z vsemi
zahtevanimi podatki,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto
2009 morajo biti porabljena v letu 2009.
Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb
s strani izvajalcev programov s področja
tehnične kulture je od 15. 12. 2008 do
vključno 15. 1. 2009. Če prosilec pošlje
vlogo po pošti, se šteje za pravočasno, če
je bila vložena priporočeno najpozneje do
razpisanega roka. Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka
v občinski upravi, vendar najpozneje zadnji
dan razpisnega roka do 12. ure.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu
razpisne dokumentacije naročnika.
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava
na razpis za tehnično kulturo 2008«. Na
hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
Postopek obravnave vlog
Vloga, ki jo bo vložila neupravičena oseba bo izločena iz nadaljnjih postopkov.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
v osmih dneh od odpiranja vlog prijavitelja
pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopolnitev je 8 dni. V primeru, da je prijavitelj
v roku ne bo dopolnil, bo vloga zavržena.

Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje
v 60 dneh po zaključku razpisa. Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi predlog
prejemnikov sredstev, na podlagi katerega
se izda sklep o dodelitvi sredstev, zoper
katerega je možna pritožba županu občine. Rok za pritožbo bo 15 dni od prejema
sklepa. Občina bo z izbranimi prijavitelji
sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.
Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Kostanjevica na Krki www.
kostanjevica.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni
pri Aniti Krajnc, Občina Kostanjevica na
Krki, kjer lahko dobite tudi dodatne informacije ali na tel. 08/20-50-619, e-mail: anita.krajnc@kostanjevica.si, v času uradnih
dni od 8. do 10. ure.
Občina Kostanjevica na Krki
Št. 002/2008
Ob-10024/08
Na podlagi 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o RTV Slovenija
(Ur. l. RS, št. 96/05) objavljamo
javni razpis
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih
producentov
1. Naročnik, poštni naslov: RTV Slovenija, javni zavod, Kolodvorska 2, 1550
Ljubljana.
2. Opis predmeta javnega razpisa: družinska nadaljevanka – 35 delov, vsak v dolžini 30 minut.
3. Navedba posamičnih delov javnega
razpisa, če se lahko ponudniki potegujejo
tudi samo za del predmeta javnega razpisa:
ponuditi je potrebno celotno nanizanko.
4. Datum pričetka in dokončanja izvedbe predmeta javnega razpisa: od podpisa
pogodbe do najkasneje 18. 12. 2009.
5. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani RTV SLO – www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javni razpisi
za avdiovizualna dela pod oznako Javni
razpis AV RTV 002/2008.
6. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo – e-mail: tanja.princic@rtvslo.si.
7. Polni naslov, datum in ura, kam in do
kdaj je potrebno predložiti ponudbo: RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana,
s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za javni
razpis z oznako AV RTV 002/2008 – družinska nadaljevanka«. Ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 3. 3. 2009 do 12.
ure, v vložišče RTV Slovenija.
8. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti ponudnik, ki mu bo dodeljena izvedba predmeta javnega razpisa: podpis pogodbe po
vzorcu pogodbe.
10. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika/ov in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora/jo izpolnjevati
ponudnik/i: po razpisni dokumentaciji.
11. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od vročitve
sklepa o izbiri najprimernejšega ponud
nika.
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12. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji.
13. Druge informacije o javnem razpisu:
po razpisni dokumentaciji.
RTV Slovenija, javni zavod
Ob-9985/08
Skladno:
– z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04),
– s Pravilnikom o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Uradni
list RS, št. 29/06),
– s Pravilnikom o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole
in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja Informatika (Uradni list
RS, št. 94/08),
– s Pravilnikom o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole
in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja Mehatronika (Uradni
list RS, št. 94/08),
– s Pravilnikom o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole
in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja Upravljanje podeželja
in krajine (Uradni list RS, št. 91/07),
– s Pravilnikom o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole
in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja Oblikovanje materialov
(Uradni list RS, št. 65/08),
Tehniški šolski center Nova Gorica, Višja strokovna šola objavlja
razpis
za pridobitev naziva višješolski
predavatelj za javno veljavne
višješolske študijske programe:
– Informatika,
– Mehatronika,
– Upravljanje podeželja in krajine in
– Oblikovanje materialov (les, kovina)
za naslednja predmetna področja: Informatika: Strokovna terminologija v tujem
jeziku, Poslovno komuniciranje in vodenje, Računalništvo in informatika, Operacijski sistemi 1 in 2, Osnove zgradbe in
delovanja računalniških sistemov, Računalniške komunikacije in omrežja 1 in 2,
Programiranje 1 in 2, Zbirke podatkov 1 in
2, Ekonomika podjetja, Vzdrževanje sistemske programske opreme, Varnost in
zaščita, Razvoj programskih aplikacij, Informacijski sistemi, Izdelava spletnih strani, Elektronsko poslovanje, Komunikacijske tehnologije in storitve, Računalniško
vodeni procesi, Multimediji in Praktično
izobraževanje. Mehatronika: Strokovna
terminologija v tujem jeziku, Poslovno komuniciranje in vodenje, Računalništvo in
informatika, Osnove strojništva, Osnove
elektrotehnike, Trajnostni razvoj, Sistemi
mehatronike 1 in 2, Meritve, Ekonomika
podjetja, Tehniški predpisi in projektiranje, Komunikacijske tehnologije in storitve,
Programiranje v avtomatiki, Robotski sistemi 1, Računalniško podprte tehnologije,
Tehnološki procesi, Razvoj programskih
aplikacij, Elektronika v mehatroniki, Multimediji, Pogoni in mehanizmi, Logistični
mehatronski sistemi, Upravljaje s tveganji v tehniki in Praktično izobraževanje.

Št.

Upravljanje podeželja in krajine: Poslovno
sporazumevanje in vodenje, Ekonomika
in menedžment podjetij, Strokovna terminologija v tujem jeziku, Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja,
Podjetništvo in trženje, Organizacija in
poslovanje, Gospodarjenje v poljedelstvu
in vrtnarstvu, Gospodarjenje v sadjarstvu
in vinogradništvu, Varstvo rastlin s fitofarmacijo, Gojenje in uporaba koristnih
organizmov, Gospodarjenje v živinoreji,
Zdravstveno varstvo domačih živali, Turizem in rekreacija na podeželju, Treniranje
konj in učenje jahanja, Trajnostni razvoj
z izbranimi poglavji iz biologije, Razvoj
podeželja z zakonodajo, Rastlinska pridelava in reja živali, Upravljanje z rekreacijskimi in športnimi površinami, Ekološka
pridelava hrane, Logistika in mehanizacija
v kmetijstvu, Terapevtska in socialna dejavnost na podeželju, Varovanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti in
Praktično izobraževanje. Oblikovanje materialov: Strokovna terminologija v tujem
jeziku – oblikovanje materialov, Poslovno
sporazumevanje in vodenje v oblikovanju,
Računalništvo in informatika, Podjetništvo
ekonomika in trženje, Prostoročno risanje,
Osnove likovne teorije, Osnove estetike,
Tehnično risanje in opisna geometrija,
Predstavitvene tehnike, Dokumentiranje
in arhiviranje, Tvoriva v lesarstvu, Pomožni materiali v lesarstvu, Površinska obdelava lesa, Programska orodja in oprema
– les, Tehnologija ročne obdelave lesa,
Tehnologija strojne obdelave lesa, Patologije in sanacije izdelkov – les, Restavratorske tehnike – les, Zgodovinski razvoj
stavbnega in bivalnega pohištva, Oblikovanje stavbnega pohištva, Oblikovanje bivalnega pohištva, Rezbarjenje in plastika
v lesu, Intarzija in inkustracije lesa, Alternativne izrazne tehnike – les, Oblikovanje
plovil in opreme – les, Oblikovanje drobnih
izdelkov iz lesa, Kulturna dediščina – les,
Materiali, Tehnologija, Mehanika s strojnimi elementi, Oblikovanje in tehnologija
izdelka, Načrtovanje prototipov, Projektno
delo, Umetniško izražanje v kovini, Menedžment inovativnosti in tehnologij, Računalniška podpora oblikovanju in Praktično
izobraževanje.
Naziv predavatelja bo podeljen kandidatu, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje.
Postopke in kriteriji za pridobitev naziva višješolski predavatelj so objavljeni
na spletni strani Ministrstva za šolstvo in
šport. Najdete jih na naslovu: http://www.
mss.gov.si/si/delovna_podrocja/strokovni_
sveti/strokovni_svet_rs_za_poklicno_in_strokovno_izobrazevanje/postopek_za_imenovanje_predavateljev_visjih_strokovnih_sol/.
Kandidati morajo vlogo, ki vsebuje življenjepis, vse izpolnjene obrazce in vsa
overjena dokazila o izpolnjevanju razpisnih
pogojev poslati v elektronski obliki na naslov: vssreferat@tsc.si in v tiskani obliki na
naslov: TŠC Nova Gorica, Višja strokovna
šola, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica,
do 31. 1. 2009. V primeru, da bo vloga za
imenovanje neustrezna, bodo kandidati pozvani k dopolnitvam.
S predavatelji bo lahko na osnovi kadrovskih potreb s TŠC Nova Gorica sklenjena pogodba o zaposlitvi ali podjemna
pogodba.
Dodatne informacije o vsebini razpisa ter pripravi vloge lahko dobite na tel.
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05/330-87-70 ali po e-pošti: vss@tsc.si.
E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript.
Tehniški šolski center Nova Gorica,
Višja strokovna šola
Ob-10105/08
ŠC PET Ljubljana, Višja strokovna šola,
Celjska ulica16, Ljubljana, na podlagi 33.
in 34. člena Zakona o višjem strokovnem
izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04)
objavlja
razpis
za pridobitev naziva predavatelj/-ica
Višje strokovne šole za programa
1. Telekomunikacije, za predmetna področja:
– Poslovno komuniciranje in vodenje,
– Komuniciranje v tujem jeziku,
– Informacijske in komunikacijske tehnologije,
– Varnost pri delu, požarna varnost in
varstvo okolja,
– Projektiranje in dokumentiranje,
– Gradniki telekomunikacij,
– Telekomunikacijska omrežja I,
– Prenosni in komutacijski sistemi,
– Telekomunikacijska omrežja II,
– Mobilne in satelitske telekomunika
cije,
– Elektronske komunikacijske storitve,
– Multimedijske tehnologije,
– Audio/video sistemi,
– Širokopasovna omrežja,
– Terminalne naprave,
– Radiodifuzni sistemi,
– Ekonomika podjetja,
– Trženje storitev,
– Prodaja.
2. Ekonomist za predmetna področja:
– Poslovni tuji jezik,
– Poslovno komuniciranje,
– Informatika,
– Poslovna matematika s statistiko,
– Organizacija in menedžment,
– Ekonomija,
– Osnove poslovnih financ,
– Trženje,
– Poslovno pravo,
– Finančni trgi,
– Bančništvo,
– Denarno poslovanje,
– Tehnologija poštnih procesov,
– Organizacija poštne dejavnosti,
– Notranji poštni promet,
– Mednarodni poštni promet,
– Uvod v finančne trge in institucije,
– Temelji bančnega poslovanja,
– Osnove zavarovalništva,
– Premoženjska zavarovanja,
– Osebna zavarovanja,
– Zavarovalna ekonomika,
– Osnove aktuarske matematike,
– Ugotavljanje in zagotavljanje kako
vosti,
– Transportni menedžment,
– Tarifni sistemi,
– Varnost v logističnih procesih,
– Poslovna logistika,
– Upravljanje zalog.
Skladno s 33. in 34. členom Zakona
o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni
list RS, št. 86/04) bo naziv predavatelj/-ica
višje strokovne šole podeljen za obdobje
petih let kandidatu/-ki, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede:
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1. izobrazbe
– pod točko 1. (Uradni list RS, št. 94/08
– Pravilnik o stopnji izobrazbe predavateljev VSŠ in drugih sodelavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja telekomunikacije);
– pod točko 2. (Uradni list RS, št. 65/08
– Pravilnik o stopnji izobrazbe predavateljev VSŠ in drugih sodelavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja ekonomist);
2. delovne dobe – tri leta ustreznih delovnih izkušenj;
3. vidnih dosežkov na strokovnem področju (Uradni list RS, št. 20/06 – Merila za
določitev vidnih dosežkov na strokovnem
področju za pridobitev naziva predavatelj
višje šole).
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite
v 10 dneh po objavi razpisa na naš naslov:
ŠC PET, Višja strokovna šola, Celjska ulica
16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na
razpis«.
Kandidati/-ke bodo o izboru obveščeni
po končanem uradnem postopku.
ŠC PET Ljubljana
Višja strokovna šola
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Razpisi delovnih mest
Št. 551/08
Ob-9986/08
Skladno z določili Sklepa Vlade Republike Slovenije o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogramtrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski
inštitut Slovenije (Uradni list RS, št. 84/00),
Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa Vlade Republike Slovenije o statusnem
preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogramtrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije (Uradni
list RS, št. 26/03) ter Statuta Geodetskega
inštituta Slovenije, Svet Geodetskega inštituta Slovenije razpisuje delovno mesto
direktorja/-ice Geodetskega inštituta
Slovenije.
Kandidat oziroma kandidatka mora poleg
splošnih, zakonsko opredeljenih pogojev, izpolnjevati še sledeče pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo
ustrezne smeri;
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja dejavnosti inštituta ter najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih
delovnih mestih;
– da ima znanja in sposobnosti za organiziranje in vodenje raziskovalnega in razvojnega dela;
– da aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik;
– da izkazuje sposobnost vodenja, organiziranja in koordiniranja dela.
Direktorja/-ico imenuje in razrešuje Svet
Geodetskega inštituta Slovenije s soglasjem
Vlade Republike Slovenije. Mandat traja štiri
leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev in kratkim življenjepisom naj
kandidati pošljejo v osmih dneh od dneva
objave razpisa na naslov: Geodetski inštitut Slovenije, 1000 Ljubljana, Jamova cesta
2, za Svet inštituta, s pripisom: »Ne odpiraj-razpis za direktorja/-ico«.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v roku
tridesetih dni od objave razpisa.
Svet Geodetskega inštituta Slovenije
Ob-9991/08
Občina Litija, Jerebova ulica 14, Litija,
na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi
Ljudske univerze Litija d.o.o. (Uradni list RS,
št. 76/08), objavlja javni razpis za delovno
mesto:
direktorja Ljudske univerze Litija
d.o.o.
Za direktorja družbe je lahko imenovan
kandidat, ki poleg zakonskih izpolnjuje še
naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
ustrezne vodstvene sposobnosti in strokovni izpit na področju dela in dejavnosti, ki jih
družba opravlja,
– da pozna delo in področja delovanja
družbe,
– da zoper kandidata ni podana omejitev iz drugega odstavka 255. člena Zakona
o gospodarskih družbah.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri
leta. Mandat direktorja prične teči predvidoma s 1. 3. 2009.

Pisne prijave morajo kandidati oddati
v roku 15 dni po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica
14, Litija, z oznako »ne odpiraj javni razpis za
direktorja Ljudske univerze Litija d.o.o.«.
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, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj in vodstvenih sposobnosti,
– izjavo o opravljenem strokovnem izpitu
na področju dela in dejavnosti, ki jih družba
opravlja,
– izjavo, da zoper kandidata ni podana
omejitev iz drugega odstavka 255. člena
Zakona o gospodarskih družbah,
– vizijo delovanja družbe za prihodnje
obdobje,
– izjavo, da za namen tega javnega razpisa kandidat dovoljuje Občini Litija, pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (v primeru,
da kandidat ne bi soglašal s podajo predmetne izjave, bo moral sam priložiti ustrezna
dokazila).
Kandidati lahko k prijavi priložijo še življenjepis.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 60 dni od objave razpisa.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom kandidati dobijo pri Jasni Tušar na tel.
01/896-34-34.
Občina Litija
Št. 224/08
Ob-10023/08
Svet javnega socialno varstvenega zavoda Doma upokojencev Kranj, Cesta 1. maja
59, na podlagi 20. in 35. člena Statuta zavoda razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice.
Za direktorja M/Ž Doma upokojencev
Kranj je lahko imenovan kandidat, ki poleg
splošnih z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še:
– ima VII. ali VI. stopnjo strokovne izobrazbe v skladu s 56., 57. in 69. členom
Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.
3/07);
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– izkušnje na področju vodenja;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu;
– organizacijske sposobnosti in smisel
za delo z ljudmi, kar dokazuje s svojim preteklim delom,
– znanje uporabe informacijskih tehnologij ter
– da predloži program dela zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno obdobje 5 let. Mandat bo direktorju začel
teči predvidoma z dne 4. 5. 2009, po predhodnem soglasju ministra za delo, družino
in socialne zadeve.
Rok za prijavo na razpis je 12 dni po
objavi razpisa.
Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, o dosedanjem delu
s kratkim življenjepisom in programom dela

zavoda naj kandidati pošljejo na naslov:
Dom upokojencev Kranj, Cesta 1. maja 59,
4000 Kranj, z oznako “Svet zavoda – za
razpis” s pripisom “Ne odpiraj!”.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Razpisna komisija
Doma upokojencev Kranj
Št. 1001-116/2008
Ob-10081/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU-UPB3, Uradni list RS, št.
63/07 in 65/08) župan Občine Radovljica
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta:
1. višjega svetovalca za komunikacije
in energetiko v Oddelku za infrastrukturo
Občine Radovljica.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba gradbene,
komunalne, geodetske ali druge tehnične
smeri ali družboslovne smeri,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka (ZUP-a),
– poznavanje uporabe računalniških programov.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za
imenovanje v naziv, v nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje, v skladu z 89. členom zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja.
Delovno področje:
– priprava in vodenje javnih razpisov oddelka in drugih NOE,
– priprava občinskih odlokov s področja
opremljanja zemljišč,
– sodelovanje pri pripravi prostorsko izvedbenih aktov iz vidika komunalnega opremljanja zemljišč,
– priprava programov opremljanja za
sprejem na OS,
– vodenje aktivnosti na področjih opremljanja stavbnih zemljišč,
– vodenje investicij v zvezi z opremljanjem stavbnih zemljišč,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– izvajanje del in nalog s področja energetike, vodnega gospodarstva in telekomunikacij,
– izvajanje del za občinski svet s področja dela oddelka.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati za razpisano delovno mesto, v skladu
z 88. členom Zakona o javnih uslužbencih,
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– 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 (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje
(potrdilo izda pristojno sodišče).
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Kandidati za razpisano delovno mesto
morajo k svoji vlogi priložiti naslednje izjave:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna smer ter leto in ustanova, na
kateri je bila izobrazba pridobljena ali fotokopijo diplome,
2. pisno izjavo o doseženi delovni dobi
ali fotokopijo delovne knjižice,
3. pisno izjavo o opravljenem usposabljanju oziroma fotokopijo potrdila o opravljenem usposabljanju, če ima kandidat le-to
že opravljeno,
4. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (ZUP) ali
fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu,
5. pisno izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
6 mesecev.
S prijavo na kandidaturo za delovno mesto se šteje, da se kandidat strinja, da za
namene tega javnega natečaja dovoljuje
preverbo podatkov.
Če se v postopku sprejemanja v delovno
razmerje ali v času poskusnega dela izkaže,
da podatki iz izjav niso verodostojni, je to
razlog za prekinitev postopka ali delovnega
razmerja.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
priloženih potrdil, dokazil in pogovora z njimi
ter s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti.
Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani
kandidat moral predložiti pred izdajo sklepa
o izbiri.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višjega svetovalca za komunikacije
in energetiko opravljal v Oddelku za infrastrukturo Občine Radovljica, v nazivu višji
svetovalec III, z možnostjo napredovanja
v naziv višji svetovalec II in višji svetovalec
I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in 4-mesečnim poskusnim
delom.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom in zahtevanimi pisnimi izjavami o izpolnjevanju pogojev,
najkasneje v 15 dneh od dneva objave na
naslov: Občina Radovljica, Gorenjska cesta
19, 4240 Radovljica, s pripisom »Prijava na
javni natečaj za zasedbo delovnega mesta«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 15
dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite pri Poloni Zalokar, tel.
04/537-23-08.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Občina Radovljica
Ob-10093/08
Na podlagi 34. člena Statuta Doma upokojencev Sežana, Svet Doma upokojencev
Sežana razpisuje prosto delovno mesto
direktorja.
Kandidat mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
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– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba v skladu z 69. členom zakona o socialnem varstvu oziroma visoka strokovna ali
univerzitetna izobrazba druge družboslovne,
zdravstvene ali medicinske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po zakonu
o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda v skladu s tretjim in
četrtim odstavkom 56. člena zakona o socialnem varstvu
ali
– višja izobrazba v skladu z 69. členom
zakona o socialnem varstvu,
– 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po zakonu
o socialnem varstvu in
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda v skladu s tretjim in
četrtim odstavkom 56. člena zakona o socialnem varstvu.
Izbrani-a kanidat-ka bo imenovan-a za
dobo 5 let.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev in dosedanjih delovnih
izkušnjah pošljite najkasneje v 8 dneh po
objavi razpisa na zgornji naslov z oznako
»Prijava za razpis za direktorja.«
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.
Svet zavoda Doma upokojencev
Sežana
Št. 508/2008
Ob-10124/08
Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta
66, Podčetrtek, razpisuje na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja, uradno prečiščeno besedilo
(Ur. l. RS, št. 16/07), Zakona o osnovni šoli,
uradno prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, št.
81/06) in Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ur.
l. RS, št. 57/07), prosto delovno mesto za
knjigovodskega delavca (m/ž) za določen čas s polnim delovnim časom.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in s potrdilom iz kazenske evidence, sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na naslov:
Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta 66,
3254 Podčetrtek.
Začetek dela 1. 1. 2009.
Kandidate bomo obvestili o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Podčetrtek
Št. 110-307/2008
Ob-10125/08
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 Slovenski Bi
strici.
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. 110-306/2008
Ob-10126/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v prvem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo), mora prijava
kandidata 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 imenovan v funkcijo
državnega tožilca, 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
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za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto državnega tožilca
lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva
podatek o poslovni sposobnosti kandidata
za tožilsko 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
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Druge objave
Ob-10106/08
Popravek
Javni poziv za zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine
Loška dolina, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 117 z dne 12. 12. 2008, se spremeni
tako, da se 2. točka glasi:
Ponudbo za nakup nepremičnine lahko
dajo državljani Republike Slovenije in državljani EU ter pravne osebe s sedežem
v Republiki Sloveniji ali v državah Evropske
unije.
Ponudba je za ponudnika zavezujoča še
60 dni po odpiranju ponudb.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– Potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
10% ponujene cene nepremičnine, ki se
prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Občine Loška dolina pri Banki Slovenije, številka 01265-0100002634.
Neuspelemu ponudniku se varščina vrne
brezobrestno v osmih dneh po končanem
postopku javnega zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna pri plačilu nepremičnine
po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli
ponudnik brez upravičenega vzroka odstopi
od nakupa, varščina zapade v korist Občine
Loška dolina.
– Originalni izpisek iz sodnega registra
za pravno osebo, izpisek iz registra samostojnih podjetnikov za samostojnega podjetnika ali veljaven osebni dokument za fizično
osebo.
– Pisno izjavo, da se ponudnik s pogoji
javnega razpisa strinja.
– Izjavo, da bo stanovanjsko stavbo
v skladu z varovanjem kulturne dediščine
rekonstruiral v roku treh let po sklenjeni pogodbi o prodaji.
Ponudniki za nakup nepremičnin svoje
pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali
osebno oddajo do vključno 29. 12. 2008 do
8. ure, na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg
pri Ložu, z oznako »Ne odpiraj – ponudba
za nakup nepremičnin-Markovec«. Na hrbtni
strani kuverte mora biti naslov ponudnika.
Občina Loška dolina
Št. 331300-08-0085
Ob-10032/08
Na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02, 110/02, 127/02 in 14/07), Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni list
RS, št. 126/06) in Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) objavlja
Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za
mladino
javni poziv
za sofinanciranje organizacij na
področju mladinskega dela v letu 2009
1. Ime oziroma naziv in sedež razpisovalca: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad
RS za mladino, Štefanova 1 (3. nadstropje),
1000 Ljubljana.
2. Podatki o javnem pozivu
2.1. Namen javnega poziva

Namen javnega poziva je omogočanje
mladinskega dela in spodbujanje razvoja
mladinske politike s podporo kvalitetnim
mladinskim programom in programom za
mlade, ki prispevajo k neformalnem učenju, usposabljanju in pridobivanju veščin ter
družbenemu vključevanju mladih.
Namen javnega poziva je ravno tako
spodbujanje aktivnega državljanstva in udejstvovanja mladih z upoštevanjem podpornih mehanizmov in instrumentov mladinske
politike ter primerno koriščenje mladinske
infrastrukture.
2.2. Cilj in predmet javnega poziva
Cilj javnega poziva je sofinanciranje delovanja in programov mladinskih organizacij
ter mladinskih programov in programov za
mlade, ki jih izvajajo za to usposobljene organizacije, in sicer v letu 2009.
Razpisovalec bo na osnovi predloženih
vlog v skladu z razpisnimi merili dodelil finančna sredstva za sofinanciranje delovanja
organizacij in izvajanje njihovih programov,
in sicer po skupinah upravičencev, ki so:
– nacionalne mladinske organizacije,
– mladinski sveti lokalnih skupnosti,
– mladinski centri,
– druge nevladne organizacije.
2.3. Prijavitelji
Razpisovalec je usposobljenost organizacij preverjal na prvi stopnji javnega poziva, in sicer na Javnem pozivu za pridobitev
statusa upravičenosti do sofinanciranja organizacij na področju mladinskega dela za
obdobje 2009–2012, objavljenem septembra 2008 v Uradnem listu RS, št. 86/08 (v
nadaljevanju: javni poziv 1. stopnje).
Na tem javnem pozivu lahko sodelujejo
organizacije, ki so na navedenem javnem
pozivu 1. stopnje pridobile status upravičenosti do sofinanciranja. Sodelujejo lahko
tudi mladinski sveti lokalnih skupnosti, ki so
registrirani po Zakonu o mladinskih svetih
(Uradni list RS, št. 70/00) in Pravilniku o registraciji mladinskih svetov (Uradni list RS,
št. 60/01 in 85/01) ter so vpisani v register
mladinskih svetov, ki ga vodi Ministrstvo za
šolstvo in šport, Urad RS za mladino.
Razpisovalec na podlagi seznama upravičencev po skupinah iz točke 2.2. poziva
te k oddaji vloge za dodelitev sredstev sofinanciranja, s katero naj upravičenec v skladu z usmeritvami, predmetom in merili tega
javnega poziva, na razpisnem obrazcu podrobneje opredeli vsebino, načrt izvedbe in
finančno strukturo prijavljenega programa.
Strokovna komisija razpisovalca bo vloge za sofinanciranje, predložene v skladu
s tem javnim pozivom, ovrednotila na podlagi meril in posredovala razpisovalcu predlog
razdelitve sredstev sofinanciranja po skupinah upravičencev.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na ta javni poziv
3.1. Obvezni pogoji:
a) Vloga na javni poziv mora biti izdelana
izključno na ustreznem razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije razpisovalca,
izpolnjena v slovenskem jeziku ter pripravljena v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

b) Vloga mora biti pravočasna in pravilno
opremljena.
c) Vlagatelj ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do razpisovalca.
d) Vlagatelj mora s podpisom in žigosanjem izjave na razpisnem obrazcu pod materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti,
da proti njemu ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero bi mu
bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je
predmet javnega poziva. Prav tako mora
vlagatelj soglašati z določili javnega poziva
in pripadajoče razpisne dokumentacije ter
potrditi resničnost oziroma točnost navedb
v vlogi, da ustrezajo dejanskemu stanju, vse
priložene fotokopije pa ustrezajo originalom.
e) Vlagatelj mora za izvajanje programa
zagotoviti najmanj 50% delež sofinanciranja
iz drugih virov.
f) Vlagatelj je upravičen do kandidiranja za sredstva tega javnega poziva, če je
pod pogoji javnega poziva 1. stopnje pridobil status upravičenosti do sofinanciranja
v posamezni skupini upravičenca. Do kandidiranja so upravičeni tudi mladinski sveti
lokalnih skupnosti, ki so registrirani po Zakonu o mladinskih svetih (Uradni list RS, št.
70/00) in Pravilniku o registraciji mladinskih
svetov (Uradni list RS, št. 60/01 in 85/01) ter
so vpisani v register mladinskih svetov, ki ga
vodi Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS
za mladino.
g) Vsebina prijavljenega programa izhaja iz narave programa, ki ga je vlagatelj
predstavil v vlogi, oddani na 1. stopnji tega
javnega poziva, in namenu in cilju tega javnega poziva.
h) Vlagatelji s statusom mladinskih centrov in drugih nevladnih organizacij morajo
poleg tukaj navedenih pogojev izpolnjevati
tudi posebne pogoje za status mladinskega
centra oziroma za status drugih nevladnih
organizacij, iz javnega poziva 1. stopnje.
3.2. Dodatni pogoji
V primeru neizpolnjevanja določenega
dodatnega pogoja ima strokovna komisija
razpisovalca pravico, da navedb iz vloge
ne upošteva.
a) Prijavljeni programi se ne smejo podvajati. Sredstva za izvajanje določenega
programa lahko pridobi le en vlagatelj.
b) Vlagatelj je dolžan navajati realne podatke in ocene.
c) Vrednost prijavljenega programa vlagateljev s statusom mladinskega centra, nacionalne mladinske organizacije ali druge
nevladne organizacije (iz finančne konstrukcije za leto 2009) sme znašati minimalno
20.000 EUR in maksimalno 100.000 EUR.
Vrednost prijavljenega programa vlagateljev s statusom mladinskega sveta lokalne
skupnosti (iz finančne konstrukcije za leto
2009) sme znašati minimalno 2.000 EUR in
maksimalno 10.000 EUR.
d) Vsak upravičenec lahko kandidira za
sredstva sofinanciranja le z eno vlogo, oddano na ta javni poziv.
4. Izhodišča za pripravo in izvedbo programov
4.1. Izhodišča za pripravo in izvedbo programov nacionalnih mladinskih organizacij
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Med prednostna področja izvajanja programov nacionalnih mladinskih organizacij
se uvrščajo:
– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo,
– prostovoljno mladinsko delo,
– informiranje in svetovanje za mlade,
– participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice,
– mednarodno mladinsko delo,
– mobilnost mladih,
– raziskovalno delo mladih.
Splošni cilji programa, s katerimi vlagatelj kandidira na ta razpis, morajo dosegati
spremembe za mlade v družbi, omogočati
mladim pridobivanje neformalnih znanj, izkušenj in sposobnosti ter spodbujati njihovo
aktivno participacijo v družbi. Rezultati in
učinki projekta, ki prispevajo k doseganju
specifičnih ciljev, ki si jih vlagatelj zastavi pri
programu, morajo prispevati k doseganju
splošnih ciljev programa.
Razvoj mladinske politike in mladinskega
dela je še posebej pomemben v okoljih, kjer
mladi živijo in delajo, zato je priporočljivo
s programi nacionalnih mladinskih organizacij razvijati koordinacijo z lokalnimi enotami in spodbujati kakovost dela na lokalni
ravni. Nacionalne mladinske organizacije
s svojim delovanjem in programi so-oblikujejo nacionalno mladinsko politiko, zato je
pomembno, da sodelujejo v nacionalnih koordinacijah, bodisi kot članice Mladinskega
sveta Slovenije ali kot članice drugih nacionalnih združenj, katerih namen je okrepitev
mladinske politike ali mladinske dimenzije
v drugih sektorskih politikah, ki so pomembne za mlade.
Priporočljivo je, da je program vlagatelja utemeljen na podlagi analiz stanja ali
raziskav.
Pomembna je tudi medijska pokritost
programa, s čimer vlagatelj prispeva k večji prepoznavnosti mladinske dimenzije na
vseh področjih, ki zadevajo mlade (izobraževanje, zaposlovanje, zdravje, kulturno
udejstvovanje, medkulturni dialog, stanovanjska problematika ipd.).
Program mora vsebovati tudi načrt evalvacije, katere rezultati bodo pomembni pri
nadaljevanju in nadgradnji projekta v prihodnjih letih. Evalvacija je usmerjena tako
v kakovost programa kot tudi kakovost oblikovanja kompetentnega mladega človeka.
4.2. Izhodišča za pripravo in izvedbo programov mladinskih centrov
Mladinski centri delujejo kot avtonomni
mladinski prostori z namenom da:
1. zagotavljajo mladim asociativne načine druženja,
2. zagotavljajo informiranost mladih,
3. spodbujajo participacijo, prostovoljne aktivnosti in neformalno izobraževanje
mladih,
4. prispevajo k socialni povezanosti in
družbeni integraciji mladih,
5. uveljavljajo mobilnost in mednarodno
povezovanje mladih.
Med prednostna področja izvajanja programov mladinskih centrov se uvrščajo:
– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo,
– prostovoljno mladinsko delo,
– informiranje in svetovanje za mlade,
– participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice,
– mednarodno mladinsko delo,
– mobilnost mladih,
– raziskovalno delo mladih.
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Priporočljivo je, da je program vlagatelja utemeljen na podlagi analiz stanja ali
raziskav.
Pomembna je tudi medijska pokritost
programa, s čimer vlagatelj prispeva k večji prepoznavnosti mladinske dimenzije na
vseh področjih, ki zadevajo mlade (izobraževanje, zaposlovanje, zdravje, kulturno
udejstvovanje, medkulturni dialog, stanovanjska problematika ipd.).
4.3. Izhodišča za pripravo in izvedbo
programov mladinskih svetov lokalnih skupnosti
Mladinski sveti lokalnih skupnosti se
ustanavljajo na podlagi Zakona o mladinskih
svetih (Uradni list RS, št. 70/00) in imajo
pomembno vlogo pri sooblikovanju in razvoju mladinske politike na lokalnem nivoju.
V sklopu redne dejavnosti morajo:
– zagotavljati demokratične oblike združevanja in delovanja mladih,
– spodbujati dejavnosti in delovanje mladinskih struktur,
– aktivno spremljati politiko lokalne skupnosti, predvsem na področjih, ki zadevajo
mlade, omogočati sodelovanje mladih pri
sprejemanju zakonskih in drugih predpisov,
ki vplivajo na življenje in delo mladih,
– ustvarjati pogoje za razvoj mladinske
politike in mladinskega dela, izobraževanja
in informiranja mladih ter mednarodnega
sodelovanja,
– opravljati druge naloge za uveljavljanje
interesov mladih, opredeljene s temeljnim
aktom.
Cilj programa vlagatelja mora biti usmerjen v čim večje število aktivnosti, ki zagotavljajo, da mladi odločajo ali soodločajo
o zadevah, ki vplivajo na njihovo življenje
in delo v posamezni lokalni skupnosti (izobraževanje, zaposlovanje, zdravje in šport,
kulturno udejstvovanje, medkulturni dialog,
stanovanjska problematika ipd).
Iz programa vlagatelja mora biti razvidno, da se vključuje v aktivnosti na nacionalni ravni, s čimer zagotovi, da se strukturni
dialog krepi tudi na nacionalni ravni.
Pomembna je tudi medijska pokritost
programa, s čimer vlagatelj prispeva k večji prepoznavnosti mladinske dimenzije na
vseh področjih, ki so pomembna za mlade.
4.4. Izhodišča za pripravo in izvedbo programov drugih nevladnih organizacij
Med prednostna področja izvajanja programov drugih nevladnih organizacij se uvrščajo:
– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo,
– prostovoljno mladinsko delo,
– informiranje in svetovanje za mlade,
– participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice,
– mednarodno mladinsko delo,
– mobilnost mladih,
– raziskovalno delo mladih.
Splošni cilji programa, s katerimi vlagatelj kandidira na ta razpis, morajo dosegati
spremembe za mlade v družbi, omogočati
mladim pridobivanje neformalnih znanj, izkušenj in sposobnosti ter spodbujati njihovo
aktivno participacijo v družbi. Mladi so izvajalci aktivnosti in se ob tem osebnostno razvijajo, zato je priporočljivo vzpostaviti sistem
osebnega spremljanja in osebnostnega razvoja posameznika. Rezultati in učinki projekta, ki prispevajo k doseganju specifičnih
ciljev, ki si jih vlagatelj zastavi pri programu,
morajo prispevati k doseganju splošnih ciljev programa.
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Vlagatelj mora z metodami dela pri svojem programu zagotoviti aktivno participacijo mladih in spodbujati njihovo sodelovanje
v vseh fazah programa.
Priporočljivo je, da je program vlagatelja utemeljen na podlagi analiz stanja ali
raziskav.
Pomembna je tudi medijska pokritost
programa, s čimer vlagatelj prispeva k večji prepoznavnosti mladinske dimenzije na
vseh področjih, ki zadevajo mlade (izobraževanje, zaposlovanje, zdravje, kulturno
udejstvovanje, medkulturni dialog, stanovanjska problematika ipd.).
Program mora vsebovati tudi načrt za
izvajanje evalvacije, katere rezultati bodo
pomembni pri nadaljevanju in nadgradnji
projekta v prihodnjih letih. Evalvacija je
usmerjena tako v kakovost programa kot
tudi kakovost oblikovanja kompetentnega
mladega človeka.
Izvajanje programa posebnega pomena
za razvoj mladinskega dela in mladinske
politike v RS
Programi posebnega pomena se izvajajo
na prioritetnih področjih mladinske politike
kot jih določi razpisovalec in so v skladu
s priporočili in dokumenti, ki jih oblikuje ali
so-oblikuje RS na področju mladinskega
dela (resolucije in priporočila, ki jih sprejme
Svet EU, priporočila in sporočila, ki jih pripravlja Evropska komisija, priporočila Sveta
Evrope in priporočila Združenih narodov na
področju mladine, mladinske politike ali mladinskega dela).
Program se izvaja na enem izmed naslednjih področij: aktivna participacija mladih, mladinsko informiranje in svetovanje,
prostovoljno delo mladih, priznavanje in
vrednotenje neformalnega in priložnostnega učenja, mobilnost mladih in raziskovalno
delo mladih.
Vlagatelj mora za priznanje posebnega
pomena njihovega programa izpolnjevati
tudi vse spodaj naštete kriterije:
– program se izvaja v vsaj 10-ih statističnih regijah,
– vlagatelj ima vzpostavljeno strukturo
programa v Sloveniji, na nivojih nosilec, izvajalci, podizvajalci oziroma nacionalne, regionalne in lokalne strukture,
– program izvaja vsaj 10 izvajalcev ali
podizvajalcev programa,
– vlagatelj koordinira dejavnost v okviru
navedene strukture in je nosilec dejavnosti/programa v Sloveniji,
– vlagatelj ima vsaj 3 redno zaposlene
osebe s primerno izobrazbo in izkušnjami
za izvajanje programa,
– program je dolgoročni program, ki se
v Sloveniji izvaja vsaj zadnja tri leta,
– program predstavlja skupek aktivnosti,
ki obsegajo promocijo področja, izobraževanja, dvig kvalitete dela na tem področju,
– vlagatelj redno sodeluje z vladnimi in
nevladnimi strukturami pri snovanju in izvajanju mladinske politike v Sloveniji,
– vlagatelj se vključuje v evropske strukture na področju mladinske politike.
5. Merila za dodelitev sredstev
5.1. Merila za dodelitev sredstev za programe nacionalnih mladinskih organizacij:
a) Merila za redno delovanje nacionalnih
mladinskih organizacij:
– število članic in članov organizacije na
dan 31. 12. 2008;
– število lokalnih enot organizacije na
dan 31. 12. 2008;
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– članstvo v Mladinskem svetu Slovenije;
– polnopravno ali pridruženo članstvo
v mednarodnih organizacijah;
– število izvedenih projektov v letu 2008
v okviru programa »Mladi v Akciji«;
– obseg tiskanih in promocijskih gradiv
v letu 2008;
– obseg finančnih sredstev za realiziran
program v letu 2008.
b) Merila za obseg, kakovost in učinkovitost programa nacionalnih mladinskih organizacij:
– utemeljenost programa (program je
osnovan na podlagi podatkov iz analiz stanja in/ali raziskav na mladinskem področju
in upošteva primere dobrih praks);
– izbrana metodologija za izvedbo programa je ustrezna;
– načrtovani rezultati v predlogu programa so realni, izvedljivi in povezani s cilji in
aktivnostmi programa;
– časovni načrt izvedbe posameznih
aktivnosti predloga programa je realen in
izvedljiv;
– število dni trajanja programa;
– delež izvajalcev, načrtovalcev, organizatorjev in koordinatorjev programa glede
na število članov in članic organizacije v letu
2009;
– število aktivnih udeležencev programa
v 2009;
– načrt evalvacije programa;
– medijska pokritost delovanja vlagatelja
in njegovih programov;
– pomen programa za razvoj mladinskega dela in mladinske politike v RS.
c) Merila za aktivnosti koordinacije lokalnih enot:
– koordinacija programa na nacionalnem
nivoju;
– aktivnosti koordinacije lokalnih enot.
5.2. Merila za dodelitev sredstev za opravljanje dejavnosti mladinskega centra:
a) Merila za redno delovanje mladinskih
centrov:
– velikost prostorov mladinskega centra;
– urnik rednega delovanja;
– število redno zaposlenih in usposobljenih vodstvenih in rednih programskih
delavcev.
b) Merila za servisno dejavnost:
– obseg servisnih storitev in podpornih
dejavnosti tehnične, organizacijske, strokovne, svetovalne ali finančne narave;
– vključenost MC v nacionalne programe
na področju mladinskega dela ali mladinske
politike;
– obseg gradiv za namen promocije
mladinskega dela in dejavnosti mladinskega centra;
– aktivna spletna stran z informacijami iz
različnih področij pomembnih za mlade;
– medijska pokritost delovanja in programov v letu 2008.
c) Merila za skupnostno delo v letu
2009:
– koordinacija in skupnostno delo;
– koordinacija – mreženje izvajalcev inform. in svetovanja za mlade.
d) Merila za realiziran program mladinskega centra v letu 2008:
– utemeljenost programa (program je
osnovan na podlagi podatkov iz analiz stanja in/ali raziskav na mladinskem področju
in upošteva primere dobrih praks);
– obseg (število dogodkov) klubskega
programa;
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– obseg neformalnega izobraževanja
mladih;
– obseg prostovoljnih aktivnosti;
– obseg projektov ali programov mobilnost in mednarodnega povezovanja;
– število izvedenih projektov v okviru
programa »Mladi v Akciji«;
– uporaba orodij za spremljanje pridobljenih znanj, veščin in kompetenc posameznika.
e) Obseg planiranega programa v letu
2009:
– obseg klubskega programa;
– obseg neformalnega izobraževanja
mladih;
– obseg prostovoljnih aktivnosti;
– obseg projektov ali programov mobilnost in mednarodnega povezovanja.
f) Finančna merila za leto 2008:
– vrednost celoletne dejavnosti mladinskega centra priznane s strani razpiso
valca;
– višina občinskega vira sofinanciranja;
– struktura finančnih sredstev.
5.3. Merila za dodelitev sredstev za mladinske svete lokalnih skupnosti:
– število organizacij, ki sestavljajo mladinski svet lokalne skupnosti;
– relativni delež mladih, vključenih v organizacije, ki sestavljajo mladinski svet lokalne skupnosti, glede na število prebivalcev lokalne skupnosti v starosti 14–29 let;
– delovanje mladinskega sveta lokalne
skupnosti v letu 2008;
– delovanje mladinskega sveta lokalne
skupnosti v letu 2009;
– medijska pokritost programa v letu
2009.
5.4 Merila za nevladne organizacije, ki
izvajajo letne mladinske programe ali programe za mlade:
a) Merila za delovanje nevladnih organizacij:
– število ur delovanja (vsakotedenske
aktivnosti potekajo skozi celo leto brez daljših terminskih presledkov);
– število redno zaposlenih in usposobljenih vodstvenih in rednih programskih
delavcev;
– obseg tiskanih in promocijskih gradiv
v letu 2008;
– izvedba projekta v okviru Programa
»Mladi v Akciji« v letu 2008.
b) Merila za realiziran program v letu
2008:
– obseg finančnih sredstev za realizirani
program organizacije v letu 2008 na področjih, skladnih s predmetom tega javnega
poziva;
– struktura finančnih sredstev v letu
2008.
c) Merila za obseg načrtovanega programa v letu 2009:
– število izvajalcev programa v letu
2009;
– delež izvajalcev programa v starosti od
14 do 29 let;
– število aktivnih udeležencev programa
v 2009;
– koordinacija programa na regionalnem
ali nacionalnem nivoju.
d) Merila za kakovost in učinkovitost načrtovanega programa v letu 2009:
– utemeljenost programa (program je
osnovan na podlagi podatkov iz analiz stanja in/ali raziskav na mladinskem področju
in upošteva primere dobrih praks);
– izbrana metodologija za izvedbo programa je ustrezna;

– načrtovani rezultati v predlogu programa so realni, izvedljivi in povezani s cilji in
aktivnostmi projekta;
– časovni načrt izvedbe posameznih aktivnosti predloga projekta je realen in izvedljiv;
– načrt evalvacije programa;
– medijska pokritost;
– inovativnost programa in spodbujanje
kreativnosti mladih;
– uporaba orodij za spremljanje pridobljenih znanj, veščin ali kompetenc mladih.
e) Merila za izvajanje programa posebnega pomena za razvoj mladinskega dela
in mladinske politike v RS
Vlagateljem, ki izpolnjujejo vse spodnje
kriterije, se prizna izvajanje programa posebnega pomena za razvoj mladinskega
dela in mladinske politike v RS:
– izvajanje programa v vsaj 10 statistični
regijah,
– vzpostavljena struktura programa
v Sloveniji, na nivojih nosilec, izvajalci, podizvajalci oziroma nacionalne, regionalne in
lokalne strukture,
– vsaj 10 izvajalcev ali podizvajalcev programa,
– vlagatelj koordinira dejavnost v okviru
navedene strukture in je nosilec dejavnosti/programa v Sloveniji,
– vlagatelj ima vsaj 3 redno zaposlene
osebe s primerno izobrazbo in izkušnjami
za izvajanje programa,
– gre za dolgoročni program, ki se v Sloveniji izvaja vsaj zadnja tri leta,
– program predstavlja skupek aktivnosti,
ki obsegajo promocijo področja, izobraževanja, dvig kvalitete dela na tem področju,
– vlagatelj redno sodeluje z vladnimi in
nevladnimi strukturami pri snovanju in izvajanju mladinske politike v Sloveniji,
– vlagatelj se vključuje v evropske strukture na področju mladinske politike,
– program se izvaja na enem izmed
naslednjih področij: participacija mladih,
mladinsko informiranje in svetovanje, prostovoljno delo, priznavanje neformalnega
izobraževanja, mobilnost mladih in raziskovalno delo mladih.
6. Okvirna višina sredstev, ki bodo na
razpolago v okviru tega javnega poziva:
okvirna višina sredstev celotnega javnega
poziva znaša za leto 2009: 1.370.000,00
EUR.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu s pogodbo ter predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge na 2. stopnji in način predložitve
vlog ter opremljenost vlog
8.1. Rok za predložitev vlog in način
predložitve vlagatelj mora vlogo za dodelitev sredstev, izpolnjeno v slovenskem
jeziku, poslati s priporočeno pošto na naslov Urada RS za mladino, Štefanova 1
(3. nadstropje), 1000 Ljubljana, najpozneje
do 28. 1. 2009.
8.2. Opremljenost vloge
Vlogo na ta javni poziv je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora biti
vidna ustrezna označba: “Ne odpiraj – Vloga
za sofinanciranje – 2. stopnja”.
Zaradi evidentiranja priporočamo na hrbtni strani ovitka napisan naslov vlagatelja.
Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno predložena razpisovalcu. Neveljavne vloge (nepravilno opre-
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mljene in nepravočasno prispele) bodo vrnjene vlagateljem.
9. Datum odpiranja vlog
Odpiranje in ocenjevanje prispelih vlog
za 2. stopnjo bo opravila strokovna komisija,
imenovana s strani razpisovalca. Strokovna
komisija bo pričela z odpiranjem vlog 2. stopnje predvidoma dne 1. 2. 2009.
Odpiranje vlog, v skladu s tretjim odstavkom 222. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
ne bo javno.
10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu dvostopenjskega javnega
poziva
Vlagatelji bodo o izidu dvostopenjskega
javnega poziva obveščeni v mesecu marcu
2009.
Razpisovalec bo hkrati z izdanim sklepom o rezultatih tega javnega poziva pozval
upravičence k sklenitvi pogodbe. V primeru,
da se upravičenec v roku 8-ih dni od prejema poziva ne odzove na poziv, se šteje, da
je odstopil od vloge.
11. Kraj, čas in naslov, pri kateri lahko
zainteresirani vlagatelji dvignejo razpisno
dokumentacijo
Razpisna dokumentacija, ki bo vlagateljem natančneje pojasnila pogoje tega javnega poziva, bo zainteresiranim vlagateljem
dosegljiva po elektronski pošti: uradzamladino.mszs@gov.si ali na spletni strani razpisovalca www.uradzamladino.gov.si, ali v tajništvu razpisovalca, na naslovu: Ministrstvo za
šolstvo in šport, Urad RS za mladino, Štefanova 1, 1000 Ljubljana, 3. nadstropje – tajništvo, vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Vlagatalji se lahko vsak delovni dan, med
10. in 12. uro, obrnejo na tajništvo Urada
RS za mladino tudi za morebitna dodatna
pojasnila. Kontaktna oseba razpisovalca: Mitja Blaganje, tel. 01/426-57-01, faks
01/425-91-46.
Vse verzije razpisne dokumentacije, ne
glede na medij, na katerem se nahajajo, so
oblikovno in vsebinsko enake. Vlagatelji s tiskanjem elektronske oblike dokumentacije
dobijo kopijo, enako pisni obliki.
Ministrstvo za šolstvo in šport,
Urad RS za mladino
Št. 007-16/2008/24
Ob-9987/08
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, 84/08) Ministrstvo za pravosodje objavlja razrešitev sodnih izvedencev in sodnih
cenilcev:
1. Majda Sedonja se razreši kot sodna
izvedenka, imenovana za strokovno področje medicine – psihiatrije in nevrologije,
z dnem 13. 11. 2008,
2. Alojz Zupančič se razreši kot sodni izvedenec in sodni cenilec, imenovan za strokovno področje gradbeništva – gradbeništva
splošno, z dnem 14. 11. 2008,
3. Pavel Ferlic se razreši kot sodni izvedenec in sodni cenilec, imenovan za strokovno področje gozdarstva – gozdarstva
splošno, z dnem 29. 11. 2008,
4. Branislav Zabukovec, se razreši kot
sodni izvedenec in sodni cenilec, imenovan
za strokovno področje gradbeništva – gradbeništva splošno, z dnem 1. 12. 2008.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 466-14/2004/72
Ob-9993/08
Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo
za promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana

Št.

(v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 21.
člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07), 43. – 47. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in sprejetega
posamičnega programa prodaje stvarnega
premoženja z dne 1. 12. 2008 objavlja
javno zbiranje ponudb
k nakupu nepremične, in sicer zemljišč
parc. št. 2854/15, pot v izmeri 402,00 m2
in parc. št. 2854/58, pot v izmeri
4407,00 m2, obe k. o. Vrhnika
po metodi javne ponudbe.
Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb oziroma upravljavca: Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
Predmet prodaje: zemljišči parc. št.
2854/15, pot v izmeri 402,00 m2, in parc. št.
2854/58, pot v izmeri 4407,00 m2, vpisani
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Vrhniki pri vl. št. 1692, k.o. Vrhnika (v nadaljevanju: zemljišče), v lasti Republike Slovenije in
upravljanju Direkcije RS za ceste.
Vrsta pravnega posla: prodaja zemljišč
parc. št. 2854/15 in parc. št. 2854/58, obe
k.o. Vrhnika.
Ocenjena vrednost: ocenjena vrednost
zemljišč parc. št. 2854/15 in parc. št. 2854/58,
obe k.o. Vrhnika, je 8.143,16 EUR, in sicer je
to vrednost za obe zemljišči skupaj.
Kolikor v postopku javnega zbiranja ponudb ne bo dosežena vsaj ocenjena vrednost stvarnega premoženja (to je 8.143,16
EUR), je javno zbiranje ponudb neuspešno.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina
pogodbe.
Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na zemljišču.
Varščina: ponudniki morajo pred oddajo
ponudbe vplačati varščino v višini 10% od
ponujene cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6300109972.
Sklicna številka: 00 2415 420600.
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.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– navedbo cene, ki jo ponudnik ponuja
za odkup,
– kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista ali potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni,
– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo
ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno dokazilo o plačilu varščine
in navedbo št. osebnega računa za primer
vračila varščine,
– davčna, matična oziroma EMŠO in telefonska številka.
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Drugi pogoji:
– ponudba je veljavna le pod pogojem,
da je dana za obe zemljišči skupaj, torej
tako za parc. št. 2854/15 kot tudi za parc. št.
2854/58, obe k.o. Vrhnika,
– zemljišče je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,
– zemljišče je v potrdilu o namenski rabi
zemljišča Občine Vrhnika z dne 6. 10. 2008
opredeljeno kot kmetijsko zemljišče,
– zemljišče ne leži v območju predkupne
pravice Občine Vrhnika,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti
z naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javnega zbiranja ponudb razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana,
– davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter vse morebitne
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo,
plača kupec,
– predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
Dokumentacija in ogled zemljišča: ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji zemljišča vsak delovni dan od
dneva objave javne ponudbe v Uradnem
listu Republike Slovenije do izteka roka za
oddajo ponudb, in sicer med 9. in 12. uro,
na Ministrstvu za promet, Direkciji Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljub
ljana, po predhodnem dogovoru. Kontaktni
osebi sta Maruša Klopčič in Maja Gliha,
tel. 01/478-80-14 ali 01/478-80-87. Ogled
zemljišča, ki je predmet prodaje, je mogoč
vsak delovni dan od dneva objave javne
ponudbe do izteka roka za oddajo pisnih
ponudb, in sicer od 10. do 12. ure, razen takrat, ko državni organi ne delajo, in sicer na
lokaciji zemljišča, po predhodnem dogovoru
z Marušo Klopčič ali Majo Gliha.
Rok za oddajo ponudbe: ponudba mora
biti vročena naročniku najkasneje dne 6. 1.
2009 do 10. ure in mora veljati vsaj 90 dni po
roku za oddajo ponudb. Ponudbe morajo biti
podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za promet, Direkcija RS za ceste, skrbnica
Majda Pachole – Skubic, Tržaška cesta 19
– vložišče, soba 21/1, 1000 Ljubljana.
Upoštevane bodo samo pisne ponudbe,
ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke,
najkasneje do 6. 1. 2009 do 10. ure, vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom
»Javna ponudba – zemljišče – zadeva št.
466-14/2004 – Ne odpiraj!«.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v njih
ponujena cena enaka ali višja od ocenjene vrednosti. Ponudb, ki bodo prispele po
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe),
nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo
upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od
roka za predložitev ponudb.
Čas in kraj odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo dne 6. 1. 2009, ob
12.15, na naslovu: Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljub
ljana, soba 320.
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Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju
ponudb.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo.
Ta objava ne zavezuje prodajalca, da
z najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Predstojnik Direkcije Republike Slovenije za ceste lahko vse do sklenitve pravnega posla
ustavi že začeti postopek, brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti, prodajalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine
v roku 30 dni od izdaje sklepa o ustavitvi
postopka.
Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom vrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Republika Slovenija,
zanjo Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste
Ob-10025/08
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX/6, Ljubljana,
na podlagi 66.a člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
(uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list
RS, št. 107/06), 6. člena Pravilnika o pogojih
za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 139/06) in 2. ter
12. člena Pravilnika o opravljanju strokovnih
izpitov (Uradni list RS, št. 22/99), objavlja
roke za opravljanje strokovnega
izpita za zaposlene v agencijah za
zaposlovanje in skladih dela
1. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo v letu 2009 organiziral strokovne izpite vsako prvo sredo v mesecu, razen
v januarju, ko bo izpit 14. januarja in v juliju
in avgustu, ko izpitnega roka ni. Kolikor je
razpisani datum dela prost dan, se strokovni
izpit opravlja prvo naslednjo sredo v mesecu.
2. V posameznem roku lahko opravlja
strokovni izpit do 15 kandidatov. Kandidati
bodo razporejeni glede na vrstni red prijave.
Če bo za posamezni izpitni rok prijavljenih
manj kot 5 kandidatov, se strokovni izpit ne
bo izvajal.
3. Strokovni izpit bo potekal v prostorih
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Kandidati, ki se bodo prijavili 20 dni pred
rokom, bodo pravočasno obveščeni o kraju
in uri strokovnega izpita. Pisne odjave strokovnega izpita so možne 3 delovne dni pred
izpitnim rokom. V nasprotnem primeru se
šteje, da kandidat izpita ni opravil.
4. V primeru neuspešno opravljenega
izpita je omogočeno ponovno opravljanje
v skladu s Pravilnikom o opravljanju strokovnih izpitov in na dan, ki ga določi izpitna
komisija.
5. Kandidati pošljejo prijavnico na naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Služba za kadrovske in organizacijske zadeve, Rožna dolina, c. IX/6,
1000 Ljubljana. Prijavnica je objavljena na
spletnih straneh Zavoda (www.ess.gov.si)

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

v rubriki/Za delodajalce/Storitve za plačilo/Strokovni izpiti.
Za dodatne informacije se lahko obrnete
na Traudi Omejc Mihalič, Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje, Služba za kadrovske in organizacijske zadeve, Rožna dolina
c. IX/6, 1000 Ljubljana, tel. 01/47-90-985.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-10015/08
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
v skladu z Zakonom o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini v uporabi Zveze
sindikatov Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/07) ter
sklenjenim Sporazumom o delitvi nepremičnin v družbeni lastnini z vknjiženo pravico
uporabe z dne 20. 11. 2006 in aneksi k sporazumu objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Sindikalni
izobraževalni center v Radovljici
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4,
Ljubljana, mat. številka: 5163099, ID št. za
DDV: 15268829.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb za
prodajo je Sindikalni izobraževalni center
Radovljica, Gradnikova 1, Radovljica, stoječ na parc. št. 116/2, parc. št. 116/3, parc.
št. 116/4, parc. št. 116/5, parc. št. 116/6,
parc. št. 116/7, parc. št. 116/8 in parc. št.
156/1, vse vpisane pri vložni številki 279,
k.o. Predtrg.
Nepremičnine se nahajajo na severovzhodnem robu mesta Radovljica in v naravi predstavljajo hotelsko-poslovni objekt,
depandanso, klubski prostor, parkirišče in
funkcionalno zemljišče s parkom.
3. Pogoji in pravila javnega razpisa zbiranja ponudb
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije ali
izven EU v skladu z veljavno zakonodajo.
Ponudba mora vsebovati:
a) podatke o ponudniku:
– naziv/firma ponudnika,
– sedež,
– identifikacijska številka za DDV,
– matična številka,
– pooblaščena oseba ponudnika za podpis pogodbe,
– pooblaščena kontaktna oseba v zvezi
s ponudbo,
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta, EMŠO, davčna številka
(fizične osebe);
b) ponudbeno ceno,
c) fotokopijo izpiska iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma poslovnega registra
(samostojni podjetniki), ki ne sme biti starejše od 30 dni,
d) izjavo, da ponudnik sprejema pogoje
razpisa,
e) izjava ponudnika, da ponudba velja še
najmanj 30 dni po preteku oddajnega roka.
Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj
– Ponudba za nakup nepremičnin«. Ponudbo
ponudniki vložijo na sedežu Zveze svobodnih
sindikatov Slovenije (ZSSS), Dalmatinova 4,
Ljubljana, na vložišče ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Zveza svobodnih
sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4, 1000

Ljubljana. Kot pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele na vložišče ZSSS,
Dalmatinova 4, Ljubljana, do dne 26. 1. 2009,
najkasneje do 12. ure. Na kuverti ponudniki
označijo svoj naziv ter sedež.
Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno oziroma ne bodo popolne, se bodo štele
kot neveljavne.
4. Pravočasne ponudbe bo odprla, pregledala in ocenila Komisija za izvedbo postopka prodaje ter o izbiri obvestila ponudnike najkasneje v roku 30 dni po preteku roka
za javno zbiranje ponudb.
5. V primeru, da dva ali več ponudnikov
za nepremičnino ponudijo isto ceno, lahko
komisija za izvedbo postopka te ponudnike
pozove, da v roku 3 dni povišajo svojo ponudbeno ceno ali z njimi opravi pogajanja.
6. Nepremičnine se prodajajo kot celota
po načelu videno kupljeno, zato morebitne
reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne
bodo upoštevane.
Z uspelim ponudnikom se sklene kupoprodajna pogodba najkasneje v 5 delovnih
dneh po prejemu obvestila o izbiri in pozivu
k sklenitvi. Ponudnik mora ob podpisu pogodbe nakazati del kupnine v višini 2% ponujene cene. Plačilo dela kupnine v roku, ki
je določen, je bistvena sestavina pogodbe in
je v primeru neplačila razlog, da se ne sklene pogodba oziroma za takojšno razvezo
pogodbe. V primeru, da v tem roku ne pride
do podpisa pogodbe iz razlogov na strani
kupca, prodajalec lahko pozove k sklenitvi
pogodbe drugega ponudnika.
7. Kupec je dolžan plačati celotno kupnino v roku 8 dni od overitve podpisa prodajalca na pogodbi kolikor se drugače ne dogovorita. Plačilo kupnine v roku, ki je določen,
je bistvena sestavina pogodbe. Kršitev roka
za plačilo kupnine s strani kupca je lahko
razlog za takojšno razvezo pogodbe, prodajalec pa obdrži že vplačani del kupnine.
Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske
pravice na nepremičninah prodajalec izda
po plačilu celotne kupnine.
8. Stroške overitve prodajne pogodbe pri
notarju, davek na promet nepremičnin ter
stroške zemljiškoknjižnega prenosa plača
kupec.
10. Objava javnega poziva za zbiranje
ponudb prodajalca ne zavezuje, da bi bil
dolžan z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom skleniti pogodbo.
11. Dodatne podrobnejše informacije
o nepremičninah in informacije za ogled nepremičnin ter pregled dokumentacije v zvezi
z nepremičninami so možni po predhodnem
dogovoru, in sicer na tel. 01/43-41-239.
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Št. 414-05-0004/2007
Ob-10026/08
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, 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 poslovnih prostorov v najem
I. Najemodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet najema
Predmet najema so poslovni prostori
v objektu na naslovu: Koroška cesta 37a,
3320 Velenje, na parc. št. 670/2, vpisani
v zk. vl. št. 3621, k.o. Velenje, v skupni izmeri neto površine 600,00 m2, in sicer:
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– proizvodni prostori v pritličju,
– skladišče v pritličju,
– sanitarije z garderobo,
– pisarna v prvem nadstropju,
– pripadajoče dvorišče ter parkirišče.
III. Izhodiščna najemnina: izhodiščna najemnina znaša 2,00 EUR/m2, skupno torej
1.200 EUR mesečno.
IV. Pogoji najema
1. Najemnik bo prevzemal obveznosti
za tekoče vzdrževanje predmeta najema in
vgrajene opreme ter zamenjavo opreme, ki
se poškoduje zaradi zunanjih vplivov (udarcev, nepravilne uporabe ali drugo). Tekoče
vzdrževanje in vlaganje v dejavnost, ki jo
bo najemnik opravljal je izključno stvar in
breme najemnika. Najemnik je dolžan poleg najemnine redno plačevati tudi stroške
obratovanja (električna energija, ogrevanje,
čiščenje, porabljena voda, odvoz odpadkov, telefon in drugo). Najemnik s sklenitvijo
najemne pogodbe postane zavezanec za
plačilo nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča. Poslovni prostori se oddajajo
za določen čas, in sicer do 31. 12. 2009,
z možnostjo podaljšanja. Najemodajalec bo
predmet najema redno vzdrževal tako, da
bo ohranjena uporabna vrednost poslovnih
prostorov.
2. Izbrani najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 5 dni po prejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru
se šteje, da je od najema odstopil. V tem
primeru zapade varščina v korist najemodajalca. Kolikor izbrani najemnik ne sklene
pogodbe v navedenem roku, lahko najemodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če izbrani najemnik ne
podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku,
najemodajalec zadrži njegovo varščino.
3. Izbrani najemnik je dolžan mesečno
plačevati najemnino v roku 15 dni po prejemu računa najemodajalca. Plačilo mesečne
najemnine je bistvena sestavina najemne
pogodbe.
V. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe, katerih namen je nuditi podjetniško
podporno okolje, z namenom povečanja
možnosti za ustanavljanje podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospešitve izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov, pod pogojem, da niso stare več kot tri
leta in da imajo sedež v Republiki Sloveniji
ali v drugi državi članici Evropske unije. Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz
sodnega registra.
b) Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki svojo dejavnost opravljajo po principu
mrežnega podjetniškega inkubatorja, kar
ponudniki dokazujejo s predložitvijo svojih
aktov o ustanovitvi oziroma aktov o delovanju.
c) Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki,
ki bodo ponudbi priložili ustrezno dokazilo

Št.

o registraciji (izpis iz sodnega registra) ter
izpis iz evidence Javne agencije Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije,
s katerim se dokazuje vpis v evidenco sub
jektov inovativnega okolja.
d) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo)
za resnost ponudbe v višini izhodiščne mesečne najemnine na podračun EZR MOV
01333-0100018411 pri Banki Slovenije.
Znesek varščine se v nobenem primeru
ne obrestuje. Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri najemnini, neuspelemu pa vrnjena v roku 8 dni od izbire najugod
nejšega ponudnika.
e) Ponudba se bo štela za pravilno, če
bo ponudnik predložil:
– izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(Priloga 1);
– overjen izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 90 dni;
– dokazilo, da je ponudnik vpisan v evidenco subjektov inovativnega okolja;
– dokazilo o številu vključenih inkubiranih podjetij;
– akt o ustanovitvi oziroma akt o delovanju kot dokazilo, da svojo dejavnost opravlja
po principu mrežnega podjetniškega inkubatorja;
– izpolnjen in podpisan obrazec Izjava
o sprejemu pogojev javnega razpisa (Priloga št. 2);
– podpisan in žigosan vzorec najemne
pogodbe (Priloga št. 3);
– izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja
ponudb (Priloga št. 4);
– ponujeno najemnino, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne najemnine na obrazcu
Ponudba (Priloga št. 5);
– potrdilo
o
plačilu
varščine na podračun EZR MOV, št.
01333-0100018411, v višini izhodiščne
mesečne najemnine, z obveznim sklicem
na št. 28 76333-7141009-20104008;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu.
f) Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 24. 12. 2008,
do 9. ure, na naslov: Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba – Javno zbiranje ponudb za
najem poslovnih prostorov, na Koroški cesti 37A v Velenju«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasne ali nepopolne ponudbe najemodajalec ne bo upošteval.
VI. Merila za ocenjevanje ponudb
Merili za izbiro najugodnejše ponudbe
sta:
– ponujena mesečna najemnina,
– število vključenih inkubiranih podjetij.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Odpiranje ponudb bo v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje,
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dne 24. 12. 2008, ob 10. uri. Predstavniki
ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom
ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija najemodajalca in vse ponudnike obvestila o izboru v roku 3 dni po
odpiranju ponudb.
3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo ocenjen kot najugodnejši ponudnik po merilih.
4. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
najemne pogodbe ustavi.
VIII. Informacije
Vsa pojasnila v zvezi z najemom in ogledom predmeta najema v času razpisa lahko
zainteresirani ponudniki dobijo pri Bojanu
Čampi ali Karli Sitar. Ogled prostorov je možen vsak delovni dan med 9. in 13. uro,
ob predhodni najavi, na tel. 03/89-61-538
(Karla Sitar) ali na tel. 03/89-61-634 (Bojan
Čampa).
Besedilo razpisa, obrazci za pripravo
ponudbe in vzorec najemne pogodbe so
objavljeni na spletni strani Mestne občine
Velenje: http://www.velenje.si, v pisni obliki
pa pri Katji Plazovnik, v Pravni službi Mestne občine Velenje, pisarna št. 16.
Mestna občina Velenje
Ob-10030/08
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju
s stvarnim premoženjem – 1: Slovenske
železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, vabijo k nakupu premičnin: neuporabne kolesne dvojice.
Lokacija: SŽ – Centralne delavnice
Ljubljana d.o.o., Proizvodnja Dobova, Ul.
15. aprila 23, Dobova.
Predmet prodaje obsega: 609 neuporabnih kolesnih dvojic (približno 580 ton odpadnega železa).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša: 60.900,00 EUR brez DDV.
Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb.
Zainteresirani ponudniki so v 17 dneh
po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za
oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje
in v skladu s tem navodilom v 18 dneh
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe.
Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice,
d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski pošti:
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si. Informacije na tel. 01/29-14-439 (Slobodanka
Rosić).
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
6. 1. 2009.
Slovenske železnice, d.o.o.
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Evidence sindikatov
Št. 101-3/2008
Ob-9224/08
1. Upravna enota Sevnica sprejme
v hrambo pravila organizacije Sindikata
Upravne enote Sevnica, sedež sindikata
je: Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
2. Pravila so bila sprejeta v hrambo dne
3. 11. 2008 in so vpisana pod zaporedno
številko 1/08.
Št. 101-51/2008-5
Ob-9502/08
Statut Sindikata Intertrade ITC, d.d.,
Kolodvorska 9, Ljubljana, ki je v hrambi pri
Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Center, na
podlagi odločbe št. 028-74/93-04/IO z dne
3. 5. 1993 in vpisan v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 63 z dnem
3. 5. 1993, se z dnem 14. 11. 2008 izbriše iz
evidence statutov sindikatov.
Št. 101-3/2008-3
Ob-9673/08
Upravna enota Lendava, Oddelek za
občo upravo, upravne naloge in skupne zadeve z dnem 18. 11. 2008 sprejme v hrambo Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture – SVIZ Osnovne šole
Odranci in ga vpiše v evidenco statutov sindikatov pod št. 62 z imenom: SVIZ Osnovne šole Odranci, s sedežem v Odrancih,
Prešernova 1, 9233 Odranci.
Št. 101-11/2008
Ob-9700/08
1. Pravila sindikata z imenom: »Sindikat
Sutura« s sedežem na Cesti Franceta Prešerna 15, 4270 Jesenice, ki so bila sprejeta
na ustanovnem občnem zboru sindikata dne
27. 10. 2008, se vzame v hrambo na Upravni enoti Jesenice.
2. Pravila se vpišejo v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 79.
3. Stroški postopka niso zaznamovani.
Št. 101-4/2008-5
Ob-9754/08
Pravila Sindikata vrtca Urša, s sedežem Slamnikarska 26, 1230 Domžale, ki
so v hrambi pri Upravni enoti Domžale, na
podlagi odločbe št. 02800-1/98-24 z dne
30. 3. 1998 in so vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno št. 1/98, se
z dnem 26. 11. 2008 izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov. Matična številka sindikata je 1182048.
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Objave gospodarskih družb
Ob-9992/08
Družba MNP2, investicije in upravljanje
naložb, d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ljub
ljana, 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 z omejeno odgovornostjo.
Družba MNP2 d.o.o. je v ta namen kot
prenosna družba Okrožnemu sodišču v Ljub
ljani (registrsko sodišče) predložila delitveni
načrt z vsemi prilogami.
Družbenikom je na sedežu družbe v Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, omogočen
pregled delitvenega načrta in vseh ostalih
listin v zvezi z delitvijo.
Vsakemu družbeniku bo družba najmanj
14 dni pred zasedanjem skupščine družbe,
ki bo odločala o delitvi, skupaj z vabilom za
skupščino poslala vse listine v zvezi z delitvijo.
Vsakemu upniku in svetu delavcev bo
družba na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dala prepis
delitvenega načrta.
Vse navedene listine bodo predložene
tudi na zasedanju skupščine, ki bo odločala
o delitvi. Na začetku obravnave na skupščini
bo direktor ustno obrazložil vsebino delitvenega načrta in pred odločanjem o soglasju
za delitev družbenike obvestil o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe,
v obdobju od sestave delitvenega načrta do
zasedanja skupščine.
MNP2 d.o.o.
Direktor družbe
Ob-9994/08
Poslovodstvo družbe Kolpa d.d. Metlika,
Rosalnice 5, 8330 Metlika in Hrast Mizarsko
podjetje, Šentlovrenc, d.o.o. Šentlovrenc
13a, 8212 Velika Loka, v skladu z določbami 586. člena ZGD-1 objavljata obvestilo,
da sta dne 8. 12. 2008 predložili sodnemu
registru Okrožnega sodišča v Novem mestu,
pogodbo o pripojitvi družbe Hrast Mizarsko
podjetje, Šentlovrenc, d.o.o. Šentlovrenc,
k družbi Kolpa d.d. Metlika, zapisano v notarskem zapisu, opr. št. SV 558/08.
Delničarjem družbe Kolpa d.d. Metlika,
so v skladu s 586. členom ZGD-1, od 11. 12.
2008 do 19. 1. 2009, na voljo vsi dokumenti
o pripojitvi na sedežu družbe Kolpa d.d. Metlika, Rosalnice 5, Metlika.
V skladu z določili drugega odstavka
599. člena ZGD-1, uprava prevzemne družbe ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev odločala skupščina prevzemne družbe.
O sprejemu sklepa o soglasju za pripojitev prevzete družbe Hrast Mizarsko podjetje d.o.o., k prevzemni družbi, bo odločal
edini družbenik prevzete družbe dne 20. 1.
2009.
Delničarjem družbe Kolpa d.d. Metlika,
se s to objavo tudi sporoča, da mora v skladu s tretjim odstavkom 599. člena ZGD-1
skupščina prevzemne družbe odločati o soglasju za pripojitev, če delničarji prevzemne
družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne družbe, v enem mesecu od dneva zasedanja

skupščine prevzemne družbe, ki je sprejela
sklep o soglasju za pripojitev, zahtevajo sklic
skupščine prevzemne družbe, ki naj odloči
o soglasju za pripojitev.
Kolpa d.d. Metlika
in Hrast Šentlovrenc d.o.o.
Ob-9995/08
Poslovodstvo družbe Kolpa d.d. Metlika,
Rosalnice 5, 8330 Metlika in Lipa Kostanjevica d.o.o., Krška cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki, v skladu z določbami 586. člena
ZGD-1 objavljata obvestilo, da sta dne 8. 12.
2008 predložili sodnemu registru Okrožnega
sodišča v Novem mestu, pogodbo o pripojitvi družbe Lipa Kostanjevica d.o.o., Krška
cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki, k družbi
Kolpa d.d. Metlika, zapisano v notarskem
zapisu, opr. št. SV 559/08.
Delničarjem družbe Kolpa d.d. Metlika,
so v skladu s 586. členom ZGD-1, od 11. 12.
2008 do 19. 1. 2009, na voljo vsi dokumenti
o pripojitvi na sedežu družbe Kolpa d.d. Metlika, Rosalnice 5, Metlika.
V skladu z določili drugega odstavka
599. člena ZGD-1, uprava prevzemne družbe ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev odločala skupščine prevzemne družbe.
O sprejemu sklepa o soglasju za pripojitev
prevzete družbe Lipa Kostanjevica d.o.o.,
k prevzemni družbi, bo odločal edini družbenik prevzete družbe dne 20. 1. 2009.
Delničarjem družbe Kolpa d.d. Metlika,
se s to objavo tudi sporoča, da mora v skladu s tretjim odstavkom 599. člena ZGD-1
skupščina prevzemne družbe odločati o soglasju za pripojitev, če delničarji prevzemne
družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne družbe, v enem mesecu od dneva zasedanja
skupščine prevzemne družbe, ki je sprejela
sklep o soglasju za pripojitev, zahtevajo sklic
skupščine prevzemne družbe, ki naj odloči
o soglasju za pripojitev.
Kolpa d.d. Metlika
in Lipa Kostanjevica d.o.o.
Ob-9996/08
Podpisani Aleksander Možina, samo
stojni podjetnik s firmo Posredništvo in trgovina Aleksander Možina s.p., s sedežem
v Ljubljani, Reboljeva ulica 16, matična št.
2128357000, ter davčna št. SI 43725490,
v skladu z drugim odstavkom 670. člena
ZGD-1 v zvezi s smiselno uporabo določbe
drugega odstavka 75. člena istega zakona
javno objavljam, da nameravam v skladu
z določbo 668. člena ZGD 1 zgoraj navedeno podjetje statusno preoblikovati na
novo kapitalsko družbo, ki jo bom ustanovil zaradi prenosa premoženja podjetja.
Predvidena firma nove družbe, ki jo bom
ustanovil s preoblikovanjem podjetja, bo
Interal družba za posredovanje, trgovino
in transport d.o.o., s sedežem v Kranju,
na naslovu Planina 3, ter skrajšana firma
Interal d.o.o.
Kot samostojni podjetnik bom prenehal
poslovati z dnem vpisa preoblikovanja oziroma prenosa podjetja na novo družbo v sodni register. Z dnem vpisa prenehanja podjetnika bo postala nova kapitalska družba

univerzalni pravni naslednik, ki bo prevzela
vsa sredstva in obveznosti podjetja do virov
sredstev in vstopila v vsa pravna razmerja
v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika.
Aleksander Možina s.p.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-9988/08
Direktor družbe Cargo Line d.o.o., Šempeter pri Gorici, Ivana Suliča 8B, Milan Milenkovič, družba je vpisana v sodni/poslovni register Agencije Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve, z matično
številko 5750440000, skladno z določbo
520. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, objavlja naslednje sklepe:
1. sklep
Dosedanji osnovni kapital v višini 41.729,00 EUR se zmanjša za znesek
20.447,21 EUR tako, da bo novi osnovni
kapital znašal 21.281,79 EUR. Zmanjšanje
osnovnega kapitala se izvede z izplačilom
družbeniku.
2. sklep
Upnike pozivamo, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
Cargo Line d.o.o., Šempeter pri Gorici
direktor Milan Milenkovič
Ob-9990/08
V skladu z drugim odstavkom 520. člena Zakona o gospodarskih družbah direktor
družbe IP Ribnica, družba za usposabljanje
in zaposlovanje invalidov, Opekarska cesta
45, 1310 Ribnica, objavlja
1. sklep o zmanjšanju osnovnega
kapitala
(druga objava),
ki je bil sprejet s sklepom družbenikov na
skupščini dne 25. 4. 2008.
Osnovni kapital družbe IP Ribnica d.o.o.
v višini 86.150,00 EUR se zmanjša za znesek 76.000,00 EUR, tako da po zmanjšanju
znaša 10.500,00 EUR.
Skladno z drugo alinejo drugega odstavka 520. člena Zakona o gospodarskih družbah se poziva vse upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
IP Ribnica, d.o.o.
direktor
Peter Nelec

Sklici skupščin
Ob-10028/08
Preklic
Delničarjem družbe Kompas d.d., Pražakova 4, 1514 Ljubljana, sporočamo, da
se skupščina družbe Kompas d.d., katere sklic je bil objavljen dne 21. 11. 2008,

Stran

4038 /

Št.

119 / 19. 12. 2008

v Uradnem listu RS, št. 110/08, za 23. 12.
2008, prekliče.
Uprava Kompas d.d.
Ob-10128/08
Preklic
Uprava družbe preklicuje sklic seje skupščine delniške družbe Velo Nepremičnine
upravljanje naložb, d.d. Ljubljana, Dunajska
cesta 421, 1231 Ljubljana-Črnuče, ki je bila
sklicana za dan 29. 12. 2008 ob 10. uri,
v poslovni stavbi Celovška cesta 150, Ljub
ljana, s sklicem, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 112 z dne 28. 11. 2008.
Velo Nepremičnine d.d.
direktor Pavle Fišer
Ob-9983/08
Na podlagi točk 6.3 in 6.5 Statuta delniške družbe TIB Transport, d.d, Ilirska
Bistrica in v skladu z določbami Zakona
o gospodarskih družbah uprava družbe TIB
Transport, d.d., sklicuje
3. izredno sejo skupščine
delniške družbe TIB Transport, d.d.,
Ilirska Bistrica,
ki bo v torek, dne 20. 1. 2009, ob 11.
uri, v sejni sobi družbe TIB Transport, d.d.,
Ilirska Bistrica.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, na predlog nadzornega sveta se
za predsednika skupščine izvoli Damijan Štefančič, imenuje se preštevalka volilnih glasov
Danica Gombač. Skupščini prisostvuje notarka Sonja Železnik iz Ilirske Bistrice.
2. Razrešitev članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da so člani nadzornega sveta
Igor Bratina, Jože Kostanjevec (predstavnika delničarjev) in Marjan Tomažinčič (predstavnik delavcev) podali odstopno izjavo iz
članstva v nadzornem svetu družbe in jim
je na tej podlagi mandat prenehal z dnem
19. 1. 2009.
3. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta družbe.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina imenuje za nova člana
nadzornega sveta družbe, predstavnika
delničarjev, Iztoka Sotošek in Srečka Košir,
z mandatom 4 leta, od 20. 1. 2009 dalje.
3.2. Skupščina se seznani z novim članom nadzornega sveta, predstavnikom delavcev.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini najmanj 3 delovne dni pred sklicano sejo skupščine.
Prijava mora prispeti na naslov družbe
najkasneje do 14. 1. 2009; prijavo je mogoče poslati s priporočeno pošto, s telegramom na naslov družbe ali pa po faksu na št.
05/70-40-159.
V prijavi je obvezno navesti ime in priimek oziroma firmo delničarja, sedež oziroma naslov delničarja ter število delnic, ki
jih ima delničar. V prijavi je možno navesti
tudi ime in priimek pooblaščenca ter njegov
naslov.
Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev, lahko pošljejo družbi seznam teh
delničarjev z vsemi predhodno navedenimi
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podatki. Pisna potrdila o zastopanju morajo pooblaščenci predložiti najkasneje ob
priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine
družbe.
Gradivo
Vse gradivo za sejo skupščine je na vpogled na sedežu družbe TIB Transport, d.d.,
v Ilirski Bistrici, Šercerjeva 17, v splošno
upravni službi, in sicer vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Ponovno zasedanje
Če ob prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna (15% osnovnega
kapitala), bo ponovna seja skupščine v skladu z določili istega dne ob 12. uri na istem
naslovu in z istim dnevnim redom.
TIB Transport, d.d., Ilirska Bistrica
uprava
Danilo Štemberger
Št. 284/2008
Ob-9998/08
Na podlagi 9.7 člena Statuta družbe
Gozd Ljubljana, družba za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.d., Tržaška cesta 2, Ljub
ljana, upravni odbor sklicuje
14. skupščino
družbe Gozd Ljubljana, družba za pro
izvodnjo, storitve in trgovino, d.d.,
ki bo v torek, 20. 1. 2009, ob 13. uri, v poslovnih prostorih v Ljubljani, Tržaška cesta
2, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine.
Sprejme se sklep, kot ga predlaga upravni odbor:
– Za predsedujočega na skupščini se izvoli Domen Neffat.
– Za preštevalki glasov se izvolita Darja
Krmavnar in Urbas Fani.
– Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Bregar.
2. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Na predlog upravnega odbora družbe se
sprejme naslednji sklep:
Zaradi optimizacije kapitalske strukture družba zmanjšuje osnovni kapital za
310.800,00 EUR.
Družba zmanjša osnovni kapital
z umikom 43.678 lastnih delnic razreda A in
26.322 delnic razreda B, ki so s strani družbe že pridobljene iz razlogov prvega odstavka 247. člena ZGD-1 v breme bilančnega
dobička iz let 2004 in 2005. Družba zmanjšuje osnovni kapital po določilih tretjega
odstavka 381. člena ZGD-1. Za nominalno
vrednost umaknjenih lastnih delnic v znesku
310.800,00 EUR se zmanjša osnovni kapital družbe, hkrati se povečajo kapitalske
rezerve. Osnovni kapital po tem zmanjšanju znaša 1.889.200,00 EUR in je razdeljen
na 40.000 kosovnih delnic razreda A in na
385.000 kosovnih delnic razreda B.
3.1. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Na predlog upravnega odbora družbe
se sprejme naslednji sklep: družba povečuje osnovni kapital v skladu s 358. členom
ZGD-1 za 310.800,00 EUR iz kapitalskih
rezerv. Po povečanju znaša osnovni kapital
2.200.000,00 EUR. V skladu z ZGD-1 se
število kosovnih delnic ne spreminja.
3.2. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta.
Sprejmejo se spremembe statuta, ki so
posledica sprejetih sklepov v predhodnih
točkah, in sicer:

Spremeni se točka 4.1. statuta družbe,
ki glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
2.200.000,00 (dvamilijonadvestotisoč in
00/100) EUR in je razdeljen na:
– 40.000 (štiridesettisoč) kosovnih delnic
razreda A,
– 385.000 (tristopetinosemdesettisoč)
kosovnih delnic razreda B.
3.3. Potrdi se čistopis statuta družbe.
4. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Na predlog upravnega odbora družbe se
sprejme naslednji sklep:
Na podlagi osme alinee prvega odstavka 247. člena ZGD-1, skupščina pooblašča
upravni odbor, da lahko kupi lastne delnice, katerih skupno število ne sme presegati
10% osnovnega kapitala družbe, z namenom ohranjanja vrednosti delnic oziroma
z namenom realizacije kapitalskega dobička.
Najnižja nakupna cena pri pridobivanju
delnic znaša 50% zadnje znane knjigovodske vrednosti (KV), najvišja nakupna cena
pa 200% zadnje znane KV delnic.
Pooblastilo velja 36 mesecev od dneva
sprejetja tega sklepa na skupščini družbe.
Na podlagi 247. člena ZGD-1 in smiselno
s 337. in 344. členom ZGD-1 se pri pridobitvi
in odsvojitvi lastnih delnic izključi prednostna pravica obstoječim delničarjem.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino, s predlogi sklepov, je na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe vsak delavnik od 10. do 12. ure,
v času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki vloženi v roku 7 dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave delniške
družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 17. 1. 2009, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.
V skladu z določbo 9.12 Statuta družbe skupščina veljavno odloča ne glede na
število prisotnih delnic posameznega razreda.
Gozd Ljubljana, d.d.
predsednik UO
Dušan Gradišar, univ. dipl. inž. gozd.
Ob-10004/08
Na podlagi točke 4.6. in 6.3. Statuta
delniške družbe Gorica Splošno gradbeno
podjetje d.d. – v likvidaciji, Čebelarska ulica 1, 1000 Ljubljana, likvidacijski upravitelj
sklicuje
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skupščino
družbe Gorica Splošno gradbeno
podjetje d.d. – v likvidaciji,
Čebelarska ulica, 1000 Ljubljana,
ki bo dne 26. 1. 2009 ob 13. uri, na sedežu družbe Čebelarska ulica 1, 1000 Ljub
ljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in se imenujejo organi skupščine
ter vabljeni notar po predlogu likvidacijskega
upravitelja.
2. Preoblikovanje delnic z nominalnim
zneskom v kosovne delnice in spremembe
statuta v zvezi z uvedbo kosovnih delnic.
Predlog sklepa:
2.1. Delnice družbe SGP Gorica d.d.
se pretvorijo v kosovne delnice, in sicer
tako, da delnica z nominalnim zneskom
8,34 € postane 1 delnica.
2.2. Spremeni se besedilo točke 3.1.
statuta tako, da se glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
3.459.639,46 eurov in je razdeljen na
414.534 delnic. Delnice so oblikovane kot
kosovne delnice.
Vsaka kosovna delnica ima enak delež
in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu
in daje imetniku:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.«
2.3. Na podlagi sprememb pod točko 2.1.
in 2.2. likvidacijski upravitelj pripravi čistopis
statuta, ki ga potrdi notar.
3. Potrditev Načrta izvedbe likvidacijskega postopka.
Predlog sklepa: v celoti se potrdi predlagani Načrt izvedbe likvidacijskega postopka, kot ga je predložil likvidacijski upravitelj
Janez Artič.
4. Seznanitev delničarjev s Poročilom
o dosedanjem poteku postopkov likvidacije
s strani likvidacijskega upravitelja.
Predlog sklepa: potrdi se seznanitev delničarjev s Poročilom likvidacijskega upravitelja o dosedanjem poteku postopkov likvidacije.
5. Revidiranje poslovnega poročila za
leto 2008.
Predlog sklepa: na predlog likvidacijskega upravitelja se potrdi, da v spremenjenih
okoliščinah (začetek redne likvidacije), revidiranje poslovnega poročila za leto 2008,
za katerega so delničarji na skupščini dne
6. 8. 2008 potrdili revizijsko hišo Plus revizija d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin, ni več
v skladu s potrjenim sklepom skupščine številka 4 z dne 6. 8. 2008 in zato njena izvedba ni potrebna.
Udeležba in pogoji za udeležbo na seji
skupščine
Skupščine se imajo pravico udeležiti in
na njej glasovati delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki le, če so vpisani v delniško knjigo in če svojo udeležbo pisno prijavijo družbi tako, da njihova prijava v obliki
priporočene pisemske pošiljke prispe na sedež družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine, to je do 23. 1. 2009. Prijava se šteje pravočasna, kolikor do vključno
tega dne v zgoraj predpisani obliki prispe na
sedež družbe.

Št.

Pozivamo vse udeležence, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred začetkom seje, prijavijo z osebno izkaznico
ali drugim identifikacijskim dokumentom
in s podpisom potrdijo svojo prisotnost na
skupščini. Pooblaščenci morajo predložiti pisno pooblastilo, zakoniti zastopniki pa tudi
izpis iz sodnega registra.
Celotno gradivo za skupščino s predlogi posameznih sklepov je na vpogled na
sedežu družbe, Čebelarska ulica 1, 1000
Ljubljana (tajništvo), vsak delavnik med 8.
in 9. uro, od dneva objave do dneva zasedanja skupščine. Potrebna je predhodna
najava likvidacijskemu upravitelju najmanj
dva delovna dni prej na tel. 01/500-41-00 ali
telefaks 01/500-41-01. Gradivo za skupščino lahko delničarji po pisni zahtevi v obliki
priporočene pisemske pošiljke, prejmejo po
pošti.
Delničarji, ki želijo, da bi bili njihovi eventualni nasprotni predlogi predhodno objavljeni v skladu z zakonom, morajo predlog
podati v pisni obliki z obrazložitvijo likvidacijskemu upravitelju v roku 8 dni po objavi
sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic skupščine naslednji dan od neuspelega zasedanja ob 13.
uri, v istih prostorih, z enakim dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino na zasedanju zastopanega osnovnega kapitala.
Gorica Splošno gradbeno podjetje d.d.
– v likvidaciji
likvidacijskih upravitelj
Št. 39/2008
Ob-10017/08
Na podlagi 9.2., 9.3., in 9.5. člena Statuta delniške družbe sklicuje uprava Prešernove družbe, samostojne in neodvisne
založbe, d.d., Ljubljana
11. (enajsto) redno skupščino
delničarjev,
ki bo v sredo, 21. januarja 2009, ob
12. uri, v Prešernovi družbi d.d., Opekarska
4a, 1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in izvoli predsednika skupščine,
preštevalki glasov in notarja po predlogu
uprave.
2. Letno poročilo za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom za leto 2006, z mnenjem
pooblaščenega revizorja in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Kritje bilančne izgube za leto 2006.
Predlog sklepa: čisti dobiček poslovnega leta 2006 v višini 3.467.146,85 SIT se
razporedi za pokrivanje izgube. Bilančna
izguba v višini 34.755.233,01 SIT ostane
nepokrita.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi družbe in članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2006.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe v letu
2007 se imenuje Renoma družba za revizijo
in svetovanje d.o.o.
6. Letno poročilo za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom za leto 2007, z mnenjem
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pooblaščenega revizorja in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
7. Kritje bilančne izgube za leto 2007.
Predlog sklepa: čista izguba poslovnega leta 2007 v višini 571.388,02 EUR
ostane nepokrita. Bilančna izguba v višini
716.414,43 EUR ostane nepokrita.
8. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi družbe in članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2007.
9. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: v skladu z 247. členom
ZGD-1 skupščina družbe pooblašča upravo, da v obdobju 36 mesecev kupuje lastne
delnice, katerih skupni nominalni znesek ne
sme presegati 10% osnovnega kapitala, po
najnižji prodajni ceni 4,00 EUR in najvišji
prodajni ceni 10,00 EUR za delnico.
10. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe v letu
2008 se imenuje Renoma družba za revizijo
in svetovanje d.o.o.
11. Pretvorba dejavnosti družbe skladno
s SKD 2008 in ločitev sedeža in poslovnega
naslova družbe v statutu družbe.
Predlog sklepa:
11.1. Skupščina sprejeme sklep o pretvorbi dejavnosti družbe skladno s SKD
2008.
11.2. Skupščina sprejeme sklep, da se
v statutu družbe ločita sedež in poslovni
naslov družbe, katera pa ostaneta nespremenjena. Sedež družbe je Ljubljana, poslovni naslov družbe je Opekarska 4 (štiri)
a, Ljubljana.
11.3. Zaradi navedenega se spremeni
statut družbe, in sicer:
Spremeni se člen 1.3. statuta, ki se po
novem glasi:
Sedež družbe je: Ljubljana.
Doda se nov člen 1.4. statuta, ki se glasi:
Poslovni naslov družbe je: Opekarska
4 (štiri) a, Ljubljana.
Spremeni se člen 2.1. statuta zaradi pretvorbe dejavnosti skladno z novo klasifikacijo dejavnosti SKD 2008.
12. Vprašanja delničarjev.
Gradivo za skupščino delničarjev lahko
delničarji pregledajo ali dobijo na sedežu
družbe v tajništvu uprave s tem, da se ustrezno izkažejo.
Delničarji lahko skladno z zakonom predlagajo dopolnitev dnevnega reda s predlogi, vendar morajo to storiti najkasneje
v desetih dneh po sklicu skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki in oddani v sedmih dneh po
objavi tega sklica na upravo družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Vsak udeleženec mora svojo udeležbo na
skupščini najaviti upravi najkasneje tri dni
pred zasedanjem. Pooblaščenci morajo
hkrati z najavo poslati tudi pisno pooblastilo.
Sklepi se sprejemajo z navadno večino
glasov, razen če zakon oziroma statut v konkretnem primeru ne določata drugače.
Prešernova družba d.d.
uprava
Ob-10033/08
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in 14. členom statuta družbe
upravni odbor sklicuje
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16. zasedanje skupščine
družbe Gostinsko podjetje
Ljubljana d.d.,
ki bo v Ljubljani, dne 20. 1. 2009, ob
9. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 270, v upravni stavbi.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
in sprejem dnevnega reda 16. zasedanja
skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednico skupščine se izvoli Bojana Vinkovič, za preštevalko glasov Polona
Granda, zapisnik vodi notar Miro Bregar iz
Litije.
Potrdi se predlagani dnevni red.
2. Odstop člana upravnega odbora družbe GPL, d.d., Ljubljana Bizjak Jureta, ter
imenovanje novega člana upravnega odbora družbe GPL, d.d., Ljubljana Boštjana
Serec.
Predlog sklepa:
1. Bizjak Jure se zaradi podaje odstopne
izjave odpokliče s funkcije člana upravnega
odbora.
2. Za novega člana upravnega odbora se
imenuje Serec Boštjana, Ivanocijevo naselje
3, 9000 Murska Sobota.
3. Soglasje k sklenitvi pogodbe o zakupu poslovnega obrata Laguna z dne 21. 1.
2009.
Predlog sklepa: skupščina podaja soglasje k sklenitvi pogodbe o zakupu poslovnega obrata Laguna.
Prijava udeležbe na skupščini
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji sami ali po svojih zakonitih
zastopnikih oziroma pooblaščencih, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe udeležbo na
skupščini. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo udeležbe poslati tudi pisna pooblastila.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in/ali pooblaščenci, katerih delnice so na dan zasedanja
skupščine vpisane v KDD.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo s predlogi sklepov
Izvirno gradivo za skupščino s predlogi
sklepov in pogodbami o zakupu obratov
so delničarjem na vpogled tudi na sedežu družbe, in to vsak delovnik med 10. in
13. uro, od dneva sklica do dneva zasedanja skupščine.
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Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želite, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočite upravi v 7 dneh po objavi
tega vabila na sedež družbe.
Čas prihoda na skupščino je pol ure pred
začetkom zasedanja. Delničarji, ki zamudijo
na skupščino, nimajo pravice do uresničevanja glasovalne pravice na skupščini.
Gostinsko podjejte Ljubljana, d.d.
Lahajner Tomaž,
predsednik UO
Razdevšek Borut
Bizjak Jure

Razširitve dnevnih redov
Ob-9984/08
Direktor družbe Pleskar, podjetje za zaščito in izolacijo površin d.d., Ul. Heroja Lacka 5, Ptuj, podajam na predlog večinskega
delničarja dopolnitev dnevnega reda 12. redne skupščine z naslednjo točko dnevnega
reda:
7. Imenovanje člana nadzornega sveta
družbe Pleskar d.d.
Predlog sklepa k točki 7. dnevnega
reda:
7.1 Ugotovi se, da je z dne 8. 12. 2008
odstopil iz nadzornega sveta družbe Pleskar
d.d. Janez Vidovič.
7.2 Za novega člana nadzornega sveta družbe Pleskar d.d. se imenuje Herta
Sternad. Novo imenovanemu članu poteče mandat s pretekom mandata celotnemu
nadzornemu svetu.
Direktor Pleskar d.d. Ptuj
Borut Pravdič, univ. dipl. ekon.
Ob-10031/08
Uprava družbe Korona inženiring, d.d.,
Ljubljana, Cesta v Mestni log 88A, na podlagi 300. in 301. člena ZGD-1 objavlja razširitev dnevnega reda na 27. rednem zasedanju skupščine delničarjev, ki bo v torek,
30. 12. 2008, ob 12.30, v poslovnih prostorih družbe Korona d.d., Cesta v Mestni log
88 A, I. nadstropje, v Ljubljani:
1. Volitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina družbe se seznani z odstopi iz nadzornega sveta družbe
in izvoli nove člane nadzornega sveta.
Korona inženiring, d.d.
dr. Boštjan Strmčnik,
direktor
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Zavarovanja terjatev
SV 1183/08
Ob-10036/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljub
ljane, Tržaška cesta 2, opr. št. SV 1183/08
z dne 10. 12. 2008, je bilo stanovanje v skupni izmeri 66,44 m2, ki se nahaja v pritličju
stanovanjske hiše na naslovu Reboljeva
ulica 2, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 596/7,
597/2, 597/4, 601/147, 601/148, 601/149,
956/6, 956/7, 956/8 in 956/9, vse k.o. Stožice (1735), pridobljeno na podlagi menjalne
pogodbe z dne 3. 6. 1992 in na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 466 – 3029/91 z dne 18. 2. 1992, last Irene Teodorović, Reboljeva ulica 2, Ljubljana,
zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična
št. 2211254000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 60.000,00EUR s pp.
SV 2394/08
Ob-10037/08
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2394/08 z dne
4. 11. 2008, je bila nepremičnina ident. št.
1728-98-14 – stanovanjska raba v izmeri
276,69 m2, ki je posamezni del stanovanjske stavbe z naslovom Mestni Trg 8, 1000
Ljubljana, ki stoji na parceli št. 8 v katastrski
občini 1728 – Ljubljana mesto, last Jasne
Mihelj Coustaury iz Ljubljane, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 8. 3. 2002,
sklenjene s prodajalcema Stankom in Valentino Kropušek iz Ljubljane, zastavljena
v korist upnice Banke Celje d.d. Bančna
skupina Banke Celje, Vodnikova 2, 3000
Celje, matična številka 5026121, zaradi zavarovanja kreditnih denarnih terjatev
do družbe M & M Consulting, d.o.o., Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, matična
številka 1685716, v višini 198.000,00 CHF
s pripadki, 687.000,00 CHF s pripadki in
100.000,00 EUR s pripadki.
SV 1929/08
Ob-10038/08
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1929/08 z dne
29. 8. 2008, je bila nepremičnina ident. št.
1735-1515-121 – stanovanje št. 21 v 4. nadstropju (6. etaži), s shrambo št. 20, v kleti
(1. etaži), v skupni izmeri 80,09 m2, ki se
v naravi nahaja v stavbi na naslovu Reboljeva ulica 3, 1000 Ljubljana, stoječi na parc.
št. 597/4, k.o. Stožice, last kreditojemalca
Marka Zupanca do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja
št. 3238/92 z dne 13. 11. 1992, sklenjene
s prodajalcem Mesto Ljubljana, zastavljeno

v korist upnice NLB d.d., zaradi zavarovanja kreditne denarne terjatve v višini EUR
52.000,00 s pp.
SV 2221/08
Ob-10039/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljub
ljane, opr. št. SV 2221/08 z dne 13. 10.
2008, je bila nepremičnina z ident. št.
1726-1305-12 – stanovanje št. 12 v 3. nadstropju (5. etaži), s pripadajočo kletjo v kleti
(1. etaži), v skupni izmeri 64,14 m2, v stanovanjski stavbi z ident. št. 1305.ES, na naslovu Sketova ulica 11, 1000 Ljubljana, stoječi
na parc. št. 49/9, katastrska občina Šentpeter, last Jelene Živković in Perice Živkovića,
na podlagi prodajne pogodbe za stanovanje
z dne 2. 10. 2008, sklenjene s prodajalko
Anamarijo Žižmond iz Ljubljane, zastavljeno
v korist upnice UniCredit Banka Slovenija
d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546000, zaradi zavarovanja
denarne terjatve v višini 180.000,00 CHF
s pripadki.
SV 1584/08
Ob-10040/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1584/08 z dne 11. 12.
2008, je trisobno stanovanje v izmeri
77,81 m2, ki se nahaja v IV. nadstropju stanovanjske stavbe z naslovom Deteljica 5,
Bistrica pri Tržiču, Tržič, z ident. št. 346, ki
stoji na nepremičnini parc. št. 235/4 k.o. Bistrica, last zastaviteljev Marjana Špeharja in
Marte Špehar, oba stan. Deteljica 5, Bistrica
pri Tržiču, Tržič, na temelju kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 17. 3. 1977, s prodajalcem SGP Tržič, zastavljeno v korist zastavne upnice matične banke BKS Bank AG,
enolična identifikacijska številka 1901095,
St. Veiter Ring 43, 9020 Celovec, Avstrija,
za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 55.000,00 EUR, z obrestno mero 6-mesečni Euribor + 1,8% p.a. ter z zapadlostjo
glavnice terjatve dne 20. 4. 2027.
SV 1590/08
Ob-10041/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1590/08 z dne 11. 12.
2008, je enosobno stanovanje št. 3 v izmeri
48,20 m2, v 2. nadstropju večstanovanjskega objekta na naslovu Tavčarjeva ulica 22,
Kranj, z ident. št. stavbe 740, ki stoji na parc.
št. 11, k.o. Kranj, last zastaviteljice Vesne
Gale, Škofjeloška cesta 19, Medvode, na

temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne
30. 9. 2008, s prodajalko Mojco Janežič,
zastavljeno v korist zastavne upnice matične banke BKS Bank AG, enolična identifikacijska številka 1901095, St. Veiter Ring
43, 9020 Celovec, Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 25.000,00 EUR,
z obrestno mero 6-mesečni Euribor + 1,5%
p.a. ter z zapadlostjo glavnice terjatve dne
15. 12. 2018.
SV 902/2008
Ob-10042/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz
Kranja, opr. št. SV 902/2008 z dne 11. 12.
2008, je bilo enosobno stanovanje številka
7 v izmeri 41,31 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe z ident. št.
stavbe 465, na naslovu Koroška cesta 7,
Tržič, stoječe na parc. št. 308, k.o. Tržič,
last zastavitelja Zajima Hamzića, na podlagi
prodajne pogodbe št. 478-0-0043/2008-33/2
z dne 8. 12. 2008, sklenjene med Zajimom
Hamzićem kot kupcem in Občino Tržič kot
prodajalko, zastavljeno v korist zastavne
upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., s sedežem v Ljubljani, Šmartinska cesta 140,
matična številka 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 60.000,00
EUR, z obrestno mero v višini seštevka veljavnega 12-mesečnega Euriborja in obrestne marže v višini 2,35% p.a., z zapadlostjo zadnjega obroka glavnice 31. 12. 2028
ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz pogodbe o dolgoročnem evro kreditu št. KR01
273249010.
SV 853/08
Os-10167/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Sergeja Rojsa iz
Šmarja pri Jelšah z dne 15. 12. 2008, opr.
št. SV-853/08, je bilo stanovanje št. 11, v izmeri 40,40 m2, v etaži 4, v stanovanjski stavbi na naslovu Cankarjeva ulica 5 v Šmarju
pri Jelšah, stoječi na parc. št. 310.S, k.o.
Šmarje pri Jelšah, last Vraničar Slavice,
Cankarjeva ulica 5, 3240 Šmarje pri Jelšah,
na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
10. 12. 2008, s prodajalko Občino Šmarje
pri Jelšah, v zvezi z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 15. 12. 2008, zastavljeno v korist
upnice Banke Celje d.d. Bančna skupina
Banke Celje, Vodnikova 2, 3000 Celje, matična številka 5026121000, zoper dolžnico
Vraničar Slavico, Cankarjeva ulica 5, 3240
Šmarje pri Jelšah, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 32.500,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 1944/2007
Os-9659/08
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 27. 2. 2008, opr. št. In 2944/2007, je
bil dne 21. 5. 2008 opravljen v korist upnice
Stanovanjske zadruge Emona z.o.o., Letališka cesta 5, Ljubljana, rubež stanovanja št.
311 v izmeri 13 m2, na naslovu Zakotnikova
1, Ljubljana, last dolžnice Lampret Suzane,
Zakotnikova 1, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 2008
In 1222/2006
Os-9660/08
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 25. 9. 2006, opr. št. In 2006/01222,
je bil dne 21. 5. 2008 opravljen v korist
upnice Stanovanjske zadruge Emona z.o.o.,
Letališka 5, Ljubljana, rubež stanovanja št.
311 v izmeri 13 m2, na naslovu Zakotnikova
1, Ljubljana, last dolžnice Lampret Suzane,
Zakotnikova 1, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2008
In 620/2007
Os-9661/08
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 8. 1. 2008, opr. št. In 620/07, je bil dne
16. 4. 2008 opravljen v korist upnice Stanovanjske zadruge Emona z.o.o., Ljubljana,
Zakotnikova 1, Ljubljana, rubež stanovanja
št. 311 v izmeri 13 m2, na naslovu Zakotnikova 1, Ljubljana, last dolžnice Lampret
Suzane, Zakotnikova 1, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2008
In 1662/2007
Os-9605/08
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 16. 9.
2008, opr. št. In 1662/2007, Okrajnega sodišča v Mariboru, je izvršitelj Bojan Miletič
dne 20. 3. 2007, v korist upnika City MB
d.o.o., zaradi izterjave 154,23 EUR s pripadki, zarubil nepremičnino dolžnika Danila
Brega – poslovni prostor v izmeri 23,07 m2,
z oznako N14.2, na naslovu Mlinska ulica
22, Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 11. 2008
In 2008/20094
Os-9612/08
V izvršilni zadevi upnikov lastnikov večstanovanjske hiše Krekova 26, Maribor, ki
jih zastopa Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, zoper dolžnico Belšak
Marjeto s.p., Gregorčičeva 27, Maribor, zaradi izvršbe na nepremičnino, je izvršitelj
Zoran Kovačič dne 29. 9. 2008, s pričetkom
ob 9. uri, na naslovu Mlinska ulica, Maribor, ob prisotnosti Belšak Marjete – dolžnice, Kovačič Petra – pomočnika izvršitelja
in Leljak Željka – pooblaščenca dolžnika,
opravil rubež nepremičnine, stanovanja št.
10 v skupni izmeri 78,93 m2, v tretjem nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu
Mlinska ulica 20, Maribor.
Zarubljena nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega: hodnik površine
4,75 m × 1,38 m, hodnik površine 2,80 m ×

1,15 m, dnevni prostor površine 3,96 m ×
3,45 m, jedilnico površine 3,94 m × 1,35 m,
kuhinjo površine 5,50 m × 2,09 m, kopalnico
in WC, površine 1,94 m × 3,06 m, spalnico
površine 3,45 m × 3,40 m, balkon - ložo
površine 3,20 m × 1,50 m, otroški prostor
površine 3,50 m × 4,72 m in kletni boks površine 1,50 m × 3,80 m.
Dolžnica in njen pooblaščenec, odvetnik
Leljak Željko zatrjujeta, da dolžnica ni solastnica do 3/10 stanovanja, ampak samo
najemnica le-tega.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 11. 2008
In 116/2008
Os-9759/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Novi Gorici z dne 30. 9. 2008, opr.
št. In 116/2008, je bil v korist upnika Primorje G.S. d.o.o. – v stečaju, Vipavska cesta
2b, Ajdovščina, dne 27. 10. 2008 opravljen
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer poslovnega prostora št.
7, ki se nahaja v I. nadstropju poslovno
stanovanjske stavbe v Novi Gorici, na Delpinovi ulici 13 ter obsega sanitarije, hodnik
in štiri pisarne ter čajno kuhinjo (predprostor) v skupni izmeri 144,20 m2, last dolžnika Stan-Ing Upravljanje s stanovanji d.o.o.,
Delpinova ulica 13, Nova Gorica.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 11. 2008
In 102/2008
Os-9658/08
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 8. 7.
2008, opr. št. In 102/2008, je bil dne 18. 11.
2008 opravljen v korist upnice Blanke Štumberger, Partizanska cesta 6, Mežica, rubež
stanovanja v stanovanjski hiši, Partizanska
cesta 6, Mežica, na parc. št. 640/2, vl. št. 318,
k.o. Mežica, mansardno stanovanje z dvema
samskima sobama in kletnimi prostori v skupni izmeri 121,55 m2, last dolžnice Mire King,
Partizanska cesta 6, Mežica, do 1/2.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 21. 11. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 669/2008
Os-9160/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici-svetnici Danici Šuligoj Sivko
s sklepom z dne 2. 6. 2008, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog predlagatelja Ivana Škerla, Čopova ulica 23, Celje,
uvedlo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe sklenjene
med Občino Celje, kot prodajalko ter Železarno Štore Prostand d.o.o., kot kupcem,
za nepremičnino identifikacijska št. 61.E,
v Celju, Čopova ulica 23, vpisano v vl. št.
2276/62 k.o. Celje.
Po izjavi predlagatelja je navedena listina izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist oseb:
Škerl Ivan, Škerl Blanka in Škerl Primož, vsi
Čopova 23, Celje, za vsakega do 1/3.

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 predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 10. 2008
Dn 5609/2008
Os-9421/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 20. 10. 2008, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Slavka Rizmala,
Globoko 12/a, Rimske Toplice, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 2. 8.
1993, sklenjene med Občino Celje, kot prodajalko in Bugarski Miroslavom ter Vlasto,
kot kupcema, za stanovanje št. 17, v II. nadstropju stanovanjske hiše Celovška 9, Celje,
v površini 47,66 m2, št. identifikatorja 17.E,
v vl. št. 2504/18, k.o. Spodnja Hudinja. Po
izjavi predlagatelja je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini št. identifikatorja 17.E, stanovanjska
raba na naslovu Celovška 9, Celje, v vl. št.
2504/18, k.o. Spodnja Hudinja, se zahteva
v korist Slavka Rizmala, Globoko 12/a, Rimske Toplice.
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 predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 10. 11. 2008
Dn 7778/2006
Os-9428/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 16. 10. 2008, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Marka Cvikla, Na
otoku 13, Celje, uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
6/91 z dne 20. 11. 1991, sklenjene med
Prevozništvom Celje, kot prodajalcem in Danico Lesjak, kot kupovalko, za nepremičnino
ident. št. 14.E stanovanjska raba v površini
47,28 m2, Tkalska ulica 5, Celje, vpisano
v vl. št. 1462/15, k.o. Celje. Po izjavi predlagatelja je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini št. identifikatorja 14.E, stanovanjska
raba na naslovu Tkalska ulica 5, Celje, v vl.
št. 1462/15, k.o. Celje, se zahteva v korist
Marka Cvikla, Na otoku 13, Celje in Mateje
Cvikl Marovt, Parižlje 78, Braslovče, za vsakega do 1/2.
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 po-
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datkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 10. 11. 2008
Dn 1422/2008
Os-9719/08
Okrajno sodišče v Lenartu je po zemljiško
knjižni sodnici – svétnici Lilijani Rebernik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Emice Breznik, Trg osvoboditve 16, 2230
Lenart v Slovenskih goricah, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine in
vknjižbi lastninske pravice dne 21. 8. 2008
izdalo sklep o predlogu za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 29. 10. 1993, sklenjene med SKB
banko, d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4 in Inwex,
d.o.o., Berglesova 12, Maribor ter kupoprodajne pogodbe št. 1 z dne 22. 12. 1997,
sklenjene med Inwex, d.o.o., Berglesova 12,
Maribor in Akumulacija, knjigovodski servis,
Trg osvoboditve 16, Lenart, za nepremičnino podvl. št. 942/10, k.o. Lenart v Slovenskih goricah, ident. št. 10.e – poslovni
prostor v I. nadstropju v izmeri 10,40 m2,
v stavbi na naslovu Kraigherjeva ulica 19a,
Lenart v Slovenskih goricah.
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 Lenartu
dne 25. 11. 2008
Dn 7469/05
Os-9656/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pompe d.o.o., Zechnerjeva 45, Ptuj, ki ga zastopa Dušan Pompe, sedaj Pompe d.o.o. –
v stečaju, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 1735/25,
k.o. Maribor - Grad, pod opr. št. Dn 7469/05,
dne 11. 11. 2008 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 3MP/L-IX
77 z dne 12. 12. 1977, s katero je prodajalec Gradbeno industrijsko podjetje Gradis
n.sol.o., Ljubljana, Šmartinska 134a, ki ga
je zastopal glavni direktor Saša Skulj, prodal
kupovalki Margareti Puc poslovni prostor št.
9 v Gospejni ulici, v poslovno stanovanjskem objektu ob Slovenski in Gospejni ulici
v Mariboru, stoječi na parc. št. 77/2, 77/1,
74, 41, 40, 76/1, 76/2 in 137/2, k.o. Maribor
– mesto in dovolil, da se na njem vknjiži lastninska pravica na ime kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 21. 11. 2008
Dn 18305/07
Os-9657/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, ki jo po generalnem pooblastilu
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zastopa Marija Tanacek, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani
podvl. št. 2976/106, k.o. Pobrežje, pod opr.
št. Dn 18305/07, dne 23. 10. 2008 izdalo
sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine,
poravnave z dne 22. 9. 1992, s katero je
odsvojitelj Gradis GP Maribor p.o., Gosposvetska cesta 29, Maribor, na prevzemnika
Gradis Finance d.o.o. Ljubljana, prenesel
dvosobno stanovanje št. 10 v II. nadstropju,
v stanovanjski stavbi na naslovu Ulica Veljka Vlahoviča 87, Maribor, ležeči na parc. št.
819/1, k.o. Pobrežje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 21. 11. 2008
Dn 6293/08
Os-9725/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ponting d.o.o., Strossmayerjeva ulica 28, Maribor, ki ga zastopa direktor Viktor Markelj,
njega pa notarka Ines Bukovič, Ulica Vita
Kraigherja 5, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št.
1509/12, k.o. Maribor - Grad, pod opr. št.
Dn 6293/08, dne 25. 9. 2008, izdalo sklep
o vzpostavitvi zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 1561/91 z dne
24. 12. 1991, sklenjene na osnovi določil Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št.
18/91) med prodajalko Občino Maribor, ki
jo je zastopal predsednik Izvršnega sveta
Anton Rous in kupcem Franjom Jurakom,
EMŠO 1808914500282, stanujočim Strossmayerjeva ulica 28, Maribor, s katero je
prodajalka kupcu prodala stanovanje št. 12,
v III. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Strossmayerjeva ulica 28, Maribor, stoječe na parc. št. 1461, k.o. Maribor - Grad in
na njem dovolila vknjižbo etažne lastninske
pravice na ime kupca in
– kupoprodajne pogodbe z dne 30. 3.
1992 sklenjene med prodajalcem Franjom
Jurakom, stanujočim Stgrossmayerjeva ulica 28, Maribor in kupcem Inženirski biro
Ponting d.o.o. Maribor, Svetozarevska ulica
15, ki ga je zastopal direktor Marjan Pipenhaber, s katero je prodajalec kupcu prodal
stanovanje št. 12, v III. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Strossmayerjeva
ulica 28, Maribor, stoječe na parc. št. 1461,
k.o. Maribor - Grad in na njem dovolil vknjižbo lastninske pravice na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 25. 11. 2008
Dn 13651/08
Os-9726/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Nataše Kmetec, stanujoče Pivola 18, Hoče,
za vknjižbo lastninske pravice v njeno korist
in v korist Renate Kmetec, na nepremičnini,
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pripisani podvl. št. 409/4, k.o. Pivola, pod
opr. št. Dn 13651/08, dne 15. 10. 2008 izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižnih
listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 25/93 z dne
28. 10. 1993, sklenjene med prodajalcem
B.I.K., inženiring, nepremičnine, gradbena
operativa, d.o.o., Krekova ulica 18, Maribor,
ki ga je zastopal direktor Ivan Kos in kupcem
Finea, podjetje za gospodarsko svetovanje
d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 10, Maribor, ki
ga je zastopal direktor Miklavž Borec, s katero je prodajalec kupcu prodal stanovanje
št. 4 v izmeri 41,40 m2, v stanovanjski hiši
Pivola 18, Hoče, ležeči na parc. št. 244/2
in 220, pripisanih vl. št. 123, k.o. Pivola in
na njem dovolil vknjižbo lastninske pravice
v korist kupca in
– kupoprodajne pogodbe št. K19/95
z dne 22. 9. 1995, sklenjene med prodajalcem Finea, podjetje za gospodarsko
svetovanje d.o.o., Ulica Vita Kraigherja
10, Maribor, ki ga je zastopal direktor Miklavž Borec in kupcem Francem Klobaso,
stanujočim Zgornje Partinje 127a, Lenart,
EMŠO 1407938500297, s katero je prodajalec kupcu prodal enosobno stanovanje št. 4
v izmeri 41,40 m2, v stanovanjski hiši Pivola
18, Hoče, ležeče na parc. št. 244/2 in 220,
pripisanih vl. št. 123, k.o. Pivola in na njem
dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist
kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 in Renate Kmetec.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 11. 2008
Dn 14890/08
Os-9727/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Mateje Lešnik, stanujoče Ljubljanska ulica 7b, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2527/60, k.o. Tabor, pod opr.
št. Dn 14890/08, dne 17. 10. 2008 izdalo
sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 2706-/1-06/91 z dne 15. 11. 1991,
sklenjene med prodajalcem Železniškim
gospodarstvom Ljubljana, Moše Pijadejeva
39, ki ga je zastopal Zoran Madon in kupovalko Regino Klep, EMŠO 1908942505189,
stanujočo Fram 196, Fram, s katero je prodajalec kupovalki prodal stanovanje št. 9,
v II. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Ljubljanska ulica 7b, Maribor, pripisane
k vl. št. E-7, k.o. Tabor, na parc. št. 253 in
na njem dovolil vknjižbo lastninske pravice
v korist kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 24. 11. 2008
Dn 8343/08
Os-9728/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
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Majde Mergeduš, stanujoče Pohorska cesta 29, Hoče, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1711/11,
k.o. Spodnje Radvanje, v korist predlagateljice v višini 11/12 celote in v korist Jerice Dugi
v višini 1/12 celote, pod opr. št. Dn 8343/08,
dne 28. 10. 2008 izdalo sklep o vzpostavitvi
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 11/93 z dne 16. 9. 1993, o prodaji stanovanja, na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91), sklenjene
med prodajalcem Sana Hoče, d.o.o., Stara
cesta 20, Hoče, ki ga je zastopal direktor
Jože Arnuš in kupovalkama Magdo Ferenc,
EMŠO 2604929505069 ter Majdo Mergeduš, EMŠO 1301969505278, stanujočima
Pohorska cesta 29, Hoče, s katero je prodajalec kupovalkama prodal stanovanje št. 11,
v II. nadstropju stanovanjske hiše Pohorska
cesta 29, Hoče, parc. št. 689, k.o. Spodnje
Hoče in na njem dovolil vpis lastninske pravice v korist kupovalk.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 in Jerice Dugi.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 11. 2008
Dn 14233/08
Os-9729/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Jelene Radosavljević
stanujoče Machova ulica 5, Maribor, ki jo po
pooblastilu zastopa Jovica Tosović, Barvarska ulica 4, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št.
1917/53, k.o. Tabor, v njeno korist v višini
1/2 celote in v korist Milana Radosavljeviča
v višini 1/2 celote, pod opr. št. Dn 14233/08,
dne 28. 10. 2008 izdalo sklep o vzpostavitvi
zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe
z dne 29. 1. 1993, prijavljene za odmero davka na promet nepremičnin, sklenjene med
Miro Peršuh, EMŠO 1009955505701, stanujočo v Mariboru, Radvanjska 25 in Terezijo
Gumzej, EMŠO 1510932505764, stanujočo
v Mariboru, Betnavska 81, s katero sta pogodbenici zamenjali svoji nepremičnini tako,
da je prva pogodbena stranka izročila drugi
pogodbeni stranki svoje dvosobno stanovanje št. 1, v pritličju stanovanjskega objekta
v Mariboru, Machova 5, ležeče na parc. št.
334, vpisano v vl. št. 1282, k.o. Tabor; druga
pogodbena stranka pa je izročila prvi pogodbeni stranki svojo garsonjero št. 2, v pritličju
stanovanjskega objekta v Mariboru, Betnavska 81 in v kateri sta pogodbenici na zamenjanih nepremičninah dovolili vknjižbo lastninske pravice v korist nasprotne stranke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 in Milana Radosavljevića.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 11. 2008
Dn 10328/06
Os-9730/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
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v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Andreja Jelenca, stanujočega Pernica 62, Pernica, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2085/3, k.o.
Tabor, pod opr. št. Dn 10328/06, dne 28. 10.
2008 izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe št. 1856/92
z dne 24. 1. 1992, sklenjene med prodajalko
Občino Maribor, ki jo je zastopal predsednik
Izvršnega sveta Anton Rous in kupovalko
Matejo Podlesek, EMŠO 2109961505401,
stanujočo Ljubljanska ulica 19a, Maribor,
s katero je prodajalec kupovalki prodal stanovanje št. 3, v pritličju stavbe na naslovu
Ljubljanska ulica 19a, Maribor, stoječe na
parc. št. 1004, k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 24. 11. 2008
Dn 9660/07
Os-9731/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Stavbar IGM d.o.o., Miklavška cesta 40, Hoče,
ki ga zastopa odvetnik Boris Ozmec, Ljub
ljanska ulica 9, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani vl. št.
595, k.o. Rogoza, pod opr. št. Dn 9660/07,
dne 5. 11. 2008 izdalo sklep o vzpostavitvi
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 4-56-3/SG z dne 11. 6. 1974, sklenjene med prodajalcem Štefanom Ekerlom,
Radizel 132, Orehova vas - Slivnica in kupcem Gradbenim podjetjem Stavbar Maribor,
Industrijska ulica 13, Maribor, s katero je
prodajalec kupcu prodal nepremičnino parc.
št. 222/45, pripisano vl. št. 595, k.o. Rogoza
in na njej dovolil vknjižbo družbene lastnine
in vpis kupca kot imetnika pravice uporabe.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 24. 11. 2008
Dn 13211/05
Os-9732/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mirana Počkara, stanujočega Panonska ulica
37, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa
Ramzes d.o.o., Podrgrajsova ulica 12, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičninah, pripisanih vl. št. 2352, k.o. Tezno, v korist predlagatelja v višini 1/3 celote,
v korist Mihaele Počkar v višini 1/3 celote
in v korist Anice Počkar v višini 1/3 celote,
pod opr. št. Dn 13211/05, dne 30. 10. 2008
izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe z dne 14. 9. 1994,
sklenjene med prodajalcema Francijem Podrekarjem, EMŠO 1901941500456 in Nado
Podrekar, EMŠO 1112942505139, stanujočih Panonska ulica 37, Maribor in kupci Miranom Počkarjem, EMŠO 2407953500426,
Mihaelo Počkar, EMŠO 1010958505789 in

Anico Počkar, EMŠO 2607924505302, stanujočih Maistrova ulica 14, Maribor, s katero
sta prodajalca kupcem prodala nepremičnine parc. št. 1864/16, stavbišče hiša z naslovom Panonska ulica 37 v izmeri 110 m2
ter dvorišče v izmeri 152 m2, pripisano vl. št.
2352, k.o. Tezno.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na
zgoraj navedenih nepremičninah, 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 Mihaele Počkar in
Anice Počkar.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 11. 2008
Dn 2849/2007
Os-9424/08
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Nataši Pavlin Rogelja, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti dne 18. 6. 2007, na
predlog Medigo d.o.o., Nova Gorica, Gradnikove brigade 53, Nova Gorica, ki ga zastopa odvetnica Branka Mevlja - Turk iz Nove
Gorice, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, izdalo sklep opr. št. Dn 2849/2007 z dne 8. 1.
2008, o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, in sicer:
– prodajne pogodbe št. 150102058, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem
Gorica p.o. Nova Gorica in kupovalkama
Kovačič Zorko, Miren 172h, Miren ter Kovačič Jano, Miren 172h, Miren, katere predmet sta bila poslovna prostora v pritličju
poslovnega objekta »PH1« v Kare 8 v Novi
Gorici, ki stoji na parc. št. 147/2, k.o. Nova
Gorica, označena v načrtu posameznih delov objekta z oznako L10 in L12, v izmeri
38,32 m2 neto tlorisne površine, s pravico
souporabe skupnih delov stavbe in naprav
ter souporabe pripadajočega stavbnega in
funkcionalnega zemljišča (po trenutnih ZK
podatkih: nepremičnina z identifikacijsko št.
11.E, lokal v pritličju z oznako L10, Ulica
Gradnikove brigade 53, Nova Gorica, površine 19,11 m2 in nepremičnina z identifikacijsko št. 13.E, lokal v pritličju z oznako L12,
Ulica Gradnikove brigade 53, Nova Gorica,
površine 19,21 m2),
– prodajne pogodbe, sklenjene med Zorko Kovačič, Miren 172h, Miren in Jano Kovačič, Miren 172h, Miren, kot prodajalkama
ter Medigo d.o.o., Prvomajska 11, Nova Gorica, kot kupcem, katere predmet sta bila poslovna prostora v pritličju, označena v načrtu
posameznih delov objekta z oznako L10 in
L12 v neto izmeri 38,32 m2, v poslovnem
objektu »PH1« v Kare 8 v Novi Gorici, stoječe na parc. št. 147/53, k.o. Nova Gorica
(del bivše parc. št. 147/2 iste k.o.), s pravico
souporabe skupnih delov stavbe in naprav
ter souporabe pripadajočega stavbnega in
funkcionalnega zemljišča (po trenutnih ZK
podatkih: nepremičnina z identifikacijsko št.
11.E, lokal v pritličju z oznako L10, Ulica
Gradnikove brigade 53, Nova Gorica, površine 19,11 m2 in nepremičnina z identifikacijsko št. 13.E, lokal v pritličju z oznako L12,
Ulica Gradnikove brigade 53, Nova Gorica,
površine 19,21 m2).
Vknjižba lastninske pravice na zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
imetnika Medigo d.o.o., Nova Gorica, Gradnikove brigade 53, Nova Gorica.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
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mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču 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 Novi Gorici
dne 20. 3. 2008
Dn 4239/2008
Os-9043/08
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 4239/2008 z dne 18. 9.
2008 uveden postopek za izbris stare hipoteke na podlagi pogodbe o dolgoročnem
kreditu z dne 1. 9. 1992, XI/92-60, vknjižene
za kreditno terjatev upnice Marjane Krajnik,
Godešice 100, 4220 Škofja Loka v znesku
4.883,60 DEM s pp na nepremičnini, parc.
št. 1444/2, v vl. št. 869, k.o. Ptuj.
S tem oklicem se pozivajo hipotekarni
upniki oziroma zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko, da v skladu s 3.
točko 209. člena Zakona o zemljiški knjigi
– ZKK-1 (Ur. l. RS, št. 58/03) v treh mesecih
od objave oklica vloži ugovor proti izbrisu
stare hipoteke.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 18. 9. 2008
Dn 4628/2005
Os-9171/08
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je
po okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Branislava Ostojiča, Ronkova 16, Slovenj Gradec, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice pri nepremičnini ident. št.
32.E (850-1291-32), vpisani v zk. podvl. št.
1654/32 k.o. Slovenj Gradec, kjer je vpisana družbena lastnina in pravica uporabe za
Poslovno trgovski center d.o.o., Ronkova
ulica 4, Slovenj Gradec, do celote, izdalo
sklep Dn št. 4628/2005 z dne 16. 5. 2008,
s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe, sklenjene med prodajalcem Poslovno trgovskim centrom d.o.o., Ronkova
ulica 4, Slovenj Gradec in kupcem Turkuš
Zmagoslavom, Spodnji kraj 40, Prevalje.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagatelja Branislava Ostojiča, Ronkova 16,
Slovenj Gradec kot nadaljnjega kupca.
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 27. 10. 2008
Dn 4101/2008
Os-10107/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici mag. Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice postopka Gerk
Nataše, Bernetičeva 14, Koper, ki jo zastopa
Janja Luin, notarka v Kopru, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, dne 9. 12. 2008 sklenilo:
Začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 10. 11. 1989, sklenjene med
Leonom Horvatičem, Bernetičeva 14, Koper,
kot prodajalcem in Natašo Gerk, Puntarjeva
2, Koper, kot kupovalko, za nepremičnino,
stanovanje št. 16/III, v V. etaži stanovanjskega bloka v Kopru, Bernetičeva ulica 14.

Št.

Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana z ident. oznako 16.E v podvl. št. 4409/16, k.o. Semedela,
v naravi stanovanje v izmeri 53,75 m2, last
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper,
do celote.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi
sklepa o dovolitvi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe z dne 10. 11. 1989, ter pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim
št. 7113-45/2008 z dne 6. 6. 2008, v korist
Nataše Gerk, Bernetičeva 14, 6000 Koper,
EMŠO 2410968505042, do celote.
Imetnike pravic na nepremičnini z ident.
oznako 16.E, vpisani v podvl. št. 4409/16,
k.o. Semedela, ki v naravi predstavlja stanovanje v izmeri 53,75 m2, last Mestne občine
Koper, Verdijeva 10, Koper, do celote, se
poziva, da v enem mesecu od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 12. 2008
Dn 221/2008
Os-9958/08
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Tini Benčič, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog predlagateljice Sonje
Lorbek, Senčna pot 2, Portorož, ki jo zastopa notarka Mojca Tavčar Pasar iz Lucije,
zoper nasprotnega udeleženca Hoteli Palace d.d., zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine in vknjižbe lastninske pravice, dne
2. 12. 2008 sklenilo:
pri nepremičnini, vpisani v podvl.
4669/23, k.o. Portorož, z oznako 23.E, v naravi prostor v izmeri 17 m2 v II. nadstropju,
označen s št. 5 in rdečo barvo, se začne postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 14/97, sklenjene
dne 21. 10. 1997, med Hoteli Palace d.d.
Portorož, kot prodajalcem in Sonjo Lorbek,
kot kupovalko, katere izvirnik listine je izgubljen, obstaja pa fotokopija te listine.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice Sonje Lorbek, Senčna pot 2, Portorož, do celote.
Vknjižba se zahteva na podlagi kupoprodajne pogodbe, št. 14/97, sklenjene dne
21. 10. 1997, med Hoteli Palace d.d. Portorož, kot prodajalcem in Sonjo Lorbek, kot kupovalko, katere izvirnik listine je izgubljen.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 2. 12. 2008
Dn 2748/2007
Os-9959/08
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Tini Benčič, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog predlagatelja Nikša Zanne, Slavinje 1, Hruševje, zoper nasprotnega
udeleženca SGP SCT d.d. Ljubljana, Slovenska cesta 56, Ljubljana, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske
pravice, dne 27. 11. 2008 sklenilo:
pri nepremičnini, vpisani v podvl. 3559/54,
k.o. Portorož, z oznako 1054.E, v naravi garažni prostor v izmeri 12,75 m2, v nadstropju
št. 114, v Luciji, se začne postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 133/6-58, sklenjene dne 29. 6. 1977, med
SGP Slovenija ceste Ljubljana, kot prodajalcem, in Marijo Tul, kot kupovalko, katere
overjen izvirnik listine je izgubljen.
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Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja Nikše Zanne, Slavinje
1, Hruševje, do celote.
Vknjižba se zahteva na podlagi kupne
pogodbe št. 133/6-58, sklenjene dne 29. 6.
1977, med SGP Slovenija ceste Ljubljana,
kot prodajalcem in Marijo Tul, kot kupovalko, katere overjen izvirnik listine je izgubljen, kupne pogodbe, sklenjene dne 8. 6.
1987, med Marijo Tul, kot prodajalko in Nikše Zanne, kot kupcem, overjene pod Ov.
št. 478/87 ter na podlagi pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim,
sklenjene med SCT d.d. Ljubljana in Nikše
Zanne, notarsko overjene dne 25. 4. 2007,
pod št. OV 1860/07.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 27. 11. 2008
Dn 1165/2008
Os-9960/08
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Tini Benčič, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog predlagatelja Milana
Lončine, Kolomban 9g, Ankaran, ki ga zastopa notarka Mojca Tavčar Pasar iz Lucije,
zoper nasprotno udeleženko Ljiljano Ferizović, Rusjanov trg 6, Ljubljana, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe
lastninske pravice, dne 2. 12. 2008 sklenilo:
pri nepremičnini, vpisani v podvl. 1880/4,
k.o. Piran, z oznako 4.E, v naravi stanovanje
v IV. nadstropju v izmeri 30,95 m2, označeno
z modro barvo, se začne postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne
pogodbe, sklenjene dne 10. 5. 2006, med
Ljiljano Ferizović, Rusjanov trg 6, Ljubljana,
kot prodajalko in Milanom Lončinom, Kolomban 9g, Ankaran, kot kupcem, notarsko
overjene pri notarju Dravu Ferligoju iz Kopra, dne 31. 5. 2006, pod št. OV 1999/06,
katere izvirnik listine je izgubljen, obstaja pa
fotokopija te listine.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja Milana Lončino, Kolomban 9g, Ankaran, do celote.
Vknjižba se zahteva na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene dne 10. 5. 2006, med
Ljiljano Ferizović, Rusjanov trg 6, Ljubljana,
kot prodajalko in Milanom Lončinom, Kolomban 9g, Ankaran, kot kupcem, notarsko
overjene pri notarju Dravu Ferligoju iz Kopra, dne 31. 5. 2006, pod št. OV 1999/06,
katere izvirnik listine je izgubljen.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 2. 12. 2008
Dn 2746/2008
Os-10130/08
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni sodnici Tini Benčič, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog predlagateljice Znanislave
Dolar-Strnad, IX. korpusa 9, Piran, ki jo zastopa odv. Ila Zupančič iz Ljubljane, zoper
nasprotnega udeleženca Poslovni sistemi
Mercator d.d. Ljubljana, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, dne 5. 12. 2008 sklenilo:
pri nepremičnini, vpisani v podvl. 1792/9,
k.o. Piran, z oznako 9.E, v naravi poslovni
prostor v izmeri 163,21 m2, v I. nadstropju,
v dopolnilnem načrtu označen s črtkano zeleno črto, na naslovu Župančičeva ul. 24 in
26 v Piranu, se začne postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 39/04, sklenjene dne 13. 12.
2004, med Poslovnim sistemom Mercator
d.d. Ljubljana, kot prodajalcem in Tonetom
Strnadom ter Znanislavo Dolar-Strnad, kot
kupcema, notarsko overjene pod št. OV
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667/05, katere izvirnik listine je izgubljen,
obstaja pa fotokopija te listine.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice Dolar-Strnad, IX. korpusa 9, Piran, do polovice in Toneta Strnada,
Puhtejeva ul. 24, Ljubljana, do polovice.
Vknjižba se zahteva na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 39/04, sklenjene dne
13. 12. 2004, med Poslovnim sistemom
Mercator d.d. Ljubljana, kot prodajalcem in
Tonetom Strnadom in Znanislavo Dolar-Strnad, kot kupcema, notarsko overjene pri
notarju Andreju Škrku pod št. OV 667/05, ki
se je izgubila.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 5. 12. 2008
Dn 1770/2007
Os-10131/08
Okrajno sodišče v Piranu je v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog predlagateljice Semire Božič iz Izole, Šared 8/a, zaradi
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, vknjižbe lastninske pravice, na podlagi
234., 235. in 236. člena Zakona o zemljiški
knjigi – 1 in Zakona o zemljiški knjigi – 1
A (ZZK – 1, ZZK – 1 A, Ur. l. RS, št. 58/03,
št. 45/08), dne 20. 10. 2008, sklenilo:
pri parceli št. 3762, v vložku št. 204,
k.o. Malija, dvorišče 210 m2, dvorišče 59 m2,
stanovanjska stavba 121 m2 in pri parceli
št. 3761, v vložku št. 680, k.o. Malija, dvorišče 210 m2, dvorišče 59 m2 in stanovanjska
stavba 121 m2, se začne postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z dne 28. 6. 1996, sklenjene med
prodajalci Natalijo Furlan Podreka, Suzano
Podreka in Miranom Podreko ter kupci Semiro Božič, Sandro Božič in Karleto Božič, ki
je overjena 19. 7. 1996, pri notarki Nevenki
Kovačič iz Kopra, pod opr. št. OV 3748/96,
katere izvirnik listine je izgubljen, obstoji pa
fotokopija te listine.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Samire Božič iz Izole, Šared 8/a, do
ene dvanajstine, Sandre Božič iz Izole, Šared 8/a, do ene dvanajstine in Karlete Božič
iz Izole, Šared 8/a, do ene dvanajstine.
Vknjižba se zahteva na podlagi navedene
kupne pogodbe z dne 28. 6. 1996 ter na podlagi izvirnika aneksa h kupoprodajni pogodbi
z dne 28. 6. 1996, sklenjene med prodajalci
Natalijo Furlan Podreka, Suzano Podreka in
Miranom Podreko ter kupci Semiro Božič,
Sandro Božič in Karleto Božič, overjene pri
notarki Nevenki Kovačič iz Kopra dne 22. 7.
1996, pod opr. št. OV 3770/96 in identifikacijskega potrdila GGS d.o.o. za parcele št.
3762 in 3761, k.o. Malija z dne 17. 5. 2007.
Iz vsebine listine, ki se vzpostavlja sledi,
da so prodajalci Natalija Furlan Podreka,
Suzana Podreka in Miran Podreka solastniki do ene dvanajstine nepremičnin, vpisanih v k.o. Izola, bivših parcel št. 6980/6,
v naravi hiša 61 m2, gospodarsko poslopje
38 m2, dvorišče 292 m2, vpisanih v bivšem
zemljiškoknjižnem vložku št. 4869 in parcele
št. 6980/7, v naravi hiša 36 m2, gospodarsko
poslopje 46 m2, dvorišče 308 m2, vpisanih
kot I. z.k. telo v vložku št. 3130. Deleže so
prepustili v last in posest kupcem, vsakemu
do ene tretjine, in sicer Semiri Božič ter mladoletnima Sandri Božič in Karleti Božič.
Davek je odmerjen in plačan, podpisi
prodajalcev overjeni. Center za socialno
delo Izola z odločbo št. 584-796 z dne 19. 7.
1996 je odobril pravni posel, kupno pogodbo, ki sta jo sklenila tedaj mladoletni Sandra
Božič in Karleta Božič, obe iz Izole, Proletarskih brigad 16. Identifikacijsko potrdilo,
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izdano od GGS d.o.o. dne 17. 5. 2007 potrjuje, da bivša parcela št. 6980/6 k.o. Izola III
v celoti ustreza parceli št. 376/2 k.o. Malija
ter parcela št. 6980/7 k.o. Izola III v celoti
ustreza parceli št. 3761 k.o. Malija.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 20. 10. 2008
Dn 2848/2008
Os-10108/08
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Simone Zupančič, Slomškova ulica 23, Ljub
ljana, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine, pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 27. 2. 1992, sklenjene med prodajalko
Industrijo usnja Vrhnika, Tržaška cesta 31,
Vrhnika in kupovalko Lidijo Ogrin, Gradišče
13a, Vrhnika, za nepremičnino, stanovanje
št. 7 v 1. nadstropju (3. etaži), s shrambo št.
7 v kleti (1. etaži), v skupni izmeri 54,71 m2,
z identif. št. 7.E (2002-2569-7), stanovanjske stavbe na Vrhniki, Gradišče 13a.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Simone Zupančič, Slomškova ulica
23, Ljubljana, na podlagi te pogodbe in darilne pogodbe z dne 13. 8. 1993.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 15. 12. 2008
Dn 3101/2008
Os-10132/08
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Majde Munda, Gradišče 14b, Vrhnika, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine,
kupne pogodbe št. 244/82-05/20-67 z dne
20. 5. 1982, sklenjene med prodajalcem in
investitorjem Imos - Splošno gradbeno podjetje, n.sol.o., Grosuplje, Taborska cesta 13
in kupcema Magdo Lukež, roj. l. 1952 ter
Ciprijanom Lukežem, roj. l. 1950, takrat iz
Ljubljane, Polje Cesta VI/6, za nepremičnino, stanovanje št. 10 v 3. nadstropju (4.
etaži), s shrambo št. 10 v kleti (1. etaži),
v skupni izmeri 35,47 m2, z identif. št. 110.
E (2002-2583-110), stanovanjske stavbe na
Vrhniki, Gradišče 13b, vpisano v podvložku
št. 4360/27, k.o. Vrhnika.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Majde Munda, Gradišče 14b, Vrhnika, na podlagi te pogodbe in kupoprodajne
pogodbe z dne 12. 4. 1985.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 15. 12. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 124/2008
Os-9785/08
Okrajno sodišče v Brežicah je po sodnici Ester Žnidarič, v pravdni zadevi tožeče stranke Pinterič Amalije Ane, Artiče 37,
Artiče, ki jo zastopa odvetnik Dušan Med-

ved iz Krškega, proti toženi stranki Grosinič
Ani, ZDA, sedaj neznanega bivališča, zaradi ugotovitve lastninske pravice pct. 1.500
EUR, dne 1. 10. 2008 sklenilo:
toženi stranki Grosinič Ani, ZDA, sedaj
neznanega bivališča, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Bojan Klakočar iz Krškega.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 19. 11. 2008
P 516/06
Os-9609/08
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
opr. št. P 516/06 z dne 7. 10. 2008, 1. toženi
stranki Karlu Baruci postavilo začasno zastopnico, odvetnico Ireno Jerman iz Kopra,
Vojkovo nabrežje 23.
Začasna zastopnica je bila postavljena
na podlagi prvega odstavka v zvezi z drugim
odstavkom 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, ki določa, da sodišče postavi začasnega zastopnika, če je prebivališče tožene stranke neznano, pa tožena stranka
nima pooblaščenca.
Začasna zastopnica bo toženo stranko
zastopala v postopku vse do takrat, dokler
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 11. 2008
P 824/07
Os-9783/08
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
opr. št. P 824/07 z dne 21. 11. 2008, toženi
stranki Borutu Tishlerju postavilo začasno zastopnico, odvetnico Bredo Demšar iz Kopra.
Začasna zastopnica je bila postavljena
na podlagi prvega odstavka v zvezi s 4.
točko drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, ki določa, da sodišče
postavi začasnega zastopnika, če je prebivališče tožene stranke neznano, pa tožena
stranka nima pooblaščenca.
Začasna zastopnica bo toženo stranko
zastopala v postopku vse do takrat, dokler
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 11. 2008
I 3284/2006
Os-9645/08
V izvršilni zadevi upnice SKB banke d.d.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžnici Zupan
Polonci, Retnje 16, Tržič, ki jo zastopa odvetnica Ladi Voršič, Benedičičeva pot 15, Kranj,
zaradi izterjave 794,93 EUR s pp, je sodišče
postavilo dolžnici Polonci Zupan, Retnje 16,
Tržič, začasno zastopnico, odvetnico Ladi
Voršič, Benedičičeva pot 15, Kranj, ki ima
v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice od dneva postavitve in vse do
takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 20. 11. 2008
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I 1663 I 11363/1996
Os-9311/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice SKB banke d.d., Ajdovščina
4, Ljubljana, proti dolžniku Branku Grdenu,
Razgled 3a, Piran, zaradi izterjave 212,25
EUR s pp sklenilo:
dolžniku Grden Branku se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku postavi
začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Erčul Branko, Tržaška 40, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2008
VL 24816/2008
Os-9646/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Maribor d.d.,
Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa
Helena Sever Hamad, Cankarjeva ulica 3,
Maribor, proti dolžniku Dejanu Hairlahoviću,
Cesta maršala Tita 3, Jesenice, zaradi izterjave 1.034,75 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Dejanu Hairlahoviću se na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ, postavi začasno zastopnico, upravičeno za sprejemanje pisanj.
Za začasno zastopnico, upravičeno za
sprejemanje pisanj, se postavi odvetnico
Mojco Košir, Cesta železarjev 86, 4270 Jesenice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2008
VL 12109/2008
Os-9647/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, ki ga zastopa Barbara Kosmač,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, proti dolžniku Marselj Trček, Brodarjev trg 3, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 246,65 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Marselju Trčku, Brodarjev trg 3,
Ljubljana - dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Mojmir Jesenko, Kolodvorska 14a, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 8. 2008
VL 33701/2008
Os-9648/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Nove KBM d.d., Ulica
Vita Kraigherja 4, Maribor, ki jo zastopa Aleksandra Hartman, Vita Kraigherja 4, Maribor, proti dolžniku Miroslavu Mikložiču, dediču, po Mikložič Miroslavu), Bistriška cesta
74, Poljčane, zaradi izterjave 2.972,97 EUR
s pp sklenilo:

Št.

dolžniku Miroslavu Mikložiču (dediču
po Mikložič Miroslavu), Bistriška cesta 74,
Poljčane, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Razreši se začasni zastopnik odv. Matjaž
Jugovec, Partizanska 13a, 2000 Maribor.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Nada Vučajnk, Kolodvorska cesta 8, 2310
Slovenska Bistrica.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2008
VL 66942/2008
Os-9649/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Nove KBM d.d., Ulica
Vita Kraigherja 4, Maribor, ki jo zastopa Aleksandra Hartman, Vita Kraigherja 4, Maribor, proti dolžniku Antonu Vindišu, Obrežna
ulica 81, Maribor, zaradi izterjave 1.365,68
EUR sklenilo:
dolžniku Antonu Vindišu, Obrežna ulica
81, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Otmar Zapletal, Vetrinjska 11, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2008
VL 21394/2008
Os-9705/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Nove KBM d.d., Ulica Vita
Kraigherja 4, Maribor, ki jo zastopa Aleksandra Hartman, Vita Kraigherja 4, Maribor, proti dolžniku Damijanu Šprajcu Ivanuši, Kidričeva ulica 9a, Maribor, zaradi izterjave
465,05 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Damijanu Šprajcu Ivanuši, Kidričeva ulica 9a, Maribor, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Ivan Blatnik, Kešetovo 15, Trbovlje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2008
VL 24293/2008
Os-9706/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Maribor d.d.,
Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa

119 / 19. 12. 2008 /

Stran

4047

Helena Sever Hamad, Cankarjeva ulica
3, Maribor, proti dolžniku Urošu Šusterju,
Zagrad 32/a, Celje, zaradi izterjave 953,90
EUR sklenilo:
dolžniku Urošu Šusterju, Zagrad 32/a,
Celje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Razreši se začasnega zastopnika Matjaža Jugovca, Partizanska 13a, 2000 Maribor,
ki je bil postavljen s sklepom dne 21. 8.
2008.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Karmen Orter Divjak, Šlandrov trg 20a, 3310
Žalec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2008
VL 4342/2008
Os-9708/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Nove KBM d.d., Ulica Vita
Kraigherja 4, Maribor, ki jo zastopa Alojz
Ribič, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, proti
dolžniku S.G.D. Fjona-Gradbeništvo Fidani
Redžep s.p., Ulica Moše Pijade 36, Maribor
- dostava, zaradi izterjave 23.301,68 EUR
sklenilo:
dolžniku S.G.D. Fjona-Gradbeništvo Fidani Redžep s.p., Ulica Moše Pijade 36,
Maribor - dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Razreši se začasnega zastopnika Matjaža Jugovca, Partizanska 13a, Maribor, ki je
bil postavljen s sklepom dne 21. 8. 2008.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Karmen Orter Divjak, Šlandrov trg 20a, Žalec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2008
VL 8817/2008
Os-9710/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Adriatic, zavarovalna družba, ki jo zastopa Adriatic Slovenica
d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper - Adriatic,
zavarovalna družba, proti dolžnici Liljani Ivanuša, Dvorakova 10c, Maribor - dostava,
zaradi izterjave 1.275,39 EUR sklenilo:
dolžnici Liljani Ivanuša, Dvorakova 10c,
Maribor - dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Razreši se začasnega zastopnika Matjaža Jugovca, Partizanska 13a, Maribor, ki je
bil postavljen s sklepom dne 21. 8. 2008.
Za začasnega zastopnika se postavi Otmar Zapletal, Vetrinjska 11, Maribor.
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Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2008
VL 35618/2008
Os-9713/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, ki jo zastopa Barbara Kosmač,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, proti dolžniku Dragu Miškoviču,
Jakčeva ulica 34, Ljubljana - dostava, zaradi
izterjave 7.549,76 EUR sklenilo:
dolžniku Dragu Miškoviču, Jakčeva ulica 34, Ljubljana - dostava, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Mauri Stanislav, Cankarjev trg 11, Vrhnika.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2008
VL 2511/2008
Os-9770/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljana cesta 3a, Koper - Adriatic, zavarovalna
družba, proti dolžniku Marku Pavličiču, Betnavska cesta 106, Maribor - dostava, zaradi
izterjave 873,47 EUR sklenilo:
dolžniku Marku Pavličiču, Betnavska cesta 106, Maribor - dostava, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Otmar Zapletal, Vetrinjska 11, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2008
VL 54728/2008
Os-9773/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, proti dolžnici Savici Jurković, Cesta krških žrtev 11, Krško, zaradi izterjave
115,69 EUR s pp sklenilo:
dolžnici Savici Jurković, Cesta krških žrtev 11, Krško, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi
začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Jasna Simčič, Dalmatinova ulica 1, 8000
Novo mesto - dostava, Novo mesto.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
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pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2008
I 8048/2000
Os-9784/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljub
ljana, ki ga zastopa odv. Biljana Ana Filipov,
Tomšičeva 3, Ljubljana, zoper dolžnika Mateja Kavaša, Novakova 1, Ljubljana, zaradi
izterjave 801,84 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Kavaš Mateju, Novakova 1,
Ljubljana, se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP, postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Goriup
Simona, Čufarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2008
VL 26677/2008
Os-9792/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, ki jo zastopa Barbara Kosmač,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria dostava, proti dolžniku Bogomirju Bezjaku,
Kurirska pot 2/c, Jesenice, zaradi izterjave
484,56 EUR sklenilo:
dolžniku Bogomirju Bezjaku, Kurirska pot
2/c, Jesenice, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi
začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Mojca Košir, Cesta železarjev 8/b, Jesenice.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2008
In 995/2006
Os-9370/08
Okrajno sodišče v Mariboru je v izvršilni
zadevi upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno
pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Mariboru, proti dolžniku Stanislavu Šturbeju, Dalmatinska ul. 3/a, Maribor, zaradi izterjave
25.360,51 EUR s pp, v skladu s 4. točko
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ,
s sklepom opr. št. 0440 In 995/2006 z dne
29. 10. 2008, postavilo začasnega zastopnika dolžniku Stanislavu Šturbeju, Dalmatinska ul. 3/a, Maribor, odvetnika Valentina
Breznika, s pisarno na Pohorski ulici 13/e
v Mariboru, zaradi zastopanja v zgoraj navedeni izvršilni zadevi. Začasni zastopnik bo
zastopal dolžnika v postopku vse do takrat,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler or-

gan, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 10. 2008
In 892/2006
Os-9767/08
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju,
dolžniku Vojku Lešniku, Gačnik 18, Pesnica
pri Mariboru, v izvršilni zadevi upnika Summit Leasing Slovenija d.o.o., Flajšmanova 3,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Samo Urbanija iz Ljubljane, zaradi izterjave 4.434,65
EUR s pp postavilo dolžniku začasnega zastopnika, odvetnika Nenada Zečevića, Trg
Leona Štuklja 5, Maribor, ki dolžnika v predmetnem izvršilnem postopku zastopa od
20. 11. 2008 in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 11. 2008
I 2634/2007
Os-9309/08
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po
okrajni sodnici Klaudiji Zadravec Ščančar,
v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska cesta
134b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Biljana Ana Filipov iz Ljubljane, proti dolžniku
Emirju Džafiču, Kocljevo naselje 9, Beltinci,
zaradi izterjave 746,68 EUR, dne 2. 9. 2008
sklenilo:
V izvršilni zadevi Okrajnega sodišča
v Murski Soboti, opr. št. I 2634/2007, se
dolžniku postavlja začasna zastopnica, in
sicer odvetnica Andreja Ritonja Špilak, Ulica
Staneta Rozmana 16, Murska Sobota.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice, in sicer od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 10. 2008
I 1373/2007
Os-9569/08
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnice Volksbank d.d., Dunajska cesta
128a, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Matjaž
Rihtar, Resljeva 23, Ljubljana, proti dolžnici
Andreji Gričar Murko, Gramscijeva ulica 6,
Izola - Isola, zaradi izterjave 304,98 EUR
s pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku,
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in
zavarovanju sklenilo:
dolžnici se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. I 1373/07 postavi odvetnik Matjaž Kezunovič iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
v postopku vse do takrat, dokler dolžnica
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 23. 10. 2008
Ig 23/2005
Os-9805/08
Okrajno sodišče v Škofji Loki je na podlagi določb prvega odstavka in 4. točke
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drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, dolžniku Časni
Zvonetu, Godešič 119, Škofja Loka, v izvršilni zadevi Ig 23/2005, zaradi izterjave
9.299,11 EUR s pp, postavilo začasnega
zastopnika Petra Osolnika ml., odvetnika
iz Škofje Loke. Postavljeni zastopnik bo zastopal dolžnika v postopku, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 2. 12. 2008

II D 856/2008
Os-9804/08
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Koblar Pavlu,
roj. 20. 7. 1924, umrlem 14. 6. 2006, nazadnje stanujočem Jamova cesta 62, Ljub
ljana, državljanu Republike Slovenije.
Sodišču niso znani zakoniti dediči po zapustniku, zato sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine po pok. Koblar
Pavlu, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo takrat razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2008

Oklici dedičem

D 126/2008
Os-9703/08
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Kragelj Stanislavu, sinu
Franca, rojenem 14. 11. 1932, državljanu
Republike Slovenije, invalidskem upokojencu z zadnjim stalnim prebivališčem na Mostu na Soči 66, ki je umrl 30. 4. 2008.
V zapuščinskem postopku je bilo ugotovljeno, da bi prišli v poštev za dedovanje
na podlagi zakona dediči tretjega dednega reda, med ostalimi tudi teta zapustnika
(domnevno Rovšček) Julija, hči Matije in
Terezije, sestra zapustnikove pokojne matere Kragelj Terezije, rojene Rovšček, rojene
25. 9. 1895 oziroma njeni morebitni potomci,
pri čemer niso znani njihovi osebni podatki
in tudi ne naslovi. Imenovana naj bi se leta
1928 izselila v Ameriko in stikov s svojo družino ni ohranila.
Sodišče s tem oklicem poziva vse neznane dediče, da se v roku enega leta od
objave tega oklica zglasijo in uveljavljajo
svojo pravico do dediščine.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasijo, bo sodišče upoštevalo le
znane dediče.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 27. 11. 2008

D 235/2007
Os-9322/08
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Angeli Majcen, rojeni dne 29. 11. 1917, upokojenki,
državljanki Republike Slovenije, umrli dne
25. 2. 2007, nazadnje stanujoči Visoko 83,
Kranj.
Zapustnica je dne 17. 5. 2001 napravila
pisno oporoko pred pričama v notarski obliki, iz katere izhaja, da sta oporočna dediča
Milivoj Savič in Milena Savič. Zakoniti dediči
zapustnice Franc Rogelj, Milan Omejc in
Alojz Rogelj so priznali veljavnost zapustničine oporoke.
Zakoniti dedič Alojz Rožman je od leta
1945 pogrešan in neznanega prebivališča,
zato ga sodišče poziva, da se priglasi v roku
enega leta od objave tega oklica.
Po preteku navedenega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave skrbnika za posebni primer, ki bo
v tem postopku postavljen dediču Alojzu
Rožmanu in na podlagi podatkov, s katerimi
sodišče razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 13. 10. 2008
I D 502/2008
Os-9702/08
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Martinu Erdaniju, roj. 4. 11. 1895, umrlem 18. 3. 1982,
nazadnje stanujočem 920 East 216 th Street, Euclid, Cuyahoga.
Zapustnik je zapustil potomce, sina Milana Erdanija, roj. 6. 9. 1926, sina Miroslava
Erdanija, roj. 14. 4. 1930 ter nečake in zeta
na podlagi vstopne pravice po pok. zap.
hčerki Mariji Erdani, poročeni Bernhauser,
roj. 7. 12. 1924, umrli 20. 10. 1993, ki so
Josef Bernhauser, roj. 14. 3. 1927, Milan
Bernhauser, roj. 28. 7. 1953, Josef Bernahuser, roj. 29. 8. 1955, Maria Berhauser, roj.
9. 6. 1962, Peter Bernhauser, roj. 5. 7. 1967
in Silvester Bernahuser, 18. 9. 1957.
Sodišču ni znano ali je zap. nečak Silvester Bernhauser, roj 18. 9. 1957, še živ.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva dediča Silvestra Bernahuserja, roj. 18. 9. 1957, da se v roku
enega leta od objave tega oklica in oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča priglasi
k dedovanju.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 11. 2008

Oklici pogrešanih
N 65/2008
Os-9600/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Martini Franca, v nepravdni zadevi
predlagatelja postopka Silvija Delošto, Izletniška pot 70, Koper, ki ga zastopa odv.
Rok Munih iz Kopra, zoper nasprotno udeleženko Marijo Rota od Ivana, neznanega
bivališča, ki jo zastopa skrbnica za poseben
primer Angelina Rulic, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke za mrtvo sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev pogrešane nasprotne udeleženke Marije Rota od
Ivana, neznanega bivališča, za mrtvo.
Pogrešano se poziva, da se oglasi, kakor
tudi vse, ki kaj vedo o njenem življenju ali
smrti, da to sporočijo sodišču v treh mesecih
po objavi oglasa v Uradnem listu RS, ker
bo sodišče po poteku tega roka pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 24. 9. 2008
N 63/2008
Os-9601/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Martini Franca, v nepravdni zadevi
predlagatelja postopka Silvija Delošto, Izletniška pot 70, Koper, ki ga zastopa odv.
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Rok Munih iz Kopra, zoper nasprotno udeleženko Ivano Rota od Ivana, neznanega
bivališča, ki jo zastopa skrbnica za poseben
primer Angelina Rulic, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke za mrtvo sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev pogrešane nasprotne udeleženke Ivane Rota od
Ivana, neznanega bivališča, za mrtvo.
Pogrešano se poziva, da se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o njenem življenju
ali smrti, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oglasa, ker bo sodišče
po poteku tega roka pogrešano razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 24. 9. 2008
N 49/2008
Os-9762/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Martini Franca, v nepravdni zadevi predlagatelja postopka Emilia Riosa, Via
San Pelagio 12, Trst, Italija, zoper nasprotnega udeleženca Rudolfa Rioso, pok. Antona, nazadnje stanujočega Dvori, Pobegi,
ki ga zastopa skrbnica za poseben primer
Cvetka Birsa, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca za mrtvega sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Rudolfa Riose, pok. Antona, roj. 10. 5. 1902, nazadnje
stanujočega Dvori, Pobegi, za mrtvega.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju
ali smrti, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oglasa, ker bo sodišče
po poteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 10. 2008
N 41/2008
Os-9463/08
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Pavline
Novak, Dolnje Vreme 26, Vremski Britof,
zoper nasprotnega udeleženca Rudolfa Rapotca, roj. 12. 8. 1874 v Gornjih Ležečah,
zaradi razglasitve za mrtvega.
Rudolf Rapotec, se je rodil 12. 8. 1874
v Gornjih Ležečah. Zakonsko zvezo je sklenil dne 6. 3. 1905 v Vremah, s Kranjec Frančiško, ki je bila rojena 27. 2. 1881 v Famljah.
V zakonski zvezi sta se jima rodila sin Jožef
Rapotec, roj. 10. 2. 1906 v Dolnjih Vremah,
ter hči Frančiška Rapotec, roj. 19. 4. 1907
v Dolnjih Vremah. Po navajanjih predlagateljice naj bi pogrešani kot ekonomski emigrant odšel pred 1. svetovno vojno v Ameriko. Nihče od svojcev ne ve natančno kam,
za njim pa se je izgubila vsaka sled.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem in njegovem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Sežani, v roku treh mesecev od objave tega
oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 13. 11. 2008

Sodni preizkusi
menjalnih razmerij
Ng 51/2008
Os-10027/08
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, Miklošičeva 7, Ljub
ljana, obvešča vse na skupščini dne 16. 6.
2008 izključene »manjšinske delničarje«
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družbe Dinos družba za pripravo sekundarnih surovin d.d., Šlandrova 6, Ljubljana, da
lahko v roku enega meseca od objave tega
obvestila vložijo svoje predloge za preizkus višine primernosti odpravnine, ki jo je
ponudil glavni delničar družba Euro Trend,
družba za poslovne storitve d.o.o., Steletova ulica 8/a, Kamnik. Po poteku citiranega
roka, skladno s 607. členom Zakona o gospodarskih družbah, predlogov več ni dopustno vložiti. Predloge je potrebno vložiti
v dveh izvodih na naslovu sodišča z oznako
opravilne številke Ng 51/2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 12. 2008
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Plohl Izidor, Ponoviška 9, Litija,
zavarovalno polico, št. 50500068964, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnr‑302179

Spričevala preklicujejo
Adrović Asad, Tunjiška cesta 2, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehniških strok Šiška, izdano leta 1997.
gnm‑302134
Bernot Peter, Homec II ulica 6, Domžale,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
elektrotehniko v Ljubljani, izdano leta 1983.
gne‑302167
Cvetek Jana, Srednja vas 22, Srednja
vas v Bohinju, spričevalo o zaključnem izpitu
na EGSŠ, izdano leta 2001. gnu‑302151
Čopar Metka, Radegunda 54, Mozirje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
frizerske, tekstilne, strojne in prometne šole
Celje – pomožna šivilja. gnw‑302124
Dojčinović Vladimir, Medetova 1, Kranj,
spričevalo 1. in 3. letnika Srednje trgovske
šole v Kranju, izdano leta 2004, 2007.
gng‑302115
Einspieler Matevž, Bratov Babnik 61,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevala od 1. do 3. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani. gno‑302182
Emeršič Saška, Moškanjci 114/e,
Gorišnica, maturitetno spričevalo Gimnazije
Ptuj, št. 1572, izdano leta 2005.
gnl‑302160
Glamočanin Svetislav, Struževo 2/c,
Kranj, diplomo Šole za strojništvo Škofja
Loka, izdana leta 2004. gnb‑302120
Gobec Vesna, Podšmihel 9, Laško,
maturitetno spričevalo Gimnazije Celje
Center, izdano leta 2001. gnu‑302126
GP Saloski d.o.o., Kotnikova ulica 005,
Ljubljana, delovno dovoljenje za tujca
Kovaćević Dževad, št. 04244227695.
gnb‑302145
Horvat Sofija, Trg komandanta Staneta
4, Ljubljana, indeks, št. 41053491, izdala
FOV Kranj. gnq‑302205
Iliev Dalibor, Cesta Jaka Platiše 3, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Ljudske
univerze v Kranju, izdano leta 2003.
gne‑302142
Iveljić Karolina, Poljanska cesta 14,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 2006. gng‑302165
Jarc Rok, Ulica Malči Beličeve 91,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika SGGEŠ
Ljubljana, izdano leta 2006. gnd‑302143
Jarc Rok, Ulica Malči Beličeve 91,
Ljubljana, spričevalo od 1. do 3. letnika
SGGEŠ Ljubljana. gnv‑302200
Jerala Urška, Podrovnik 101, Zgornja
Besnica, spričevalo 2., 3. in 4. letnika
Ekonomske gimnazije v Kranju, izdano leta
2006, 2007 in 2008. gnj‑302137

Jerenec Valentina, Nova vas pri Ptuju 32
A, Ptuj, spričevalo 4. letnika Gimnazije Ptuj,
izdano leta 2008. gnl‑302110
Kolar Dimitrij, Mlinska ulica 8 A,
Slovenske Konjice, indeks, št. 21010588,
Fakulteta za družbene vede. gnm‑302109
Križan Agata, Lackova 47, Maribor,
diplomo Filozofske fakultete v Ljubljani, št.
M-1574/2007. gnj‑302187
Lasič
Darja,
Ljubljanska
cesta
4/b, Kamnik, spričevalo o poklicni maturi
in obvestilo o poklicni maturi Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2008. gnu‑302176
Lorbek Sandra, Rusjanov trg 9,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Edvarda
Kardelja Ljubljana – Polje, izdano leta 1990.
gnz‑302121
Mohorič Bojana, Godovič 123, Godovič,
obvestilo o uspehu 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano
leta 2006. gne‑302117
Novak Marjana, Pod Mirco 7, Jesenice,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Jesenice,
izdano leta 1983, izdano na ime Gasser
Marjana. gnc‑302144
Pahor Andreja, Zelena pot 28, Ljubljana,
diplomo Pedagoške akademije v Ljubljani,
izdana leta 1984, na ime Pahor Weber
Andreja. gnz‑302146
Plesec
Petra,
Tržaška
cesta
55/a, Ljubljana, diplomo Pravne fakultete v
Ljubljani, izdana leta 2005, na ime Knežević
Petra. gnl‑302185
Pranjič Simon, Zg. Škofije 20, Škofije,
letno spričevalo Srednje tehniške šole
Koper, izdano leta 2005. gnn‑302108
Repovž Miha, Pot za Bistrico 17,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole – smer strojni finomehanik.
gnr‑302154
Režonja Marija, Gaberje, Spodnja
ulica 23, Lendava – Lendva, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole
Murska Sobota, izdano leta 1980, izdano na
ime Kolenko Marija. gnt‑302152
Rosenfeld Črt, Cankarjeva ulica 6/c,
Maribor, maturitetno spričevalo II. gimnazije
Maribor, izdano leta 2006. gny‑302197
Sirar Branimir, Puhova ulica 1, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Ljubljani. gnx‑302148
Stojnšek Boris, Žahenberc 46, Rogatec,
spričevalo 6. razreda OŠ Rogatec, izdano
leta 1990. gno‑302132
Tanasič Milan, Šalek 90, Velenje,
spričevalo Poklicne in tehniške rudarske
šole. gnx‑302131
Uršič Ana, Glavarjeva ulica 10, Ljubljana,
spričevalo 2. in 3. letnika Gostinske šole,
izdano leta 2005 in 2006. gnm‑302113
Vrabič Bojan, Martjanci 59, Martjanci,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
srednje šole Murska Sobota, izdano leta
2001. gny‑302172
Zimic Gregor, Kardeljev trg 2, Velenje,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika Gimnazije Velenje, izdano leta 2002.
gnj‑302162
Žagar Nives, Ulica Slavka Gruma 68,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem

izpitu Srednje trgovske šole v Domžalah.
gnr‑302204
Žemlja Klemen, Šmarjetna gora 1/a, Kranj,
spričevalo od 1. do 4. letnika Ekonomske
gimnazije v Kranju. gnn‑302158
Žunič Jure, Grčarice 42, Dolenja vas,
obvestilo o uspehu 5. letnika Srednje
lesarske šole v Škofji Loki, šolsko leto
2005/06. gng‑302194
Žura Jože, Mestne njive 8, Novo mesto,
maturitetno spričevalo Šolskega centra
Novo mesto, št 54/80, izdano leta 1980.
gnn‑302133

Drugo preklicujejo
Abovski Ruit, Efenkova cesta 61, Velenje,
certifikat o NPK, št. IBD-08/544/5820.010.3.1,
opravljen na Šolskem centru v Celju –
Srednja šola za gradbeništvo dne 10. 4.
2008. gnv‑302125
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d. PE Novo mesto, veljavnost naslednjih
dokumentov: zelene karte št. 1774985,
1792143, 1774026, 1398978, 1502425,
1792350, 1727936, 1727227, 1727228,
1573965, 1614655, 1654227, 1405280,
1327048, 1502254, 1573447, 1605247,
1574110; police 2-AO-94 št. 39726 in 39727;
polica bela ZAV 11/07 št. 0000372811; vinkulacija 08-SVI-02/07 št. 049525, 046431,
046458; ponudba PO-FP-01/0 št. 1117934;
polica 07-AOD-01/07 št. 0405107, 590291,
590419, 0567324, 0405726; pobotnica
obr. POB 237 št. 00100976, 00053177,
00053191, 113579; pobotnica Z-3 št.
00668476, 00668477; police STAN B/03 št.
00066456, 00066458; polica ZAN 10/06 št.
00462908. Ob-9997/08
Avtoprevozništvo Anita Kohn Škoda
s.p., Cesta v Zgornji Log 38, Ljubljana,
potrdilo za voznika Martina Kostadinova,
št. 006000/MJ38-2-10591-2007, izdano
7. 11. 2007 z veljavnostjo do 6. 7. 2008.
gnn‑302183
Avtoprevozništvo Anita Kohn Škoda
s.p., Cesta v Zgornji Log 38, Ljubljana,
potrdilo za voznika Paneja Serafomova,
št. 006000/MJ38-2-1226-2008, izdano
13. 2. 2008 z veljavnostjo do 30. 9. 2008.
gnm‑302184
Brunec Lučka, Adamičeva 4, Domžale,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad,
št. 108/09. gnb‑302153
Bukošek Anton, Police 30, Gornja
Radgona, delovno knjižico. gnb‑302170
Corn Mateja, Cesta talcev 4/a, Logatec,
študentsko izkaznico, št. 01005114, izdala
Pedagoška fakulteta Ljubljana. gnf‑302141
Drnovšek Borut, Cesta 20. julija 9,
Zagorje ob Savi, študentsko izkaznico,
št. 41200010, Medicinska fakulteta.
gnk‑302111
Dvornik d.o.o., Celjska cesta 051,
Slovenj Gradec, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500004356000, za voznika
Breznik Boštjana, stanujočega Tomšičeva
15, Slovenj Gradec. gnb‑302195
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Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 011, Veliki
Gaber, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500004825000, izdal Cetis Celje.
gnt‑302202
Fabčič Dejan, Hrašče 26, Podnanos,
študentsko izkaznico, št. 41980264,
Medicinska fakulteta. gnc‑302119
Fifolt Iztok, Pristava pri Leskovcu 16/a,
Leskovec pri Krškem, sindikalno izkaznico
MORS-a, št. 3026. gnv‑302175
Flander Jure, Zatolmin 55 A, Tolmin,
študentsko izkaznico, št. 63010024,
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnj‑302112
Globus d.o.o., Drašiči 8, Metlika,
dovolilnico za Ukrajino, št. 241559.
gnp‑302156
Golob Vojko, Sajovčeva 5, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-6265/00-99. gnc‑302169
Gorup Zdravko, Bernetičeva 6/1, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gns‑302128
Gostenčnik Anton, Trg 4. julija 34,
Dravograd, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-02112-0/00.
gnh‑302114
Gradvin, d.o.o., Ljubljana, Stegne
021C, Ljubljana, delovno dovolenje, št.
0424/4229049, izdano na ime Porić Fikret,
stanujoč Badjurjeva 3, 1000 Ljubljana.
gny‑302122
Hočevar David, Bukovica 41, Vodice,
študentsko izkaznico, št. 32030008, izdala
Naravoslovna tehnična fakulteta v Ljubljani.
gnk‑302186
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in 56/05), neveljavne enotne žige in izkaznice pooblaščenih
inženirjev: Franc Žaberl, inž. stroj., S-0797,
Cvetka Ficko, dipl. inž. grad., G-1986, Stojan Filipič, univ. dipl. inž. str., S-0383, Danilo
Ritlop, univ. dipl. inž. str., S-0450, Črtomir
Cajnko, inž. el., E-1266, Kazimiera Teresa
Lulik, univ. dipl. inž. grad., G-1508, Valdi
Moro, E-9052, Zdenka Lesjak, univ. dipl. inž.
grad., G-1891, Aleš Kostnapfel, univ. dipl.
inž. el., E-0724. Ob-10034/08
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in 56/05),
izkaznico pooblaščenega inženirja: Danica
Peček, univ. dipl. inž. grad., G-1784, št. izkaznice 29855. Ob-10035/08
In.life d.d. družba za internet storitve, Pot
za Brdom 102, 1000 Ljubljana, žig, v zgornjem delu je napisano »inlife«, tako, da je
beseda »in« vstavljena v zatemnjen krog,
v spodnjem delu je zapisano »in.life d.d.,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana«, pod tem pa
je še napisano »ID.ŠT.: SI 25548786«. Ob10129/08
Jazbinšek Nina, Radna 20, Boštanj,
študentsko izkaznico, št. 4032672, izdala
Fakulteta za upravo. gnk‑302136
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Knez Tjaša, Zgornje Pirnče 94d,
Medvode, študentsko izkaznico, št.
18060336, Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnp‑302181
Kočevar Maša, Kardeljev trg 9, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 19935601,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnq‑302130
Kokol Jožica, Kicar 66, Ptuj, delovno
knjižico. gng‑302190
Koželj Rebeka, Ljubljanska cesta 4/h,
Kamnik, študentsko izkaznico, št. 31220035,
izdala Fakulteta za farmacijo, na ime
Gmajner Rebeka. gnu‑302180
Kralj Jožef, Pavlovci 27, Ormož, delovno
knjižico. gnt‑302127
Kranjc Rok, Dolenje Vrhpolje 14A,
Šentjernej, orožni list, št. OO380001864,
za lov, izdala UE Novo mesto dne 30. 7.
2008. gnf‑302116
Kučan
Franc,
Jakobovo
naselje
17, Murska Sobota, delovno knjižico.
gnz‑302171
Kukovič Ina, Erjavčeva 1, Velenje,
študentsko izkaznico, izdala Pravna
fakulteta Ljubljana. gni‑302163
Lak Bojana, Lendavska ulica 31, Murska
Sobota, delovno knjižico, zap. št. 783, ser. št.
141193, izdala UE Lendava. gnk‑302161
Markjoli Bruno, Neblo 14, Dobrovo v
Brdih, orožni list, št. 644, izdala UE Nova
Gorica. gnm‑302159
Našić Ervin, Seča 82/d, Portorož – Portorose, dovoljenje za delo, št. 99289818408
z dne 14. 5. 2008. gnh‑302139
Novak Franci, Radovlja 357c, Šmarješke
Toplice, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500006936000, izdal Cetis Celje.
gnz‑302196
Novak Zala, Rožna dolina, Cesta
VII/29, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 41080033, izdala Medicinska fakulteta
Ljubljana. gnw‑302199
Pajuvuo Sanna Katariina, Cesta v
Mestni log 72, Ljubljana, študentsko
izkaznico, št. 70070775, izdala FF Ljubljana.
gng‑302140
Pangeršič Maruša, Klanec 21, Kozina,
študentsko izkaznico, št. 18080611, izdala
FF Ljubljana. gnh‑302189
Peternelj Nejc, Šolska 8, Spodnja Idrija,
delovno knjižico, št. A 622832. gnx‑302173
Petrovič Zoran, Celovška cesta 269,
Ljubljana, delovno knjižico. gnl‑302135
Ploj d.o.o., Zagrebška cesta 24,
Maribor, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500020251000, za voznika Haskić
Minnet-a. gnq‑302155
Pogačar Marjan, Litijska cesta 138/a,
Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, št.
14404 z dne 25. 1. 2001. gni‑302138
Prešern Aleš, Podjavorškova ul. 7, Celje,
delovno knjižico. gnd‑302193
Proj
Matevž
s.p.,
Pevno
8,
Škofja Loka, potrdilo za voznika, št.
009073/mj63-21-2241/2008, izdano na ime
Pejić Dušan, dne 2. 4. 2008. gns‑302203

Pup – Saubermacher d.o.o., Koroška
cesta 46, Velenje, digitalno tahofrafsko
kartico, št. 1070500014089000, izdal Cetis
Celje. gnx‑302123
Radičevič Vlado, Tinjan 82, Škofije,
delovno knjižico. gnv‑302150
Repinc Igor, Prešernova 12, Kranj,
delovno knjižico. gnw‑302149
Sajko
Bogomir
s.p.
Mlinarstvo
in
avtoprevozništvo,
Slape
19,
Ptujska Gora, potrdilo za voznike, št.
008133/BGD52-310441/2007,
na
ime
Dimitrijević Jordan, št. 008133MJ52-411880/2007, na ime Isaković Rusmir in št.
004730/AD52-4-754/2007, na ime Stojanović
Slobodan. gne‑302192
SGP Pomgrad – Mehanizacija, d.o.o.,
Bakovska ulica 31, Murska Sobota, licenco
za mednarodne prevoze v cestnem
prometu, št. GE003039/03370/008, ser.
št. G0307122, izdana v Ljubljani dne 18. 6.
2008, veljavna do 19. 11. 2012, pri GZ
Slovenije. gnt‑302177
Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska
ulica 11, Ljubljana – Slovenske železnice,
licenco, št. GO 001359/01420, za vozilo z
reg. št. LJ 42-24M, tip vozila 190 T 15B.
gnu‑302201
Stanonik Robert, Reteče 78, Škofja
Loka, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500000397010, izdal Cetis Celje.
gnw‑302174
Šiško Tatjana, Rakičan, Štefana Kovača
5, Murska Sobota, študentsko izkaznico,
št. 01007427, izdala Pedagoška fakulteta
Ljubljana. gns‑302178
Škoberne Roman, Pohorska 4, Celje,
delovno knjižico. gnv‑302129
Škrinjar Aleksander, Kot na Pohorju 14/a,
Oplotnica, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500051350000, izdal Cetis Celje.
gnf‑302191
Škrinjar Anton s.p., Drašiči 8, Metlika, tri
dovolilnice za Ukrajino, št. 239751, 243252
in 250605. gno‑302157
Švigelj Blaž, Moste 111, Komenda,
študentsko izkaznico, št. 21070633, izdala
FDV Ljubljana. gnd‑302168
Transcar
Novo
mesto,
d.o.o.,
Podbevškova ulica 007, Novo mesto,
dovolilnico za Hrvaško – tretje države
191/11, št. 0003232. gnx‑302198
Vatovec Vaneja, Parmova 46, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnh‑302164
Vučkovič Staša, Šalek 84, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 18070234, izdala
FF Ljubljana. gni‑302188
Zadnik Vladimir, Obala 127, Portorož –
Portorose, delovno knjižico. gnd‑302147
Zrimšek Urša, Zagorica 11, Ig, študentsko
izkaznico, št. 20040439, izdala Pravna
fakulteta Ljubljana. gnf‑302166
Žnidaršič Bovhan Larisa, Tacenska
cesta 33, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 71060086, Biotehniška fakulteta.
gnd‑302118
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NOVO
Z ALOŽBA

Lynette Owen

ODKUPNE IN PRODAJNE PRAVICE
za literarna dela
Angleška avtorica knjige Lynette Owen se kot poznavalka avtorskega
prava v založniški dejavnosti že vse svoje poslovno življenje ukvarja
z avtorskim pravom.
V sodelovanju s slovenskima strokovnjakoma
s področja avtorskega prava, dr. Martinom Žnideršičem in mag. Jašo
Vrabcem, LL.M., komentira posamezne člene Zakona o avtorski
pravici, v nadaljevanju knjige pa predstavi:
• kako in kje dobiti informacije o knjigah
   zahodnih založnikov,
•

kako zaprositi za pravice,

•

kako se pogajati pri nakupu avtorskih pravic,

•

kako prodati pravice tujim založnikom,

•

praktične primere vzorcev pogodb, kot jih

   pošiljajo zahodni založniki.

Cena: 48,00 €
Leto izdaje: 2008
ISBN: 978-961-204-411-4
152 strani
16,5 cm × 23,5 cm
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