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Javni razpisi

Št. 160/09

Ob-3096/09

Popravek
V rednem letnem javnem razpisu za sofinanciranje programskih vsebin medijev
v letu 2009 (projektni razpis 16 z oznako
JPR16-MV-2009), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 28, z dne 10. 4. 2009, se
spremeni besedilo v točkah 2 in 5.3. tako, da
se pravilno glasita:
2. Upravičeni prijavitelji na razpis so:
– izdajatelji tiskanih medijev, izdajatelji
radijskih in televizijskih programov in izdajatelji elektronskih publikacij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na dan prijave na razpis vpisani v razvid medijev pri Ministrstvu
za kulturo Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: predlagatelji projektov), razen izjem, navedenih v nadaljevanju razpisa;
– pravne in fizične osebe, ki so registrirane za produkcijo avdiovizualnih del oziroma
radijskih programov (v nadaljevanju: neodvisni producenti).
Na razpisu ne morejo sodelovati:
– projekti slovenskih avdiovizualnih del
iz 68. člena ZMed-UPB1, kot so celovečerni
TV filmi in drame, kulturno-umetniške in razvedrilne serije, nanizanke, dokumentarna,
izobraževalna in druga avdiovizualna dela,
ki so izvorno producirana v slovenskem jeziku ali ki so namenjena madžarski in italijanski narodni skupnosti v njunem jeziku, ter
dela slovenskega kulturnega izvora z drugih
področij umetnosti;
– javni zavod Radiotelevizija Slovenija;
– projekti oziroma programske vsebine
tistih medijev, ki so namenjeni izključno javnemu obveščanju na ravni lokalne samoupravne skupnosti;
– projekti, ki niso namenjeni objavi v medijih (mediji po drugem odstavku 3. člena
ZMed-UPB1 niso bilteni, katalogi ali drugi
nosilci objavljanja informacij, ki so namenjeni izključno oglaševanju, poslovnemu komuniciranju, izobraževanemu procesu ali notranjemu delu gospodarskih družb, zavodov in
ustanov, društev, političnih strank, cerkvenih
in drugih organizacij, šolska glasila, Uradni
list Republike Slovenije, uradna glasila lokalnih skupnosti in druge uradne objave,
plakati, letaki, prospekti in transparenti, ter
video strani brez žive slike – t.i. neplačana
obvestila);
– izdajatelji tiskanih medijev, katerih število izdaj znaša manj kot 4 posamezne številke na leto (ločeno).

5.3 Predlagatelji projektov izkazujejo izpolnjevanje pogojev z dokazili in izjavami, ki
so navedeni ter priloženi prijavnemu obrazcu, in sicer z:
– Dokazilo št. 1 o registraciji izdajatelja
medija, ki ne sme biti starejše od 90 dni (na
primer kopija izpiska iz sodnega registra,
odločba o vpisu v register društev, dokazilo
o vpisu v vpisnik samostojnih podjetnikov
posameznikov, ustanovitveni akt). Dokazilo
morajo predložiti vsi izdajatelji medijev.
– Priloga št.: 1 – Naziv in reference medija.
– Priloga št.: 2 – Priporočila za medij,
podana s strani civilne družbe, pravnih ter
fizičnih oseb ipd.
– Priloga št.: 3 – Ime in reference glavnega avtorja projekta.
– Priloga št.: 4 – Imena in reference morebitnih soavtorjev projekta.
– Priloga št.: 5 – Ime in reference morebitnega producenta.
– Priloga št.: 6 – Imena in reference morebitnih koproducentov.
– Priloga št.: 7 – Neodvisni producenti
podajo tudi izjavo o programski volji izdajatelja medija, da bo sofinancirani projekt
uvrščen v njihovo programsko shemo najkasneje v roku enega leta po dokončanju
projekta. Izjava o programski volji mora biti
originalno podpisana in žigosana s strani
zakonitega zastopnika izdajatelja medija.
Zaradi omejitev iz 4.a člena ZMed-UPB1 izjave o programski volji ne more podati javni
zavod Radiotelevizija Slovenija.
Ministrstvo za kulturo
Št. 156/09
Ob-3054/09
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju:
MK) na podlagi 64. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 UPB1, 56/08) ter v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05)
in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05)
objavlja
javni ciljni razpis
za financiranje štipendij in šolnin za
podiplomske humanistične študije na
področju kulture s pričetkom v šolskem
letu 2009/2010
(razpis, oznaka JPR22-ŠTIPH-2009)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje štipendij in financiranje šolnin za humanistične
podiplomske študije v tujini in v Republiki
Sloveniji (z javno veljavnostjo) za področja,
kjer bodo štipendisti po zaključenem študiju
delovali na področju kulture kot:
1.1. Uprizoritvene umetnosti:
– gledališki kritik;
1.2. Glasbene umetnosti:
– glasbeni kritik;
1.3. Vizualne umetnosti:
– likovni kritik;
1.4. Intermedijske umetnosti:
– intermedijski kritik,
– producent;
1.5. Knjiga:
– literarni kritik,
– prevodni kritik,
– prevajalec del s področja leposlovja in
humanistike;
1.6. Kulturna dediščina:
– konservator za celostno prostorsko in
urbanistično ohranjanje kulturne dediščine,
– konservator za krajinsko dediščino,
zgodovinske parke in vrtove,
– konservator za gradbene konstrukcije
in materiale,
– arhitekt konservator,
– restavrator (za kovino, papir, tekstil),
– industrijski arheolog,
– strokovnjak za digitalizacijo muzejskega gradiva,
– kustos (samo za štipendiste na tujih
univerzah oziroma izobraževalnih institucijah);
1.7. Skupno:
– kulturni manager.
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za ženski in moški spol.
2. Osnovna pravila in področja razpisa
Razpis je namenjen nadarjenim posameznikom, ki delujejo na področjih iz točke 1.
Področja, na katerih bodo kandidati za
štipendijo delovali po končanem izobraževanju so: uprizoritvene umetnosti, glasbene
umetnosti, vizualne umetnosti, intermedijske
umetnosti, knjiga in kulturna dediščina.
Štipendije in deleži šolnin za podiplomsko izobraževanje se dodelijo za največ dve
leti. Štipendije in deleži šolnin se na enem
razpisu lahko podelijo za največ eno stopnjo
šolanja. Štipendisti, ki imajo že sklenjeno
pogodbo z MK za sofinanciranje v šolskem
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letu 2009/2010, na tem razpisu ne morejo
ponovno kandidirati.
Študent ne sme v času štipendiranja MK
istočasno prejemati druge štipendije iz državnega proračuna RS, prav tako ne delovne štipendije MK.
V času prejemanja štipendije morajo imeti kandidati status študenta za polni študijski
čas, ne smejo biti samozaposleni v kulturi,
v delovnem razmerju ali upokojeni. Študent
za polni študijski čas je oseba, katere primarna dejavnost je študij (v nadaljevanju:
študent za polni študijski čas).
Višina mesečne štipendije za podiplomski študij v RS je 325,00 EUR, višina mesečne štipendije za podiplomski študij v tujini pa
651,00 EUR. Višina štipendije se usklajuje
v skladu z gibanjem plač v RS. Ministrstvo
lahko krije študentu delež šolnine do največ
50%. Ministrstvo lahko sofinancira šolnino
le v primeru, da je navedena v prijavi, da
so priložene ustrezne priloge (ki izkazujejo
višino šolnine) in da ne vključuje drugih stroškov. Če ustreznih prilog ni ali če ni izpolnjen prijavni obrazec v polju za šolnino, se
šteje, da prošnja za šolnino ni bila vložena.
Višina sofinanciranja šolnine za študij v RS
je praviloma 202,00 EUR letno, le izjemoma
je lahko višja za smeri, ki jih ne sofinancira
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Štipendija se izplačuje za 12 mesecev v šolskem letu oziroma toliko mesecev
v šolskem letu, kolikor traja študij. Šolnina
ne vključuje vpisnine, stroškov nastanitve,
članstva v organizacijah, stroškov literature
in morebitnih drugih stroškov.
Kandidat se lahko na razpis prijavi samo
na eno področje, z eno vlogo, in sicer samo
za eno smer na eni izobraževalni instituciji.
V primeru, da vloži več vlog, oziroma vlogo
za več študijskih smeri ali vlogo za isto študijsko smer na več izobraževalnih ustanovah, bodo take vloge zavržene.
Kandidati, ki za štipendije za izobraževanje, ki ustrezajo profilom za razpis JPR21ŠTIP-2009 (ustvarjalci in poustvarjalci na
področju umetnosti in nekateri deficitarni poklici na področjih umetnosti opisanih v razpisu) se na ta razpis ne morejo prijaviti.
Štipendij se ne podeljuje za absolventski
staž. Štipendij se ne podeljuje za dodiplomski študij.
Prejemniki štipendije se zavežejo, da
bodo po končanem šolanju delovali v Republiki Sloveniji ali v drugih državah Evropske
unije predstavljali in promovirali slovensko
kulturo vsaj toliko časa, kot so prejemali štipendijo in da bodo o tem predložili ustrezna
dokazila.
Kandidat ne sme biti starejši od 35 let
(letnica rojstva 1974).
3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Kandidat mora imeti končano najmanj
izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero
se prijavlja, in ta ne sme biti nižja od zaključenega dodiplomskega študija, katerega
povprečna ocena ni nižja od 8,0 oziroma 7,0
z oceno diplome najmanj 9,0.
Kandidat, ki končuje dodiplomsko ali podiplomsko izobraževanje in se vpisuje na
podiplomski ali doktorski študij, priloži diplomo/magisterij (ali potrdilo o opravljeni diplomi/magisteriju) in izračun povprečne ocene
študija oziroma študija in oceno diplome
do izteka razpisnega roka. Izjemoma lahko priložijo dokazilo o dokončanem študiju
(diplomo oziroma magisterij) najpozneje do
vključno 30. 6. 2009, če ustrezna institucija
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dokazila o dokončanju študija še ni izdala
(izračun povprečne ocene pa že do izteka
razpisnega roka).
Kandidat mora torej imeti končano izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero se
prijavlja, pri čemer ta ne sme biti nižja od
končane diplome, in o tem priložiti dokazilo:
– če se vpisuje na podiplomski študij: diplomo in izpis ocen z izračunom povprečne
ocene oziroma povprečne ocene študija in
oceno diplome do izteka razpisnega roka
(izjemoma lahko diplomo predloži do vključno 30. 6. 2009, če je ustrezna ustanova še
ni izdala; izpis ocen s povprečno oceno študija pa že do izteka razpisnega roka);
– če se vpisuje na doktorski študij: magisterij in izpis ocen z izračunom povprečne ocene do zaključka izteka razpisnega
roka (izjemoma lahko magisterij predloži do
vključno 30. 6. 2009, če ga ustrezna ustanova še ni izdala; izpis ocen s povprečno
oceno pa že do izteka razpisnega roka);
– če gre za neposredni prehod na doktorski študij: diplomo in izpis ocen z izračunom povprečne ocene na magisteriju ter
sklep o neposrednem prehodu na doktorski
študij do izteka razpisnega roka (izjemoma
lahko sklep predloži ob vpisu, če ga ustrezna ustanova še ni izdala);
– če je kandidat končal kakšno višjo stopnjo šolanja, priloži tudi dokazilo in ocene
o tem.
3.1 Za štipendije s financiranjem šolnin
za izpopolnjevanje in študij za podiplomske humanistične študije na področju kulture v tujini in v Republiki Sloveniji (z javno
veljavnostjo) za področja iz točke 1 lahko
zaprosijo posamezniki:
– s statusom študenta za polni študijski
čas;
– ki se bodo izobraževali na humanističnih študijih za delovanje na področjih navedenih v 1. točki razpisa;
– ki v času štipendiranja niso v delovnem
razmerju, nimajo statusa samozaposlenega
v kulturi in niso upokojeni;
– katerih dosedanji učni/študijski uspeh
ni nižji od povprečne ocene brez diplome
8,0;
– ki niso starejši od 35 let (šteje letnica
rojstva 1974);
– ki sofinanciranja za isti namen še niso
prejemali;
– ki se prijavljajo za štipendijo za podiplomski študij ali izpopolnjevanje z javno
veljavnostjo v Republiki Sloveniji ali v tujini;
– s stalnim bivališčem v RS (potrdilo
o stalnem bivališču, fotokopija potnega lista
ali osebne izkaznice – obe strani);
– ki v času štipendiranja MK ne prejemajo drugih štipendij iz državnega proračuna
RS, prav tako ne delovne štipendije MK;
– ki so se na razpis prijavili samo z eno
vlogo in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni instituciji;
– ki v šolskem letu 2009/2010 nimajo
statusa absolventa;
– ki se ne vpisujejo ponovno v isti letnik;
– ki imajo končano stopnjo šolanja (dokazilo), ki ni nižja od diplome in bodo do
zaključka razpisnega roka predložili dokazilo o končani predhodni stopnji šolanja
pred tisto, za katero se prijavljajo (oz. diplomo/magisterij najpozneje do vključno 30. 6.
2009, če dokazila ustrezna ustanova še ni
izdala);
– ki ne ustrezajo profilom za razpis
JPR21-ŠTIP-2009 (ustvarjalci in poustvar-

jalci na področju umetnosti in nekateri deficitarni poklici na področju umetnosti, opisani
v razpisu).
3.2 Kandidati morajo vlogo za razpis podati tako, da so vsi podatki jasno razvidni
in podani v uradnem jeziku RS. Prevodu
obveznih prilog uradnih dokumentov (javnih
listin), dokazil (npr. o sprejetju v študijski
program, o trajanju šolanja) in priporočil pa
mora biti priložen izvirnik ali fotokopija izvirnika. Devizne vrednosti morebitnih šolnin
morajo biti preračunane v uradno valuto RS
(EUR) po paritetnem tečaju Banke Slovenije – referenčni tečaj ECB, ki velja na dan
prijave.
3.3 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu:
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo za razpisno
področje imenuje minister. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavrženje vlog
neupravičenih prijaviteljev ter nepopolnih in
prepoznih vlog. Vloge, ki niso pravočasne,
ali niso popolne, ali jih ni vložila upravičena
oseba, zavrže minister s sklepom.
V primeru naknadne ugotovitve, da vloga
ne izpolnjuje katerega od splošnih pogojev,
bo pristojni uslužbenec, na podlagi presoje
strokovne komisije, predlagal zavržbo oziroma zavrnitev vloge.
Ministrstvo lahko, v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju splošnih pogojev kadarkoli v postopku in tudi po že
izdani dokončni odločbi o izboru kandidata, spremeni odločitev in s kandidatom ne
sklene pogodbe (oziroma se v primeru, da
kandidat ne predloži vseh dokazil, šteje, da
je odstopil od vloge).
4. Razpisni kriteriji
Kakovost in uspešnost kandidata za štipendije s sofinanciranjem šolnine humanistični podiplomski študij v tujini in v Republiki Sloveniji (z javno veljavnostjo):
Splošni kriteriji
– objave strokovnih člankov, kritik, prevodov, avtorska dela, nagrade, priznanja in
raziskovalna dejavnost, omembe, odmevnost, medijski odzivi, strokovna praksa, terensko delo (do 20 točk),
– kakovost, uspešnost in izvirnost kandidatovega dosedanjega delovanja na področju za katerega se prijavlja (do 10 točk),
– referenčno mnenje strokovnjaka, priporočila, prepoznavnost v strokovni javnosti,
uspešno opravljeni morebitni zahtevnejši
sprejemni izpiti (do 20 točk),
– tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve (npr. motivacijsko pismo, izbrani
študijski program, povezava med študijskim
programom in področjem delovanja ipd.) (do
20 točk),
– učni oziroma študijski uspeh (do 20
točk).
Prednostni kriterij:
– podiplomski študij v tujini ali opravljen
strokovni izpit (do 10 točk).
5. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja:
Pri ocenjevanju oziroma vrednotenju je
spodnja meja, pri kateri je kandidate še možno sofinancirati, 71 od 100 možnih točk,
vendar v okviru finančnih možnosti. Izbrani
bodo tisti kandidati, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje. Število izbranih kandidatov
in višina odobrenih sredstev je odvisna od
skupnega števila prejetih točk (od 71 do 100
točk) in razpoložljivih sredstev. V primeru,
da ima več kandidatov isto število točk ima
najprej prednost kandidat, ki se vpisuje na
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višjo stopnjo študija, za tem pa kandidata
z višjo povprečno študijsko oceno glede na
ustrezno potrdilo o ocenah.
Splošni razpisni kriteriji bodo pri presoji vlog na posameznem področju smiselno
uporabljeni glede na strokovno področje.
Splošni razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami na ocenjevalnih listih, dostopnih na
vpogled v razpisni dokumentaciji. Najvišje
možno število prejetih točk je 100, od tega
90 točk za splošne kriterije in 10 točk za
prednostni kriterij.
Ocenjevanje vlog bo potekalo opisno
po naslednji vrednostni lestvici: vrhunsko
(96–100 točk), kakovostno (71–95 točk),
manj zadovoljivo (do 70 točk).
Strokovna komisija bo poleg izbranih
kandidatov oblikovala tudi rezervno listo
kandidatov (po prioritetnem seznamu), ki
bodo lahko prejemali štipendijo v primeru,
če se zaradi odstopa ali nepredložitve dokazil (npr. o sprejetju v študijski program)
katerega izmed prvotno izbranih kandidatov, sprostijo finančna sredstva. Na rezervno listo se lahko uvrstijo kandidati, ki
dosežejo vsaj 71 točk in zaradi omejitve
finančnih sredstev niso bili izbrani v sofinanciranje. Kandidatom z rezervne liste
se dodelijo finančna sredstva po vrstnem
redu, ki ga določi strokovna komisija, glede na področje, na katerem so se sprostila sredstva in glede na doseženo število
točk. Če na tem področju ni kandidatov na
rezervni listi, se sredstva lahko dodelijo
tudi na drugem področju in sicer kandidatu
z najvišjim številom doseženih točk ne glede na področje. V primeru, da je več kandidatov z različnih področij z enakim številom
točk, pa se dodelijo na področju z najmanj
izbranimi kandidati.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev razpisa JPR22-ŠTIPH-2009 namenjenih štipendiranju v letu 2009
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
za šolsko leto 2009/2010 znaša 50.000,00
EUR proračunskih sredstev do konca leta
2009.
Ministrstvo bo izbralo kandidate po postopku, ki ga določata Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Pravilnik
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
in predvidoma do vrednosti, določene s tem
razpisom.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2009
oziroma v plačilnih rokih, kot jih zahteva
Zakon o izvrševanju proračunov RS za leto
2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07,
58/08).
8. Razpisni rok: razpisni rok se prične
17. 4. 2009 in se izteče 18. 5. 2009.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce (prijavni obrazec 1 –
identifikacijski obrazec in prijavni obrazec
2 – kontrolni obrazec),
– vzorec ocenjevalnega lista.
9.1 Kandidati za štipendije pod 3.1 morajo predložiti:
Obvezne sestavine vloge:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
ŠTIPH-1,
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
ŠTIPH-2 (kontrolni obrazec),
– življenjepis, ki vključuje tudi motivacijsko pismo ter z referencami, bibliografijo, seznamom del, objavami in kritikami (če

strani ministrstva: http://www.mk.gov.si/.
Ministrstvo v času razpisnega roka zainteresiranim na pisno zahtevo pošlje razpisno
dokumentacijo.
10. Dodatna opozorila
Vsem dokumentom v tujem jeziku (izvirniku oziroma kopiji izvirnika) obvezno priložite prevod v uradni jezik RS.
Ob prijavi navedite vse priloge, ki ste jih
priložili.
Ne pozabite podpisati prijavnega obrazca. Brez podpisa prijava ni veljavna.
Kandidat se na razpis lahko prijavi samo
z eno vlogo in sicer samo za eno smer na
eni izobraževalni instituciji, sicer se vloge
zavržejo. Zavrže se tudi vloga kandidata,
ki se hkrati prijavlja na razpis za štipendije
za ustvarjalce in poustvarjalce na področju
umetnosti JPR21-ŠTIP-2009.
Kandidat mora do izteka razpisnega roka
vlogi priložiti vsaj potrdilo o končani stopnji
šolanja pred tisto, za katero se prijavlja, in
ta ne sme biti nižja od končane štiriletne
srednje šole s končano maturo (zaključnim
izpitom).
Če prijavni obrazec v polju za šolnino ni
izpolnjen ali če ni ustreznih prilog, se šteje,
da prošnja za šolnino ni bila vložena.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10,
1000 Ljubljana do 18. 5. 2009 oziroma najkasneje na ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava
na razpis štipendij za humanistične študije
2009 z oznako JPR22-ŠTIPH-2009, z obvezno oznako vrste štipendij (npr.: ŠTIPH-1;
upoštevajte oznake prijavnih obrazcev) in
področja (npr. glasbene umetnosti; glejte še
poglavje 2 tega razpisa). Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba vlagatelja: ime in
naslov.
12. Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo:
– vse vloge predlagateljev, ki jih ni vložila
upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila na
pošti oddana priporočeno do vključno 18. 5.
2009 oziroma ni bila do tega dne predložena na vložišču ministrstva; kot tudi vloga,
ki v skladu z 9. točko razpisa ni dopolnjena
v posebej določenem roku (prispela oziroma
oddana dopolnitev do vključno 30. 6. 2009
za potrdilo o dokončani stopnji šolanja oziroma 26. 10. 2009 za potrdilo o vpisu).
Za nepopolno vlogo se šteje vloga, ki
ne vsebuje sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije.
Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba, se šteje vloga kandidata, ki ne izpolnjuje
pogojev pod točko 3.
Dopolnjevanje vloge je mogoče najkasneje do izteka razpisnega roka, razen za
dokazila, navedena v 9. točki tega razpisa,
do posebej določenega roka, z nujno oznako vloge, na katero se dopolnitev nanaša.
Vloge, ki (ob izpolnjevanju vseh drugih
razpisnih pogojev) ne vsebujejo potrdila
o vpisu, se bodo do vključno 26. 10. 2009
obravnavale v postopku ocenjevanja vlog

obstajajo), dokazili o opravljenih praksah,
terenskim delom …,
– fotokopijo dokazila o končani stopnji
šolanja (z javno veljavo) pred tisto, za katero se kandidat prijavlja (s prevodom), tj.
diplome oziroma magisterija. Kandidat lahko
izjemoma priloži diplomo/magisterij oziroma
potrdilo o opravljeni diplomi/magisteriju najpozneje do vključno 30. 6. 2009, če dokazilo
do izteka razpisnega roka še ni bilo izdano,
– potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami (kopija indeksa
ni veljavna; če ni možno pridobiti drugega
dokumenta, je veljavna le, če je notarsko
potrjena) oziroma dokazilo, iz katerega je
razvidna povprečna ocena oziroma povprečna ocena in ocena diplome/magisterija.
V primerih, da je kandidat v času prijave
(glej še točko 3):
– vpisan v prvi letnik podiplomskega študija, predloži ocene dodiplomskega
študija z izračunano povprečno oceno (brez
ocene diplome);
– vpisan v drugi ali višji letnik študija, za katerega se prijavlja, vse ocene tega
študija z izračunom povprečne ocene (ali
če morebitni vzporedni študij še poteka in
je kandidat zaključil najmanj en letnik, lahko
predloži tudi te ocene);
– vpisan v drugo ali višje leto študija, ki ga prijavlja, pa študij ni ocenjen z ocenami, predloži spričevalo in ocene zadnjega,
v celoti končanega študija.
Navedene ocene bodo nato upoštevane
pri ocenjevanju kandidata.
– mnenje referenčnega strokovnjaka
s področja za katerega se kandidat prijavlja o kandidatovem delu, dosežkih oziroma
opravljenih praksah, ki ni starejše od 6 mesecev od izteka razpisnega roka z lastnoročnim podpisom strokovnjaka (s prevodom),
– opis študijskega programa (informacija o poteku, trajanju študija in predmetniku
z opisom temeljnih predmetov za celotni
študij), oziroma študijski program, ki ga izda
šola (s prevodom),
– potrdilo šole o stroških morebitne letne
šolnine (s prevodom),
– dokazilo o stalnem bivališču (lahko tudi
fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice
– obe strani),
– potrdilo o vpisu (v primeru neposrednega prehoda na doktorski študij tudi sklep
o neposrednem prehodu): kandidati, ki so
že sprejeti v študijski program, ga morajo
predložiti do konca razpisnega roka; drugi
izbrani kandidati so ga dolžni predložiti takoj, ko je to mogoče oziroma najkasneje do
vključno 26. 10. 2009. Če se študij prične
v spomladanskem semestru pa najpozneje
do vključno 1. 3. 2010.
Druge sestavine vloge so: dokazilo o objavah v znanstvenih publikacijah (dokazilo:
kopija naslovnih strani, kazala in kolofona),
dokazilo o objavah in izdajah avtorskih del,
medijski odzivi, fotokopije dokazil o uspehih
in nagradah od leta 2006 (nagrade, uvrstitve, priznanja in udeležbe na državni ali
mednarodni ravni), utemeljitev izbora študija, šole oziroma mentorja, pooblastilo, dokazilo o opravljenih praksah in mednarodnem
sodelovanju...
Razpisno dokumentacijo lahko kandidati
prevzamejo v razpisnem roku v vložišču ministrstva v poslovnem času (vsak ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek od 9. do
12. ure in v sredo od 14. do 16. ure.)
Razpisno dokumentacijo si zainteresirane osebe lahko natisnejo tudi s spletne
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(enako kot popolne). V primeru, da izbrani
prijavitelj do omenjenega roka svoje vloge
ne dopolni, se šteje, da je nepopolna.
Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj
sprejema vse pogoje in kriterije razpisa.
13. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil in uradne ure
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Vera Jaćimović, svetovalka III: vera.jacimovic@gov.si ali na tel.
št. 01/369-58-94.
Uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 14. do 16. ure, po telefonu in elektronskih medijih ministrstva pa vsak ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 11. ure.
Zainteresirani kandidati lahko pogledajo
v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
14. Odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje
Odpiranje vlog se bo začelo 22. 5. 2009.
Strokovno presojo in ocenjevanje bo strokovna komisija izvedla v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Uradni list RS, št. 93/05).
Ministrstvo za kulturo
Št. 156/09
Ob-3055/09
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju:
MK) na podlagi 64. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 UPB1, 56/08) ter v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05)
in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05)
objavlja
javni ciljni razpis
za financiranje štipendij in šolnin
s pričetkom v šolskem letu 2009/2010 za
ustvarjalce in poustvarjalce na področju
umetnosti in nekaterih deficitarnih
poklicev v umetnosti
(razpis, oznaka JPR21-ŠTIP-2009)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so:
– štipendije s sofinanciranjem šolnine za
izpopolnjevanje in študij (z javno veljavnostjo) v tujini na področjih umetnosti in AV
kulture (Š-1),
– štipendije s sofinanciranjem šolnine za
podiplomski študij v Republiki Sloveniji (z
javno veljavnostjo) na področjih umetnosti
in AV kulture (Š-2),
– štipendije s sofinanciranjem šolnine za
deficitarne poklice v umetnosti (Š-3).
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za ženski in moški spol.
2. Osnovna pravila in področja razpisa
Razpis je namenjen nadarjenim posameznikom, ki delujejo na področjih iz točke 1.
in posameznikom, ki se želijo usposobiti za
nekatere deficitarne poklice v umetnosti.
Področja umetnosti, na katerih bodo kandidati za štipendijo delovali po končanem izobraževanju kot ustvarjalci ali poustvarjalci,
so: glasbene, intermedijske, uprizoritvene in
vizualne umetnosti ter AV kultura.
Deficitarni poklic je poklic, ki ga je treba zaradi potreb v kulturi posebej podpirati.
Deficitarni poklici, za katere se bodo izobraževali kandidati za štipendijo na področju
umetnosti, so:
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– plesalec, koreograf, igralec-animator
lutk, oblikovalec svetlobe na področju uprizoritvenih umetnosti (oblikovanje za uprizoritev – za oder), radijski režiser (področje:
uprizoritvene umetnosti),
– baletni plesalec, dirigent za zborovski
orkester, dirigent za simfonični orkester (področje: glasba),
– filmski scenarist, računalniški filmski
animator, filmski režiser (področje: AV kultura),
– kostumograf, gledališki in filmski scenograf (vizualne umetnosti),
– avtor za intermedijske umetnosti (področje: intermedijske umetnosti).
Razpis je prednostno namenjen podiplomskim študentom. Štipendije in deleži
šolnin za dodiplomski študij v tujini se dodelijo le izjemoma, praviloma za smeri, ki jih ni
na šolah v Republiki Sloveniji.
Štipendije in deleži šolnin za podiplomsko izobraževanje se dodelijo za največ dve
leti. Štipendije in deleži šolnin se na enem
razpisu lahko podelijo za največ eno stopnjo
šolanja. Štipendisti, ki imajo že sklenjeno
pogodbo z MK za sofinanciranje v šolskem
letu 2009/2010, na tem razpisu ne morejo
ponovno kandidirati.
Študent ne sme v času štipendiranja MK
istočasno prejemati druge štipendije iz državnega proračuna RS, prav tako ne delovne štipendije MK.
V času prejemanja štipendije morajo imeti kandidati status študenta za polni študijski
čas, ne smejo biti samozaposleni v kulturi,
v delovnem razmerju ali upokojeni. Študent
za polni študijski čas je oseba, katere primarna dejavnost je študij (v nadaljevanju:
študent za polni študijski čas).
Višina mesečne štipendije za podiplomski študij v RS je 325,00 EUR, višina mesečne štipendije za študij v tujini pa 651,00
EUR. Višina štipendije se usklajuje v skladu z gibanjem plač v RS. Ministrstvo lahko krije študentu delež šolnine do največ
50%. Ministrstvo lahko sofinancira šolnino
le v primeru, da je navedena v prijavi, da
so priložene ustrezne priloge (ki izkazujejo
višino šolnine) in da ne vključuje drugih stroškov. Če ustreznih prilog ni ali če ni izpolnjen prijavni obrazec v polju za šolnino, se
šteje, da prošnja za šolnino ni bila vložena.
Višina sofinanciranja šolnine za študij v RS
je praviloma 202,00 EUR letno, le izjemoma
je lahko višja za smeri, ki jih ne sofinancira
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Štipendija se izplačuje za 12 mesecev v šolskem letu oziroma toliko mesecev
v šolskem letu, kolikor traja študij. Šolnina
ne vključuje vpisnine, stroškov nastanitve,
članstva v organizacijah, literature in morebitnih drugih stroškov.
Kandidat se lahko na razpis prijavi samo
z eno vlogo, in sicer samo za eno smer na
eni izobraževalni instituciji. V primeru, da
vloži več vlog, oziroma vlogo za več študijskih smeri ali vlogo za isto študijsko smer
na več izobraževalnih ustanovah, bodo take
vloge zavržene.
Kandidati, ki za štipendije za izobraževanje, ki ustrezajo profilom za razpis JPR22ŠTIPH-2009 (humanistični študiji na področju kulture opisanih v razpisu) se na ta
razpis ne morejo prijaviti.
Štipendij se ne podeljuje za absolventski
staž. Štipendij se ne podeljuje za dodiplomski študij v Republiki Sloveniji.
Prejemniki štipendije se zavežejo, da
bodo po končanem šolanju delovali v Repu-

bliki Sloveniji ali v drugih državah Evropske
unije predstavljali in promovirali slovensko
kulturo vsaj toliko časa, kot so prejemali štipendijo in da bodo o tem predložili ustrezna
dokazila.
Kandidat ne sme biti starejši od 30 oziroma 35 let za deficitarne poklice (letnica
rojstva 1979 oziroma 1974).
3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Kandidat mora imeti končano najmanj
izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero se
prijavlja, in ta ne sme biti nižja od končane
štiriletne srednje šole s končano maturo (zaključnim izpitom), katere povprečna ocena
ni nižja od 3,0. Kandidat mora do izteka
razpisnega roka priložiti dokazilo o končani
maturi (zaključnem izpitu) in izračun povprečne ocene.
Kandidat, ki končuje dodiplomsko ali
podiplomsko izobraževanje in se vpisuje
na podiplomski ali doktorski študij, priloži
diplomo/magisterij (ali potrdilo o opravljeni
diplomi/magisteriju) in izračun povprečne
ocene študija oziroma študija in oceno diplome do izteka razpisnega roka. Povprečna ocena študija ne sme biti nižja od 8,0
oziroma 7,0 z oceno diplome najmanj 9,0.
Izjemoma lahko priložijo dokazilo o dokončanem študiju (diplomo oziroma magisterij) najpozneje do vključno 30. 6. 2009, če
ustrezna institucija dokazila o dokončanju
študija še ni izdala.
Kandidat mora torej imeti končano izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero se
prijavlja, pri čemer ta ne sme biti nižja od
končane pete stopnje, končane štiriletne
srednje šole in o tem priložiti dokazilo:
– če se vpisuje na dodiplomski študij:
maturitetno spričevalo oziroma dokazilo
o opravljenem zaključnem izpitu in izpis
ocen z izračunom povprečne ocene do izteka razpisnega roka (dokazila ni mogoče
priložiti kasneje);
– če se vpisuje na podiplomski študij:
diplomo in izpis ocen z izračunom povprečne ocene oziroma povprečne ocene študija in oceno diplome do izteka razpisnega
roka (izjemoma lahko diplomo predloži do
vključno 30. 6. 2009, če je ustrezna ustanova še ni izdala; izpis ocen s povprečno
oceno študija pa že do izteka razpisnega
roka);
– če se vpisuje na doktorski študij: magisterij in izpis ocen z izračunom povprečne ocene do zaključka izteka razpisnega
roka (izjemoma lahko magisterij predloži do
vključno 30. 6. 2009, če ga ustrezna ustanova še ni izdala; izpis ocen s povprečno
oceno pa že do izteka razpisnega roka);
– če gre za neposredni prehod na doktorski študij: diplomo in izpis ocen z izračunom povprečne ocene na magisteriju ter
sklep o neposrednem prehodu na doktorski
študij do izteka razpisnega roka (izjemoma
lahko sklep predloži ob vpisu, če ga ustrezna ustanova še ni izdala);
– če je kandidat končal kakšno višjo stopnjo šolanja, priloži tudi dokazilo in ocene
o tem.
3.1 Za štipendije s sofinanciranjem šolnin za izpopolnjevanje in študij (z javno veljavnostjo) v tujini na področjih umetnosti
in AV kulture (obrazec Š-1) lahko zaprosijo
posamezniki:
– s statusom študenta za polni študijski
čas;
– ki se bodo izobraževali za ustvarjalce
in poustvarjalce na področju umetnosti;
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– ki v času štipendiranja niso v delovnem
razmerju, nimajo statusa samozaposlenega
v kulturi in niso upokojeni;
– katerih dosedanji učni/študijski uspeh
ni nižji:
1. na maturi od povprečne ocene 3,0
oziroma,
2. na vseh višjih stopnjah od povprečne
ocene brez diplome 8,0 oziroma 7,0 z oceno
diplome najmanj 9,0;
– ki niso starejši od 30 let (šteje letnica
rojstva 1979);
– ki sofinanciranja za isti namen še niso
prejemali;
– ki se prijavljajo za štipendijo za podiplomski študij ali izpopolnjevanje v tujini,
za dodiplomski študij v tujini le izjemoma,
praviloma za smeri, ki jih ni v RS;
– s stalnim bivališčem v RS (potrdilo
o stalnem bivališču, fotokopija potnega lista
ali osebne izkaznice – obe strani);
– ki v času štipendiranja MK ne prejemajo drugih štipendij iz državnega proračuna
RS, prav tako ne delovne štipendije MK;
– ki so se na razpis prijavili samo z eno
vlogo, in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni instituciji;
– ki v šolskem letu 2009/2010 nimajo
statusa absolventa;
– ki se ne vpisujejo ponovno v isti letnik;
– ki imajo končano stopnjo šolanja (dokazilo), ki ni nižja od štiriletne srednje šole in
bodo do zaključka razpisnega roka predložili
dokazilo o končani predhodni stopnji šolanja
pred tisto, za katero se prijavljajo (oziroma
diplomo/magisterij najpozneje do vključno
30. 6. 2009, če dokazila ustrezna ustanova
še ni izdala);
– ki ne ustreza profilom za razpis JPR22ŠTIPH-2009 (humanistični študiji na področjih kulture opisanih v razpisu).
3.2 Za štipendije s sofinanciranjem šolnine za podiplomski študij v Republiki Sloveniji
(z javno veljavnostjo) na področjih umetnosti
in AV kulture (obrazec Š-2) lahko kandidirajo
diplomanti:
– s statusom podiplomskega študenta za
polni študijski čas;
– ki se bodo izobraževali za ustvarjalce
in poustvarjalce na področju umetnosti;
– ki v času štipendiranja niso v delovnem
razmerju, nimajo statusa samozaposlenega
v kulturi in niso upokojeni;
– ki niso starejši od 30 let (šteje letnica
rojstva 1979);
– ki so dosegli pri predhodnem (dodiplomskem ali podiplomskem) študiju najmanj povprečno oceno 8,0 brez ocene diplome oziroma 7,0 z oceno diplome najmanj
9,0;
– ki štipendije za isti namen še niso prejemali;
– ki v času štipendiranja MK ne prejemajo drugih štipendij iz državnega proračuna
RS, prav tako ne delovne štipendije MK;
– ki se prijavljajo za podiplomski študij
v RS;
– s stalnim bivališčem v RS (potrdilo
o stalnem bivališču, fotokopija potnega lista
ali osebne izkaznice – obe strani);
– ki so se na razpis prijavili samo z eno
vlogo, in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni instituciji;
– ki v šolskem letu 2009/2010 nimajo
statusa absolventa;
– ki se ne vpisujejo ponovno v isti letnik;
– ki so diplomirali ali končali magisterij in
bodo predložili diplomo oziroma magisterij
do izteka razpisnega roka (oziroma najpo-

področje imenuje minister. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavrženje vlog
neupravičenih prijaviteljev ter nepopolnih in
prepoznih vlog. Vloge, ki niso pravočasne,
ali niso popolne, ali jih ni vložila upravičena
oseba, zavrže minister s sklepom.
V primeru naknadne ugotovitve, da vloga
ne izpolnjuje katerega od splošnih pogojev,
bo pristojni uslužbenec, na podlagi presoje
strokovne komisije, predlagal zavržbo oziroma zavrnitev vloge.
Ministrstvo lahko, v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju splošnih pogojev kadarkoli v postopku in tudi po že
izdani dokončni odločbi o izboru kandidata, spremeni odločitev in s kandidatom ne
sklene pogodbe (oziroma se v primeru, da
kandidat ne predloži vseh dokazil, šteje, da
je odstopil od vloge).
4. Razpisni kriteriji
4.1 Kakovost in uspešnost kandidata za
štipendije s sofinanciranjem šolnin za izpopolnjevanje in študij v tujini na področjih
umetnosti in AV kulture (Š-1) in štipendije
s sofinanciranjem šolnine za podiplomski
študij v Republiki Sloveniji (z javno veljavnostjo) na področjih umetnosti in AV kulture
(Š- 2):
Splošni kriteriji:
– avtorska dela, nagrade in priznanja (na
mednarodni ali državni ravni; s samostojnim
ali skupinskim prispevkom), uvrstitve, dosežki, strokovna praksa, (do 20 točk),
– medijski odzivi, omembe odmevnost,
prepoznavnost v strokovni javnosti (do 10
točk),
– strokovne reference, priporočila, uspešno opravljeni morebitni zahtevnejši sprejemni izpiti (do 20 točk),
– tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve (npr. motivacijsko pismo, izbrani
študijski program, povezava med študijskim
programom in področjem delovanja ipd.) (do
20 točk),
– učni oziroma študijski uspeh (do 20
točk),
Prednostni kriterij:
– prednostni kriterij: podiplomski študij
v tujini (do 10 točk).
4.2 Kakovost in uspešnost kandidata za
štipendije za izobraževanje za deficitarne
poklice v umetnosti (Š-3):
Splošni kriteriji:
– avtorska dela, nagrade, priznanja, udeležbe, strokovni odmevi v javnosti, omembe,
odmevnost, medijski odzivi, strokovna praksa (do 20 točk),
– kakovost, uspešnost in izvirnost kandidatovega dosedanjega delovanja na področju, za katerega se prijavlja (do 10 točk),
– referenčno mnenje strokovnjaka, priporočila, prepoznavnost v strokovni javnosti,
uspešno opravljeni morebitni zahtevnejši
sprejemni izpiti (do 20 točk),
– tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve (npr. motivacijsko pismo, izbrani
študijski program, povezava med študijskim
programom in področjem delovanja ipd.) (do
20 točk),
– učni oziroma študijski uspeh (do 20
točk).
Prednostni kriterij:
– podiplomski študij (do 10 točk).
5. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja:
Pri ocenjevanju oziroma vrednotenju je
spodnja meja, pri kateri je kandidate še možno sofinancirati, 71 od 100 možnih točk,
vendar v okviru finančnih možnosti. Izbrani

zneje do vključno 30. 6. 2009 če dokazila
ustrezna ustanova še ni izdala);
– ki ne ustreza profilom za razpis JPR22ŠTIPH-2009 (humanistični študiji, katerih
študenti bodo po končanem šolanju delovali
na področjih kulture opisanih v razpisu).
3.3 Za štipendije s sofinanciranjem šolnine za deficitarne poklice v umetnosti (obrazec Š-3) lahko zaprosijo posamezniki:
– ki so končali najmanj peto stopnjo izobrazbe (oziroma predhodno stopnjo šolanja);
– ki se bodo izobraževali za deficitarne poklice na področju umetnosti navedene
v drugem odstavku 2. točke razpisa;
– katerih dosedanji učni/študijski uspeh
ni nižji:
1. na maturi od povprečne ocene 3,0
(dobro) oziroma
2. na vseh višjih stopnjah od povprečne ocene 8,0 brez ocene diplome oziroma
7,0 z oceno diplome najmanj 9,0;
– ki sofinanciranja za isti namen še niso
prejemali;
– ki niso starejši od 35 let (šteje letnica
rojstva 1974);
– imajo v času šolanja status študenta za
polni študijski čas;
– v času štipendiranja niso v delovnem
razmerju, nimajo statusa samozaposlenega
v kulturi in niso upokojeni;
– se ne prijavljajo za štipendiranje za
dodiplomski študij v RS;
– ki se prijavljajo za štipendijo za podiplomski študij v tujini, za dodiplomski študij
v tujini le izjemoma, praviloma za smeri, ki
jih ni v RS;
– ki v času štipendiranja MK ne prejemajo drugih štipendij iz državnega proračuna
RS, prav tako ne delovne štipendije MK;
– se prijavljajo za izobraževanje za deficitarni poklic, naveden v tem razpisu;
– s stalnim bivališčem v RS (potrdilo
o stalnem bivališču, fotokopija potnega lista
ali osebne izkaznice – obe strani);
– ki so se na razpis prijavili samo z eno
vlogo, in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni instituciji;
– ki v šolskem letu 2009/2010 nimajo
statusa absolventa;
– ki se ne vpisujejo ponovno v isti letnik;
– ki imajo končano stopnjo šolanja (dokazilo), ki ni nižja od štiriletne srednje šole
in bodo najpozneje do zaključka razpisnega
roka predložili dokazilo o končani predhodni
stopnji šolanja, pred tisto za katero se prijavljajo (oziroma diplomo/magisterij najpozneje do vključno 30. 6. 2009, če dokazila
ustrezna ustanova še ni izdala;
– ki ne ustreza profilom za razpis JPR22ŠTIPH-2009 (humanistični študiji, katerih
študenti bodo po končanem šolanju delovali
na področjih kulture opisanih v razpisu).
3.4 Kandidati morajo vlogo za razpis podati tako, da so vsi podatki jasno razvidni
in podani v uradnem jeziku RS. Prevodu
obveznih prilog uradnih dokumentov (javnih
listin), dokazil (npr. o sprejetju v študijski
program, o trajanju šolanja) in priporočil pa
mora biti priložen izvirnik ali fotokopija izvirnika. Devizne vrednosti morebitnih šolnin
morajo biti preračunane v uradno valuto RS
(EUR) po paritetnem tečaju Banke Slovenije – referenčni tečaj ECB, ki velja na dan
prijave.
3.5 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu:
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo za razpisno
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bodo tisti kandidati, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje. Število izbranih kandidatov
in višina odobrenih sredstev je odvisna od
skupnega števila prejetih točk (od 71 do 100
točk) in razpoložljivih sredstev.
V primeru, da ima več kandidatov isto
število točk ima najprej prednost kandidat, ki
se vpisuje na višjo stopnjo študija, za tem pa
kandidat z višjo povprečno študijsko oceno
glede na ustrezno potrdilo o ocenah.
Splošni razpisni kriteriji bodo pri presoji vlog na posameznem področju smiselno uporabljeni glede na strokovno področje. Splošni razpisni kriteriji so ovrednoteni
s točkami na ocenjevalnih listih, dostopnih
na vpogled v razpisni dokumentaciji. (Ocenjevalni listi so dvojni: za kandidate za študij
na umetniških področjih in področju AV kulture Š-1 in Š-2 in za kandidate za deficitarne
poklice Š-3.) Najvišje možno število prejetih
točk je 100, od tega 90 točk za splošne kriterije in 10 točk za prednostni kriterij.
Ocenjevanje vlog bo potekalo opisno
po naslednji vrednostni lestvici: vrhunsko
(96–100 točk), kakovostno (71–95 točk),
manj zadovoljivo (do 70 točk).
Strokovna komisija bo poleg izbranih
kandidatov oblikovala tudi rezervno listo
kandidatov (po prioritetnem seznamu), ki
bodo lahko prejemali štipendijo v primeru,
če se zaradi odstopa ali nepredložitve dokazil (npr. o končani predhodni stopnji izobraževanja, o sprejetju v študijski program …)
katerega izmed prvotno izbranih kandidatov,
sprostijo finančna sredstva. Na rezervno listo se lahko uvrstijo kandidati, ki dosežejo
vsaj 71 točk in zaradi omejitve finančnih
sredstev niso bili izbrani v sofinanciranje.
Kandidatom z rezervne liste se dodelijo finančna sredstva po vrstnem redu, ki ga določi strokovna komisija, glede na področje,
na katerem so se sprostila sredstva in glede
na doseženo število točk. Če na tem področju ni kandidatov na rezervni listi, se sredstva lahko dodelijo tudi na drugem področju,
in sicer kandidatu z najvišjim številom doseženih točk ne glede na področje. V primeru,
da je več kandidatov z različnih področij
z enakim številom točk, pa se dodelijo na
področju z najmanj izbranimi kandidati.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev razpisa JPR21-ŠTIP-2009 namenjenih
štipendiranju v letu 2009
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
za šolsko leto 2009/2010 znaša 155.000,00
EUR proračunskih sredstev do konca leta
2009.
Ministrstvo bo izbralo kandidate po postopku, ki ga določa Zakon o uresničevanju
javnega interesa za kulturo in Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa in
predvidoma do vrednosti, določene s tem
razpisom.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2009
oziroma v plačilnih rokih, kot jih zahteva
Zakon o izvrševanju proračunov RS za leto
2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07,
58/08).
8. Razpisni rok
Razpisni rok se prične 17. 4. 2009 in se
izteče 18. 5. 2008.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce za posamezno vrsto
štipendij (prijavni obrazec 1 – identifikacij-
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ski obrazec in prijavni obrazec 2 – kontrolni
obrazec),
– vzorca ocenjevalnega lista.
9.1 Kandidati za štipendije pod 3.1 (študij
v tujini) morajo predložiti:
Obvezne sestavine vloge:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
1 Š-1,
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
2 Š-1 (kontrolni obrazec),
– življenjepis, ki vključuje tudi motivacijsko pismo ter z referencami, predstavitvami,
medijskimi odzivi, bibliografijo, seznamom
del, objavami in kritikami (če obstajajo), dokazili o opravljenih praksah, terenskim delom ipd.,
– fotokopijo dokazila o končani stopnji
šolanja (z javno veljavo) pred tisto, za katero se kandidat prijavlja (s prevodom), tj.
vsaj mature (zaključnega izpita) ali diplome
oziroma magisterija. Če se kandidat vpisuje na podiplomski študij, lahko izjemoma
priloži diplomo/magisterij oziroma potrdilo
o opravljeni diplomi/magisteriju najpozneje
do vključno 30. 6. 2009, če dokazilo do izteka razpisnega roka še ni bilo izdano,
– potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih
z razvidnimi ocenami (kopija indeksa ni veljavna; če ni možno pridobiti drugega dokumenta, je veljavna le, če je notarsko potrjena) oziroma dokazilo, iz katerega je razvidna
povprečna ocena oziroma povprečna ocena
in ocena diplome/magisterija. V primerih, da
je kandidat v času prijave:
– vpisan v prvi letnik dodiplomskega
študija, predloži spričevalo mature (zaključnega izpita) z ocenami (ali če morebitni
vzporedni študij še poteka in je kandidat
zaključil najmanj en letnik, lahko predloži
tudi te ocene);
– vpisan v drugi ali višji letnik študija,
za katerega se prijavlja, vse ocene tega
študija z izračunom povprečne ocene (brez
ocene diplome) oziroma pretvorbo v slovenski sistem ocenjevanja;
– vpisan v drugo ali višje leto študija, ki
ga prijavlja, pa študij ni ocenjen z ocenami,
predloži spričevalo in ocene zadnjega, v celoti končanega študija.
Navedene ocene bodo nato upoštevane
pri ocenjevanju kandidata.
– mnenje referenčnega strokovnjaka
s področja za katerega se kandidat prijavlja
o kandidatovem delu, dosežkih, ki ni starejše od 6 mesecev od izteka razpisnega roka
z lastnoročnim podpisom strokovnjaka (s
prevodom),
– opis študijskega programa (informacija o poteku, trajanju študija in predmetniku
z opisom temeljnih predmetov za celotni
študij), oziroma študijski program, ki ga izda
šola (s prevodom),
– potrdilo šole o stroških morebitne letne
šolnine (s prevodom),
– dokazilo o trajanju šolanja, če gre za
dodiplomski študij (s prevodom),
– dokazilo o stalnem bivališču (lahko tudi
fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice
– obe strani),
– potrdilo o vpisu (v primeru neposrednega prehoda na doktorski študij tudi sklep
o neposrednem prehodu): kandidati, ki so
že sprejeti v študijski program, ga morajo
predložiti do konca razpisnega roka; drugi
izbrani kandidati so ga dolžni predložiti takoj, ko je to mogoče oziroma najkasneje do
vključno 26. 10. 2009. Če se študij prične
v spomladanskem semestru, pa najpozneje
do vključno 1. 3. 2010.

Druge sestavine vloge so: dokazilo o objavah v znanstvenih publikacijah (dokazilo:
kopija naslovnih strani, kazala in kolofona),
dokazilo o objavah in izdajah avtorskih del,
medijski odzivi, fotokopije dokazil o uspehih
in nagradah od leta 2006 (nagrade, uvrstitve, priznanja in udeležbe na državni ali
mednarodni ravni), utemeljitev izbora študija, šole oziroma mentorja, pooblastilo, dokazilo o opravljenih praksah in mednarodnem
sodelovanju ...
9.2 Kandidati za štipendije pod 3.2 (podiplomski študij v RS) morajo predložiti:
Obvezne sestavine vloge:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
1 Š-2,
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
2 Š-2 (kontrolni obrazec),
– življenjepis, ki vključuje tudi motivacijsko pismo ter z referencami, predstavitvami,
medijskimi odzivi, bibliografijo, seznamom
del, objavami in kritikami (če obstajajo), dokazili o opravljenih praksah, terenskim delom ipd.,
– fotokopijo dokazila o končani stopnji
šolanja (z javno veljavo) pred tisto, za katero
se kandidat prijavlja (s prevodom), tj. vsaj
diplome oziroma magisterija. Kandidat lahko
izjemoma priloži diplomo/magisterij oziroma
potrdilo o opravljeni diplomi/magisteriju najpozneje do vključno 30. 6. 2009, če dokazilo
do izteka razpisnega roka še ni bilo izdano,
– potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami (kopija indeksa
ni veljavna; če ni možno pridobiti drugega
dokumenta je veljavna le, če je notarsko
potrjena) oziroma dokazilo, iz katerega je
razvidna povprečna ocena in ocena diplome/magisterija. V primerih, da je kandidat
v času prijave:
– vpisan v prvi letnik vse ocene dodiplomskega študija z izračunano povprečno
oceno (brez ocene diplome);
– vpisan v drugi ali višji letnik študija,
ki ga prijavlja, vse ocene tega študija z izračunom povprečne ocene oziroma pretvorbo v slovenski sistem ocenjevanja (ali če
morebitni vzporedni študij še poteka in je
kandidat zaključil najmanj en letnik, lahko
predloži tudi te ocene);
– vpisan v drugo ali višje leto študija, ki
ga prijavlja, pa študij ni ocenjen z ocenami,
predloži spričevalo in ocene zadnjega, v celoti končanega študija.
Navedene ocene bodo nato upoštevane
pri ocenjevanju kandidata.
– obrazložitev študijske teme, ki jo bo
raziskoval podiplomec,
– mnenje referenčnega strokovnjaka
s področja za katerega se kandidat prijavlja
o kandidatovem delu, dosežkih, ki ni starejše od 6 mesecev od izteka razpisnega roka
z lastnoročnim podpisom strokovnjaka (s
prevodom),
– potrdilo šole o stroških morebitne letne
šolnine (če ga ni mogoče pridobiti za šolsko
leto za katerega se prijavlja, pa za predhodno leto za enake študijske pogoje),
– dokazilo o stalnem bivališču (lahko tudi
fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice
– obe strani),
– potrdilo o vpisu (v primeru neposrednega prehoda na doktorski študij tudi sklep
o neposrednem prehodu): kandidati, ki so
že sprejeti v študijski program, ga morajo
predložiti do konca razpisnega roka; drugi
izbrani kandidati so ga dolžni predložiti takoj, ko je to mogoče oziroma najkasneje do
vključno 26. 10. 2009. Če se študij prične
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v spomladanskem semestru, pa najpozneje
do vključno 1. 3. 2010.
Druge sestavine vloge: dokazilo o objavah v znanstvenih publikacijah (dokazilo:
kopija naslovnih strani, kazala in kolofona),
dokazilo o objavah in izdajah avtorskih del,
medijski odzivi, fotokopije dokazil o uspehih
in nagradah od leta 2006 (nagrade, uvrstitve, priznanja in udeležbe na državni ali
mednarodni ravni), utemeljitev izbora študija, šole oziroma mentorja, pooblastilo, dokazilo o opravljenih praksah in mednarodnem
sodelovanju ...
9.3 Kandidati za štipendije pod 3.3 (deficitarni) morajo predložiti:
Obvezne sestavine vloge:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
1 Š-3,
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
2 Š-3 (kontrolni obrazec),
– življenjepis, ki vključuje tudi motivacijsko pismo ter z referencami, predstavitvami,
medijskimi odzivi, bibliografijo, seznamom
del, objavami in kritikami (če obstajajo), dokazili o opravljenih praksah, terenskim delom ipd.,
– fotokopijo dokazila o končani stopnji
šolanja (z javno veljavo) pred tisto, za katero se kandidat prijavlja (s prevodom), tj.
vsaj mature (zaključnega izpita) ali diplome
oziroma magisterija. Če se kandidat vpisuje na podiplomski študij, lahko izjemoma
priloži diplomo/magisterij oziroma potrdilo
o opravljeni diplomi/magisteriju najpozneje
do vključno 30. 6. 2009, če dokazilo do izteka razpisnega roka še ni bilo izdano,
– potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami (kopija indeksa
ni veljavna; če ni možno pridobiti drugega
dokumenta, je veljavna le, če je notarsko
potrjena) oziroma dokazilo, iz katerega je
razvidna povprečna ocena in ocena diplome/magisterija. V primerih, da je kandidat
v času prijave:
– vpisan v prvi letnik dodiplomskega
študija, predloži spričevalo mature (zaključnega izpita) z ocenami (ali če morebitni
vzporedni študij še poteka in je kandidat
zaključil najmanj en letnik, lahko predloži
tudi te ocene); ali v prvi letnik podiplomskega študija, predloži ocene dodiplomskega
študija z izračunano povprečno oceno (brez
ocene diplome);
– vpisan v drugi ali višji letnik študija,
za katerega se prijavlja, vse ocene tega študija z izračunom povprečne ocene;
– vpisan v drugo ali višje leto študija, ki
ga prijavlja, pa študij ni ocenjen z ocenami,
predloži spričevalo in ocene zadnjega, v celoti zaključenega študija.
Navedene ocene bodo nato upoštevane
pri ocenjevanju kandidata.
– mnenje referenčnega strokovnjaka
s področja za katerega se kandidat prijavlja
o kandidatovem delu, dosežkih, ki ni starejše od 6 mesecev od izteka razpisnega roka
z lastnoročnim podpisom strokovnjaka (s
prevodom),
– opis študijskega programa (informacija o poteku, trajanju študija in predmetniku
z opisom temeljnih predmetov za celotni
študij), oziroma študijski program, ki ga izda
šola (s prevodom),
– potrdilo šole o stroških morebitne letne
šolnine, (če ga ni mogoče pridobiti za šolsko
leto za katerega se prijavlja, pa za predhodno leto za enake študijske pogoje),
– uradno dokazilo o trajanju šolanja, če
gre za dodiplomski študij (s prevodom),

– vse vloge predlagateljev, ki jih ni vložila
upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila na
pošti oddana priporočeno do vključno 18. 5.
2009 oziroma ni bila do tega dne predložena na vložišču ministrstva; kot tudi vloga,
ki v skladu z 9. točko razpisa ni dopolnjena
v posebej določenem roku (prispela oziroma
oddana dopolnitev do vključno 30. 6. 2009
za potrdilo o dokončani stopnji šolanja oziroma 26. 10. 2009 za potrdilo o vpisu).
Za nepopolno vlogo se šteje vloga, ki
ne vsebuje sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije.
Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba, se šteje vloga kandidata, ki ne izpolnjuje
pogojev pod točko 3.
Dopolnjevanje vloge je mogoče najkasneje do izteka razpisnega roka, razen za
dokazila, navedena v 9. točki tega razpisa,
do posebej določenega roka, z nujno oznako vloge, na katero se dopolnitev nanaša.
Vloge, ki (ob izpolnjevanju vseh drugih
razpisnih pogojev) ne vsebujejo potrdila
o vpisu, se bodo do vključno 26. 10. 2009
obravnavale v postopku ocenjevanja vlog
(enako kot popolne). V primeru, da izbrani
prijavitelj do omenjenega roka svoje vloge
ne dopolni, se šteje, da je nepopolna.
Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj
sprejema vse pogoje in kriterije razpisa.
13. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil in uradne ure
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Vera Jaćimović, svetovalka III: vera.jacimovic@gov.si ali na tel.
01/369-58-94.
Uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 14. do 16. ure, po telefonu in elektronskih medijih ministrstva pa vsak ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 11. ure.
Zainteresirani kandidati lahko pogledajo
v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
14. Odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje
Odpiranje vlog se bo začelo 22. 5. 2009.
Strokovno presojo in ocenjevanje bo strokovna komisija izvedla v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Uradni list RS, št. 93/05).
Ministrstvo za kulturo

– dokazilo o stalnem bivališču (lahko tudi
fotokopija potnega lista, osebne izkaznice –
obe strani),
– potrdilo o vpisu (v primeru neposrednega prehoda na doktorski študij tudi sklep
o neposrednem prehodu): kandidati, ki so
že sprejeti v študijski program, ga morajo
predložiti do konca razpisnega roka; drugi
izbrani kandidati so ga dolžni predložiti takoj, ko je to mogoče oziroma najkasneje do
vključno 26. 10. 2009. Če se študij prične
v spomladanskem semestru, pa najpozneje
do vključno 1. 3. 2010.
Druge sestavine vloge: dokazilo o objavah v znanstvenih publikacijah (dokazilo:
kopija naslovnih strani, kazala in kolofona),
dokazilo o objavah in izdajah avtorskih in
prevedenih del, medijski odzivi, fotokopije
dokazil o uspehih in nagradah od leta 2006
(nagrade, uvrstitve, priznanja in udeležbe
na državni ali mednarodni ravni), utemeljitev izbora študija, šole oziroma mentorja,
pooblastilo, dokazilo o opravljenih praksah
in mednarodnem sodelovanju ...
Razpisno dokumentacijo lahko kandidati
prevzamejo v razpisnem roku v vložišču ministrstva v poslovnem času (vsak ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek od 9. do
12. ure in v sredo od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si zainteresirane osebe lahko natisnejo tudi s spletne
strani ministrstva: http://www.mk.gov.si/.
Ministrstvo v času razpisnega roka zainteresiranim na pisno zahtevo pošlje razpisno
dokumentacijo.
10. Dodatna opozorila
Vsem dokumentom v tujem jeziku (izvirniku oziroma kopiji izvirnika) obvezno priložite prevod v uradni jezik RS.
Ob prijavi navedite vse priloge, ki ste jih
priložili.
Ne pozabite podpisati prijavnega obrazca. Brez podpisa prijava ni veljavna.
Kandidat se na razpis lahko prijavi samo
z eno vlogo, in sicer samo za eno smer na
eni izobraževalni instituciji, sicer se vloge
zavržejo. Zavrže se tudi vloga kandidata, ki
se hkrati prijavlja na razpis sofinanciranja za
štipendije humanističnih študijev, ki so predmet razpisa JPR22-ŠTIPH-2009.
Kandidat mora do izteka razpisnega roka
vlogi priložiti vsaj potrdilo o končani stopnji
šolanja pred tisto, za katero se prijavlja, in
ta ne sme biti nižja od končane štiriletne
srednje šole s končano maturo (zaključnim
izpitom).
Če prijavni obrazec v polju za šolnino ni
izpolnjen ali če ni ustreznih prilog, se šteje,
da prošnja za šolnino ni bila vložena.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000
Ljubljana do 18. 5. 2009 oziroma najkasneje
na ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji
strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis štipendij
2009 z oznako JPR21-ŠTIP-2009, z obvezno
oznako vrste štipendij (npr.: Š-1; upoštevajte
oznake prijavnih obrazcev) in področja (npr.
glasbene umetnosti; glejte še poglavje 2 tega
razpisa). Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: ime in naslov.
12. Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo:
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Na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK), Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 56/08) ter v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08), Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 93/05) in Pravilnikom
o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št.
109/02, 25/04 in 104/05) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni ciljni razpis
za izbor kulturnih projektov
ter projektov nakupa informacijske
in komunikacijske opreme za potrebe
splošnih knjižnic, ki jih bo v letu 2009
sofinancirala Republika Slovenija
iz proračuna, namenjenega za kulturo
(projektni razpis 23,
oznaka JPR23-KOP-2009)
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Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana,
1. Predmet javnega razpisa ter razpisno področje: predmet javnega razpisa je
sofinanciranje kulturnih projektov ter sofinanciranje projektov nakupa računalniške
in komunikacijske opreme (dalje: IKT) za potrebe splošnih knjižnic. Razpisno področje je
knjižnična dejavnost splošnih knjižnic.
2. Namen in cilji javnega razpisa
Sredstva se razpišejo z namenom izpeljati nalogo države, da prispeva del sredstev
za podporo usklajenemu razvoju knjižnične
dejavnosti. Namen razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov in projektov nakupa
IKT v splošnih knjižnicah v skladu z javnim
interesom na področju kulture, kar zagotavlja razvoj sodobnih knjižničnih storitev,
ki so osredotočene na kulturne, izobraževalne, informacijske in socialne potrebe
okolja, spodbuja informacijsko opismenjevanje, vseživljenjsko učenje in smotrno izrabo prostega časa, omogoča uporabo elektronskega gradiva in interneta ter s tem
prispeva k razvoju informacijske pismenosti,
neformalnega izobraževanja in vsestranske
informiranosti uporabnikov. Cilj razpisa je
spodbujati uporabo knjižnic ter splošno dostopnost informacij in storitev v knjižnični
mreži slovenskih splošnih knjižnic.
3. Pomen izrazov
Splošne knjižnice so knjižnice, ki na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS,
št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK) izvajajo knjižnično dejavnost kot javno službo v skladu
z 2. in 16. členom in so samostojne pravne osebe ali organizacijske enote v okviru
samostojnih pravnih oseb (v nadaljevanju:
knjižnice).
Razpisno področje je delovno področje
predlagatelja, ki večinsko opredeljuje predlagateljevo dejavnost. Razpisno področje,
ki ga pokriva ta razpis, je knjižnična dejavnost.
Predlagatelj projekta je splošna knjižnica
ali druga samostojna pravna oseba, katere
organizacijska enota je splošna knjižnica, in
v njenem imenu direktor, ki poslovno predstavlja in zastopa pravno osebo. Predlagatelj projekta za potrebe splošnih knjižnic je
lahko tudi knjižnični informacijski servis, ki
ga zastopa direktor, ali Zveza splošnih knjižnic, ki jo zastopa predsednik zveze.
Za upravičene osebe po tem razpisu se
štejejo splošne knjižnice, ki so javni zavodi
in druge samostojne pravne osebe, katerih
organizacijska enota je splošna knjižnica, in
so navedene v Prilogi 1 k Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03 in 70/08,
v nadaljnjem besedilu: Pravilnik), oziroma
njihove pravne naslednice, knjižnični informacijski servis in Zveza splošnih knjižnic.
Te so upravičene do prijave na razpis in do
vseh razpisnih postopkov.
Sofinancer je občina ustanoviteljica, soustanoviteljica ali pogodbena partnerica predlagatelja.
Projekt je vsebinska celota, ki je dostopna javnosti. Projekt je mogoče razbrati iz
izpolnjenega prijavnega obrazca.
Zaprošeni znesek sofinanciranja projekta
je znesek, za katerega predlagatelj zaprosi
v okviru dovoljenega obsega sofinanciranja
in predvidenih stroškov projekta.
Upravičeni stroški so stroški, ki jih financer priznava kot podlago za sofinanciranje
in se nanašajo na projektne vsebine iz točke
4 in na splošne pogoje iz druge in tretje ali-
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neje točke 5.1 tega javnega razpisa. Davek
na dodano vrednost se šteje kot upravičen
strošek.
Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih
odhodkov in prihodkov celotnega projekta,
prikazane v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
4. Razpisno področje in razpisani projekti
Razpisno področje obsega možnost prijave naslednjih projektnih vsebin:
1. strokovno in informacijsko usposabljanje,
2. digitalizacija knjižničnega gradiva,
ki je kulturna dediščina,
3. nakup IKT.
Predmet sofinanciranja pod točko 1) je
organizacija strokovnega usposabljanja
zaposlenih (npr.: organizacija konferenc,
delavnic, tečajev ipd.), organizacija informacijskega usposabljanja uporabnikov ter
udeležba zaposlenih na usposabljanju za
uporabo interneta in digitalizacijo.
Predmet sofinanciranja pod točko 2) je
izvedba projektov digitalizacije v knjižnicah
(npr.: digitalizacija zbirk knjižničnega gradiva, ki je kulturna dediščina, zlasti na področju domoznanstva, priprava informacijskih
vsebin na podlagi digitaliziranega knjižničnega gradiva).
Predmet sofinanciranja pod točko 3) so
projekti nakupa IKT, in sicer:
a) za vzpostavitev ali posodobitev delovnih postaj z dostopom do interneta za
uporabnike,
b) za vzpostavitev ali posodobitev delovnih postaj za zaposlene za avtomatizirano
izposojo ali za uporabo modulov COBISS3
v sistemu COBISS,
c) za uvedbo knjigomata,
d) za vzpostavitev ali posodobitev informacijske infrastrukture za e-poslovanje
knjižnic,
e) za vzpostavitev e-knjižnice, ureditev
prostora e-knjižnice ter vzpostavitev spletnih
aplikacij (v nadaljnjem besedilu: za vzpostavitev e-knjižnice),
f) za optimalno delovanje sistema in
servisov COBISS v celotni mreži splošnih
knjižnic.
5. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
5.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov, ki so upravičene osebe in
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2008, izpolnili vse
obveznosti do ministrstva;
(izpolnjevanje pogoja preveri ministrstvo);
– predlagajo projekte, pri katerih zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70%
vseh predvidenih stroškov posameznega
projekta;
pogoj ne velja za:
– projekte nakupa IKT za uporabnike
(nakup IKT za vzpostavitev ali posodobitev
delovnih postaj z dostopom do interneta za
uporabnike in nakup IKT za vzpostavitev
e-knjižnice) in
– za projekte, ki jih prijavljata knjižnični
informacijski servis in Zveza splošnih knjižnic, pri katerih lahko predlagatelj zaprosi za 100% vseh predvidenih upravičenih
stroškov
(obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o nepreseganju 70% deleža predvidenih stroškov);

– predlagajo projekte:
– pri katerih skupni zaprošeni znesek
za vse predlagane projekte ne presega 20%
vseh razpisanih sredstev;
pogoj ne velja za:
– projekte, ki jih prijavlja knjižnični informacijski servis;
– pri projektih za vzpostavitev e-knjižnice zaprošeni znesek sofinanciranja ne
sme presegati 10.000 EUR, pri čemer sredstva za ureditev prostora ne smejo presegati 3.000 EUR in sredstva za vzpostavitev
spletnih aplikacij ne smejo presegati 2.100
EUR
(obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o nepreseganju zaprošenih zneskov sofinanciranja);
– v primeru prijave projekta nakupa IKT
za uporabnike že dosežena opremljenost
z računalniki za uporabnike za predlagano lokacijo ne presega 0,7 računalniškega
delovnega mesta za uporabnike na 1000
prebivalcev
(obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja, da opremljenost z računalniki za
uporabnike za predlagano lokacijo ne presega 0,7 računalniškega delovnega mesta za
uporabnike na 1000 prebivalcev);
– zagotavljajo dostopnost projektov javnosti
(obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil
javno dostopnost);
– v primeru prijave projekta nakupa IKT
za vzpostavitev e-knjižnice zagotovijo financiranje povezave do svetovnega spleta
(obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o zagotovitvi financiranja povezave do svetovnega spleta);
– izjavijo, da bo nabavljena IKT skladna
s specifikacijo, določeno v razpisni dokumentaciji, razen v točkah, ki jih posebej obrazložijo oziroma kjer odstopanja utemeljijo
(obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja, da bo nabavljena IKT oprema
skladna s specifikacijo v razpisni dokumentaciji);
– zagotovijo, da bodo izvedli nakup IKT
in storitev po postopku, določenem v Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 128/06 – uradno prečiščeno besedilo in
16/08)
(obvezno dokazilo: podpisana izjava o izvedbi nakup IKT in storitev po postopku, določenem v Zakonu o javnem naročanju);
– zagotovijo, da bodo podatke o sredstvih, ki jih bodo kot investicijski transfer na
podlagi odobrenega sofinanciranja prejeli od
Ministrstva za kulturo, posredovali pristojni
občini
(obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o zagotovitvi, da bo predlagatelj
pristojni občini posredoval podatke o sredstvih prejetih kot investicijski transfer);
– ne prijavljajo projektov ali programov
oziroma vsebin, za katere so v letih 2008
ali 2009 že prejeli sredstva od Ministrstva
za kulturo v okviru neposrednih pozivov ali
drugih javnih razpisov in pozivov
(izpolnjevanje pogoja preveri ministrstvo).
5.2 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu:
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo za razpisno
področje imenuje ministrica. Komisija za
odpiranje vlog bo predlagala, da se vloge
predlagateljev, ki niso upravičene osebe ali
so prepozne ali nepopolne, zavržejo. Vlo-
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ge predlagateljev, ki ne izpolnjujejo splošnih pogojev za sodelovanje na razpisu, se
zavrnejo.
6. Razpisni kriteriji
Strokovna komisija za knjižnično dejavnost bo vloge predlagateljev obravnavala
na podlagi stopnje izpolnjevanja splošnih in
prednostnih razpisnih kriterijev, razen vlog
pod točko f), ki jih bo obravnavala samo
na podlagi splošnih kriterijev, in sicer 1.,
2. in 4. alineje točke 6.1 (končna ocena bo
določena tako, da bo dobljeno število točk
pomnoženo z dva).
6.1 Splošni razpisni kriteriji
Predvidena kakovost in izvedljivost predlaganega projekta:
– celovitost in ustreznost projekta,
– ustreznost vsebinske obrazložitve in
utemeljitve projekta oziroma idejnega načrta,
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja s sredstvi občin(-e),
lastnimi sredstvi ali sredstvi iz drugih virov;
– izvedljivost projekta glede na predvidene stroške.

Vrednotenje razpisnih kriterijev
Predvidena kakovost in izvedljivost predlaganega projekta
Celovitost in ustreznost projekta
– ustrezna
– delno ustrezna
– neustrezna
Ustreznost vsebinske obrazložitve in utemeljitve projekta oziroma
idejnega načrta na področju prijavljenega projekta
– ustrezna
– delno ustrezna
– neustrezna
Stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja s sredstvi
občin(-e), lastnimi sredstvi ali sredstvi iz drugih virov
– ustrezna – 50% in več (30% in več – za nakup IKT za uporabnike)
– delno ustrezna – 30–49% (10–29% in več – za nakup IKT za
uporabnike)
– neustrezna – manj kot 30% (manj kot 10% – za nakup IKT za
uporabnike)
Izvedljivost projekta glede na predvidene stroške
– izvedljiv
– delno izvedljiv
– neizvedljiv

Možno
število točk
max. 40
10
5
0
10
5
0

10
5
0
10
5
0

6.2 Prednostni razpisni kriteriji
Prednostni razpisni kriteriji so:
6.2.1 Za vloge pod točko 1): projekti strokovnega in informacijskega usposabljanja
– izkazovanje ciljev, ki presegajo interese ene knjižnice (regionalni oziroma nacionalni projekti),
– izkazovanje ciljev, ki dokazujejo sodelovanje knjižnice z drugimi subjekti v okviru
lokalne skupnosti ali države (večpodročni
projekti),
– izkazovanje ciljev, ki zagotavljajo prenos učinkov projekta na druge splošne knjižnice (vzorčni projekti).
Vrednotenje
1. Izkazovanje ciljev, ki presegajo interese ene knjižnice
– izkazovanje ciljev, ki presegajo interese ene knjižnice: nacionalni
projekt
– izkazovanje ciljev, ki presegajo interese ene knjižnice: regionalni
projekt
– izkazovanje ciljev, ki presegajo interese ene knjižnice: projekt pri
katerem sodelujeta vsaj dve knjižnici

max. 21

7
5
3
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Vrednotenje
2. Izkazovanje ciljev, ki dokazujejo sodelovanje knjižnice z drugimi
subjekti v okviru lokalne skupnosti ali države (večpodročni projekti)
– sodelovanje knjižnice z drugimi subjekti na nivoju države
– sodelovanje knjižnice z drugimi subjekti na nivoju lokalne skupnosti
3. Izkazovanje ciljev, ki zagotavljajo prenos učinkov projekta na druge
splošne knjižnice (vzorčni projekt)
– izkazovanje ciljev, ki zagotavljajo prenos učinkov projekta na druge
splošne knjižnice

max. 21

7
5

7

6.2.2 Za vloge pod točko 2): projekti digitalizacije knjižničnega gradiva, ki je kulturna
dediščina
– izkazovanje ciljev, ki presegajo interese ene knjižnice (regionalni oziroma nacionalni projekti),
– izkazovanje ciljev, ki dokazujejo sodelovanje knjižnice z drugimi subjekti v okviru
lokalne skupnosti ali države (večpodročni
projekti),
– izkazovanje ciljev, ki zagotavljajo prenos učinkov projekta na druge splošne knjižnice (vzorčni projekti).
Vrednotenje
1. Izkazovanje ciljev, ki presegajo interese ene knjižnice
– izkazovanje ciljev, ki presegajo interese ene knjižnice: nacionalni
projekt
– izkazovanje ciljev, ki presegajo interese ene knjižnice: regionalni
projekt
– izkazovanje ciljev, ki presegajo interese ene knjižnice: projekt pri
katerem sodelujeta vsaj dve knjižnici
2. Izkazovanje ciljev, ki dokazujejo sodelovanje knjižnice z drugimi sub
jekti v okviru lokalne skupnosti ali države (večpodročni projekti)
– sodelovanje knjižnice z drugimi subjekti na nivoju države
– sodelovanje knjižnice z drugimi subjekti na nivoju lokalne skupnosti
3. Izkazovanje ciljev, ki zagotavljajo prenos učinkov projekta na druge
splošne knjižnice (vzorčni projekt)
– izkazovanje ciljev, ki zagotavljajo prenos učinkov projekta na druge
splošne knjižnice

max. 21

7
5
3

7
5

7

6.2.3 Za vloge pod točko 3): projekti nakupa IKT
a) nakup IKT za vzpostavitev ali posodobitev delovnih postaj z dostopom do interneta za uporabnike
– trenutna stopnja opremljenosti predlagane lokacije z IKT z dostopom do interneta
za uporabnike
– delež sofinanciranja s strani občin(-e)
presega 30% vrednosti projekta,
– predvidena cena računalnika z operacijskim sistemom in monitorjem največ
1.000 EUR;
Vrednotenje
1. Trenutna stopnja opremljenosti predlagane lokacije z IKT z dostopom
do interneta za uporabnike
Knjižnica na predlagani lokaciji še nima IKT z dostopom do interneta
za uporabnike (0,0 računalniškega delovnega mesta za uporabnike na
1000 prebivalcev)
Knjižnica na predlagani lokaciji že ima IKT z dostopom do interneta
za uporabnike, vendar je potrebna zamenjava opreme (neprimerna,
zastarela oprema)
Knjižnica na predlagani lokaciji že ima IKT z dostopom do interneta za
uporabnike, vendar je potrebna dodatna oprema
2. Predvideni delež sofinanciranja s strani občin(-e)*
– 50% in več
– 40–49%
– 36–39%

max. 21

7
5
3
7
6
5

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Vrednotenje
– 31–35%
– do 30%
3. Predvidena cena računalnika (v EUR)**
– do 700
– 700–850
– 851–1000
– nad 1000
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max. 21
4
3
7
6
4
0

b) nakup IKT za vzpostavitev ali posodobitev delovnih postaj za zaposlene za avtomatizirano izposojo ali za uporabo modulov
COBISS3 v sistemu COBISS
– trenutna stopnja opremljenosti predlagane lokacije z IKT za avtomatizirano izposojo ali za uporabo modulov COBISS3,
– delež sofinanciranja s strani občin presega 30% vrednosti projekta,
– predvidena cena računalnika oziroma
lahkega odjemalca z operacijskim sistemom
in monitorjem največ 1.000 EUR;

Vrednotenje
1. Trenutna stopnja opremljenosti predlagane lokacije z IKT za
zaposlene za avtomatizirano izposojo ali za uporabo modulov
COBISS3
Knjižnica na predlagani lokaciji še nima IKT za zaposlene za
avtomatizirano izposojo ali za uporabo modulov COBISS3
Knjižnica na predlagani lokaciji že ima IKT za zaposlene za
avtomatizirano izposojo ali za uporabo modulov COBISS3, vendar je
potrebna zamenjava opreme
Knjižnica na predlagani lokaciji že ima IKT za zaposlene za
avtomatizirano izposojo ali za uporabo modulov COBISS3, vendar je
potrebna dodatna oprema
2. Delež sofinanciranja s strani občin(-e)*
– 50% in več
– 40–49%
– 36–39%
– 31–35%
– do 30%
3. Predvidena cena računalnika (v EUR)**
– do 700
– 700–850
– 851–1000
– nad 1000

max. 21

7
5
3
7
6
5
4
3
7
6
4
0

c) uvedbo knjigomata
– trenutna stopnja opremljenosti predlagane lokacije s knjigomati,
– delež sofinanciranja s strani občin presega 20% vrednosti projekta,
– predvidena cena knjigomata največ
20.000 EUR;
Vrednotenje
1. Trenutna stopnja opremljenosti predlagane lokacije z opremo za
samopostrežno izposojo ali vračilo knjižničnega gradiva
– Knjižnica oziroma enota še nima knjigomata
– Knjižnica oziroma enota že ima knjigomat, vendar je potrebna
zamenjava opreme
– Knjižnica oziroma enota že ima knjigomat, vendar je potrebna
dodatna oprema
2. Delež sofinanciranja s strani občin(-e)*
– 50% in več
– 30–49%

max. 21

7
5
3
7
6

Stran

875

Stran

876 /
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Vrednotenje
– 26–29%
– 21–25%
– do 20%
3. Predvidena cena knjigomata (v tisoč EUR)
– do 16
– 16 do 20
– nad 20

max. 21
5
4
3
7
5
0

d) vzpostavitev ali posodobitev informacijske infrastrukture za e-poslovanje knjižnic
– trenutna stopnja opremljenosti z IKT za
e-poslovanje knjižnic,
– delež sofinanciranja s strani občin presega 30% vrednosti projekta,
– predvideni čas implementacije oziroma
migracije iz obstoječe platforme;
Vrednotenje
1. Trenutna stopnja opremljenosti knjižnice z IKT za e-poslovanje
knjižnic
– Knjižnica še nima informacijske infrastrukture za e-poslovanje knjižnic
– Knjižnica že ima informacijsko infrastrukture za e-poslovanje knjižnic,
vendar je potrebna zamenjava opreme
– Knjižnica že ima informacijsko infrastrukture za e-poslovanje knjižnic,
vendar je potrebna dodatna oprema
2. Predvideni delež sofinanciranja s strani občin(-e)*
– 50% in več
– 40–49%
– 31–39%
– 21–30%
– do 20%
3. Predvideni čas implementacije
– do 3 mesece
– 3 do 6 mesecev
– več kot 6 mesecev

ce

max. 21

7
5
3
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6
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e) nakup IKT za vzpostavitev e-knjižni-

– ustreznost prostora za postavitev
e-knjižnice,
– dostopnost do tehnologij informacijske
družbe,
– predvidena stopnja učinkovitosti izrabe IKT,
– trenutna stopnja opremljenosti z IKT.
Vrednotenje
– ustreznost prostora za postavitev IKT opreme velikost
prostor v izmeri pod 20 m2
prostor v izmeri od 20–30 m2
prostor v izmeri od 30–45 m2
prostor v izmeri od 45–60 m2
prostor v izmeri od 60–75 m2
prostor v izmeri nad 75 m2
urejenost
nedostopno za invalide in odsotnost sanitarij
dostopno za invalide
dostopno za invalide in prisotnost sanitarij
dostopno za invalide in prisotnost sanitarij za invalide
časovna dostopnost JDT
osrednja in osrednja območna knjižnica:
do 8 ur dnevno, 5 dni v tednu, ob sobotah 5 ur
krajevna knjižnica: do 20 ur tedensko

max. 21
0
1
2
3
4
5
0
2
4
5

3
3
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Št.

osrednja in osrednja območna:
več kot 8 ur dnevno, 5 dni v tednu, ob sobotah 5 ur
krajevna knjižnica: več kot 20 ur tedensko
– dostopnost do tehnologij in znanja informacijske družbe
frekventnost obiska
pod 25 obiskovalcev na dan
od 25 do 50 obiskovalcev na dan
od 50 do 100 obiskovalcev na dan
nad 100 obiskovalcev na dan
število prebivalcev občine
Po podatkih iz banke statističnih podatkov1.
manj kot 2500
med 2500 in 5000
nad 5000
oddaljenost od občinskega središča
na obrobju občine na obrobju naselja
na obrobju občine v središču naselja
v središču občine
oddaljenost od regijskega središča
Ministrstvo bo točkovalo prijave od 0–5 točk, in sicer tako, da bo
prijavitelj z največjo oddaljenostjo od regijskega središča, merjeno
v km dobil najvišje število točk, razmeroma nižje število točk pa ostali
prijavitelji v isti regiji. Pri izračunu števila točk bo uporabljena naslednja
formula:
T = 5 * ODD / ODDmax
ODD = oddaljenost v km posameznega prijavitelja
ODDmax = največja oddaljenost v km izmed vseh prijaviteljev
T = število točk zaokroženo na najbližje celo število
zapostavljenost regij
Obalnokraška in Osrednjeslovenska regija
Goriška in Gorenjska regija
Savinjska, Koroška, Notranjsko-kraška regija in Jugovzhodna Slovenija
Pomurska, Podravska, Zasavska in Spodnjeposavska regija
lokacija: gostota JDT v regiji
Ministrstvo bo točkovalo prijave od 0–5 točk, in sicer tako, da bodo
prijavitelji v regiji z najnižjim številom JDT/1000 prebivalcev (informacija
dostopna na: http://e-tocke.gov.si/), dobili najvišje število točk, razmeroma nižje število točk pa ostali prijavitelji iz drugih regij. Pri izračunu
števila točk bo uporabljena naslednja formula:
T = 5 * JDTRmin / JDTR
JDTR = število JDT/1000 prebivalcev v regiji posameznega prijavitelja
JDTRmin = minimalno število JDT/1000 v regiji izmed vseh prijaviteljev
T = število točk zaokroženo na najbližje celo število
učinkovita izraba IKT
Predvidene vrste aktivnosti
Ocena je seštevek vseh točk za trditve, ki držijo. Dejavnosti morajo biti
razvidne iz opisa projekta.
– predvidena uporaba opreme za dodatne kulturne dejavnosti
– predvidena uporaba opreme za dodatne umetniške dejavnosti
– predvidena uporaba opreme za dodatne turistično/informativne dejavnosti
– predvidena uporaba opreme za dodatne izobraževalne dejavnosti
– predvidena uporaba opreme za dodatne znanstvene dejavnosti
trenutna stopnja informatiziranosti z IKT
opremljenost: število javno dostopnih računalnikov v JDT
več kot 10 obstoječih javno dostopnih računalnikov
med 6 in 10 obstoječih javno dostopnih računalnikov
manj kot 5 obstoječih javno dostopnih računalnikov
brez obstoječih javno dostopnih računalnikov

1
Vir: Statistični urad Republike Slovenije,
Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva, Ministrstvo za notranje zadeve
- Direktorat za upravne notranje zadeve. Tabela
Prebivalci po občinah in spolu, 30. 6. 2007.
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7. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja: razpisni
kriteriji so ovrednoteni s točkami. Na razpisu
bodo izbrani tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje in jih bo ministrstvo
na predlog strokovne komisije uvrstilo na
seznam izbranih projektov v okviru sredstev, namenjenih za razpis. Število izbranih
projektov in višina odobrenih sredstev sta
odvisna od skupne višine prejetih točk in
razpoložljivih sredstev.
Najvišje število prejetih točk po splošnih
in prednostnih razpisnih kriterijih za posamezni projekt je 61 točk. Najvišje število prejetih točk po splošnih kriterijih za posamezni
projekt je 40 točk, najvišje število prejetih
točk po prednostnih kriterijih za posamezni
projekt je 21 točk.
Izjema so projekti pod točko f) nakup
IKT za delovanje sistema COBISS za potrebe splošnih knjižnic, kjer bo končna ocena
določena na podlagi splošnih kriterijev, in
sicer 1., 2. in 4. alineje točke 6.1, tako da bo
dobljeno število točk po splošnih kriterijih
pomnoženo z dva.
Pogoj za uvrstitev v izbor je doseženi
seštevek 32 ali več točk na posameznem
projektu.
Skupna ocena projektov bo opisna po
naslednji opisni vrednostni lestvici: kakovostno (50–61 točk), ustrezno (32–49 točk),
nezadovoljivo (do 31 točk).
8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev
Višina razpoložljivih sredstev, ki je na
voljo za sofinanciranje projektov v okviru
projektnega razpisa JPR23-KOP-2009, znaša 330.000 EUR.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2009.
10.Razpisni rok
Razpis se prične 17. 4. 2009 in se zaključi 18. 5. 2009.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– izjave predlagatelja projekta o izpolnjevanju splošnih pogojev za sodelovanje
na razpisu,
– prijavne obrazce z navodili in navedbo
obveznih prilog,
– vzorec ocenjevalnega lista.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva ves poslovni čas ministrstva.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo
tudi s spletne strani ministrstva http://www.
gov.si/mk. Ministrstvo je dolžno na pisno
zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati po pošti.
12. Oddaja in dostava vlog
12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v besedilu tega razpisa in v razpisni dokumentaciji.
12.2 Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica
10, 1000 Ljubljana, do 18. 5. 2009, oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na
prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na ciljni
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projektni razpis 2009 z obvezno navedbo
razpisnega področja (Knjižnična dejavnost)
in oznako JPR23-KOP-2009. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
12.3 Če prijavitelj prijavi dva ali več projektov, naj vsak projekt pošlje v ločeni kuverti in za vsak projekt priloži popolno razpisno
dokumentacijo.
12.4 Predlagatelj lahko za vsako enoto
knjižnice prijavi samo po en projekt za vsakega od možnih predmetov sofinanciranja
nakupa IKT.
12.5 Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse pogoje in kriterije razpisa.
13. Izločitev vlog
13.1 Ministrstvo bo iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo vse vloge
predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– ki so prepozne ali prepozno dopolnjene;
– ki so nepopolne.
13.2 Za vlogo, ki je ni oddala upravičena
oseba, se šteje vloga predlagatelja, ki ne
izpolnjuje pogojev iz četrtega odstavka 3.
točke besedila tega javnega razpisa.
13.3 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 18. 5. 2009 oziroma do tega dne ni bila
predložena v vložišču ministrstva.
13.4 Dopolnjevanje delov vlog ali vlog
v celoti je možno le v razpisnem roku (do
18. 5. 2009) z nujno oznako, na katero vlogo
ali del vloge se dopolnitev nanaša.
13.5 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
14. Pristojna uslužbenka
Za dajanje informacij in pojasnil v zvezi
z razpisom je pristojna: mag. Tatjana Likar:
tel. 01/369-59-65, tatjana.likar@gov.si.
15. Uradne ure
Uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od
9. do 12. ure in od 14. do 16. ure.
16. Vpogled v razpisno dokumentacijo
Zainteresiranim osebam je omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču
ministrstva (Maistrova ulica 10, Ljubljana),
kot je navedeno v točki 11.
17. Odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje
Odpiranje vlog se bo pričelo 21. 5. 2009.
Strokovno presojo in ocenjevanje bo strokovna komisija izvedla v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Uradni list RS, št. 93/05).
Ministrstvo za kulturo
šT. 49911-243/2009-2
Ob-3035/09
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova
1b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija) na podlagi drugega odstavka 92. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list
RS, št. 96/04 – ZON-UPB2, 61/06 – ZDru-1
in 32/08 – odl. US, v nadaljevanju: ZON)
v zvezi s 5. in 6. členom Pravilnika o primernih načinih varovanja premoženja in vrstah
ukrepov za preprečitev nadaljnje škode na
premoženju (Uradni list RS, št. 74/05, v nadaljevanju: Pravilnik) in na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-

blike Slovenije (Uradni list RS, št. 61/2008)
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje nakupa elektromrež
in pašnih aparatov z namenom
preprečevanja nadaljnje škode, ki jo
lahko povzročijo velike zveri
(rjavi medved, volk, ris)
I. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih
sredstev za sofinanciranje nakupa elektromrež in pašnih aparatov, ki so jih upravičenci kupili po 9. 5. 2008 in do 30. 7. 2009.
Pravna podlaga za izvedbo ukrepov, ki
preprečujejo nastajanje nadaljnje škode na
premoženju, ki jo lahko povzročijo živali zavarovanih prosto živečih vrst, je določena
v drugem odstavku 92. člena ZON in v 5. in
6. členu pravilnika. Sredstva se bodo črpala
iz proračunske postavke 3544 – Nadomestila in odškodnine.
Višina razpoložljivih sredstev za leto
2009 je 90.000,00 EUR.
II. Upravičenci
Upravičenci do finančnih podpor iz I.
poglavja tega javnega razpisa so fizične in
pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče
oziroma sedež v Republiki Sloveniji in živijo
na območju, kjer je nastanek škode, ki jo
povzročijo velike zveri (rjavi medved, volk,
ris) objektivno pričakovan. Šteje se, da je
nastanek škode objektivno pričakovan, če
je znano, da je v neposredni okolici premoženja, ki je enaka življenjskemu prostoru zavarovane živali, v obdobju zadnjih treh let že
najmanj dvakrat prišlo do nastopa škodnega
dogodka. Življenjski prostor velikih zveri je
območje, ki je s predpisom, ki ureja ekološko
pomembna območja (Uredba o ekološko pomembnih območjih, Uradni list RS, št. 48/04),
določeno za osrednji življenjski prostor velikih
zveri, kot navajata druga in tretja točka prvega odstavka 2. člena pravilnika.
Sofinancira se le nakup elektromrež višine 106 centimetrov (cm) ali več.
Sofinancira se le nakup baterijskih in
akumulatorskih pašnih aparatov z energijo
pulza 1,5 Joule (J) ali več in omrežnih pašnih aparatov z energijo pulza 5 J ali več.
III. Pogoji za dodelitev sredstev: upravičenec mora vložiti vlogo na razpisnem
obrazcu »Vloga za sofinanciranje nakupa
elektromrež in pašnih aparatov«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije z vsemi
potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej
navedene.
IV. Omejitve: sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kot ga navaja
v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem
razpisu, že prejel javna sredstva Republike
Slovenije ali sredstva Evropske unije.
V. Finančni in tehnični pogoji za dodelitev
sredstev
1. Elektromreže morajo biti visoke 106
cm ali več. Priznani strošek nakupa je
129,84 EUR za 50 metrov elektromreže (1
kos).
Višina dodeljenih sredstev se določi
v skladu z vloženo dokumentacijo za prijavo
vloge. Višina podpore znaša 60% predloženih stroškov vrednosti nakupa elektromrež,
vendar največ v višini 60% priznanih stroškov (77,90 EUR za 50 metrov elektromreže – 1 kos).
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Primer:
Enota
Elektromreža 106 cm, 50 m
Elektromreža 106 cm, 50 m
Elektromreža 108 cm, 50 m
Elektromreža 108 cm, 50 m

Kos

Cena

Priznani stroški

1
5
1
1

129,84 EUR
649,20 EUR
150,00 EUR
100,00 EUR

129,84 EUR
129,84 EUR x 5 = 649,20 EUR
129,84 EUR
100,00 EUR

Finančna podpora
(60%)
77,90 EUR
389,50 EUR
77,90 EUR
60,00 EUR

2. Baterijski in akumulatorski pašni aparati morajo biti z energijo pulza 1,5 J ali več.
Pašni aparati morajo biti zaščiteni proti udaru strele. V primeru, da pašni aparati nimajo
vgrajene (notranje) zaščite proti udaru strele
je vlagatelj dolžan uporabljati dušilec strele, ki ni predmet sofinanciranja. Baterijski
in akumulatorski pašni aparati morajo imeti
omejevalnik porabe toka, vgrajene opozorilne lučke (indikatorji – izpraznjen akumulator,
prenizka napetost pulza v ograji). Baterijski
in akumulatorski pašni aparati z energijo
pulza nad 10 J morajo imeti sistem prilagodljive moči.
Omrežni pašni aparati morajo biti z energijo pulza 5 J ali več. Pašni aparati morajo
biti zaščiteni proti udaru strele. V primeru,
da pašni aparati nimajo vgrajene (notranje)
zaščite proti udaru strele je vlagatelj dolžan
uporabljati dušilec strele, ki ni predmet sofinanciranja. Omrežni pašni aparati z energijo
pulza nad 15 J morajo imeti vgrajen opozorilni sistem.
Priznan strošek nakupa je do 760,00
EUR za pašni aparat (1 kos).
Višina dodeljenih sredstev se določi
v skladu z vloženo dokumentacijo za prijavo
vloge. Višina podpore znaša 60% predloženih stroškov vrednosti nakupa pašnega aparata, vendar največ v višini 60% priznanih
stroškov (do 456,00 EUR za pašni aparat
– 1kos).
Primer:
Enota

Kos

Cena

Priznani stroški

1
1
1
1

125,00 EUR
331,00 EUR
800,00 EUR
760,00 EUR

125,00 EUR
331,00 EUR
760,00 EUR
760,00 EUR

Baterijski pašni aparat 1,5 J
Akumulatorski pašni aparat 5 J
Baterijski pašni aparat 15 J
Omrežni pašni aparat 25 J

Finančna podpora
(60%)
75,00 EUR
198,60 EUR
456,00 EUR
456,00 EUR

Priporočilo:
A – krajša ograja
manj kot 15 el.
mrež
< 750 m
1,5 – 5,0 J*
5,0 – 10,0 J

Razmere uporabe
(dolžina ograjeena mreža = 50 m)
Baterijski (akumulatorski) PA
Omrežni PA

B – daljša ograja
15 – 30 el. mrež
750 – 1.500 m

C – zelo dolga ograja
več kot 30 el. mrež
> 1.500 m

5,0 – 15,0 J
10,0 – 25,0 J

> 15 J
> 25 J

* J = Joule = enota za energijo pulza

VI. Poraba sredstev: upravičenci morajo
storiti vse, kar je v njihovi moči, da bodo
sofinancirane elektromreže in pašni aparati
delovali v skladu z namenom, za katerega
so bili kupljeni.
VII. Merila za ocenjevanje vlog: komisija
bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Nepovratna sredstva se bodo
dodeljevala do porabe sredstev po vrstnemu
redu dospetja na Agencijo. V primeru istočasnih vlog pa po abecednem redu priimkov
vlagateljev.
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VIII. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
zaključka javnega razpisa na internetni strani http://www.arso.gov.si/, na Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000
Ljubljana, v sobi P09, vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro in vsako sredo
tudi med 14. in 16. uro ali na elektronskem
naslovu: gp.arso@gov.si.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Agenciji Republike
Slovenije za okolje, Sektor za ohranjanje
narave, kontaktna oseba je Petra Ulamec,
tel. št. 01/280 – 4020, ki je dosegljiva v ponedeljek, sredo in petek med 10. in 11. uro
ter v sredo tudi med 14. in 16. uro.
IX. Rok in način prijave
Vloge je treba poslati po pošti na naslov:
Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana ali osebno vložiti
v vložišču Agencije Republike Slovenije za
okolje.
Pravočasna vloga je tista, ki bo na naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana prispela do
30. 7. 2009 do 14. ure, ne glede na način
prispetja.
Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah označene z natančno oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – vloga za javni razpis – 3544«. Na ovojnici mora biti navedeno
ime in priimek ter točen naslov vlagatelja.
X. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
dne 31. 7. 2009, ob 10. uri, v sobi 112 na
Agenciji. Odpiranje vlog ni javno. Prispele
vloge bo pregledala in strokovno ocenila
komisija, ki jo imenuje generalni direktor
Agencije.
Prepozno prispele in nepravilno označene vloge se zavrže, neutemeljene pa se
zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove,
da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 5 dni od
prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku
ne dopolnijo ali jih dopolnijo neustrezno, se
zavrže.
XI. Obvestilo o izidu javnega razpisa:
na podlagi predloga komisije odloči o vlogah generalni direktor Agencije s sklepom.
Upravičenci bodo o izboru pisno obveščeni
najkasneje do 1. 9. 2009.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija Republike Slovenije za okolje
Št. 35430-1/2009
Ob-3053/09
Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 77/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Pogodbe o dodeljevanju nepovratnih finančnih
spodbud za okolju prijaznejša težka tovorna vozila, št. 2411-09-100011, in Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in
61/08), Eko sklad, Slovenski okoljski javni
sklad objavlja
javni razpis
za nepovratne finančne pomoči za
nabavo okolju prijaznejših težkih
tovornih vozil 2SUB-CTP09
1. Ime in sedež posrednega proračunskega porabnika, ki dodeljuje sredstva
v imenu in za račun neposrednega proračunskega uporabnika Republike Slovenije,
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Ministrstvo za promet, Langusova 4, 1000
Ljubljana:
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: sofinancer).
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa
Resolucija o prometni politiki Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 58/06), Sklep
Vlade št. 35405-2/2008/7 z dne 26. 6. 2008,
veljavna Shema za spodbujanje nabave
okolju prijaznejših težkih tovornih vozil, št.
35405-2/2008/7, z odobritvijo Evropske komisije (Državna pomoč N 395/2008 s prilogo
C(2009) 2045 z dne 23. 3. 2009), in Pogodba o dodeljevanju nepovratnih finančnih
spodbud za okolju prijaznejša težka tovorna
vozila, št. 2411-09-100011, sklenjena med
sofinancerjem in Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet, dne 26. 3. 2009.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je nepovratna
finančna državna pomoč avtoprevoznikom
za nakup novih tovornih vozil z EURO V motorjem in z največjo dovoljeno maso 12 ton
ali več (kategorija N3; v nadaljevanju: vozilo). Za nakup štejejo tudi nova vozila, pridobljena s finančnim zakupom (leasingom).
4. Višina razpisanih sredstev
Skupna višina sredstev za namen, ki je
predmet javnega razpisa, znaša 4 milijone
EUR.
5. Splošni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko sodeluje imetnik
prevozniške licence s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki je registriran za opravljanje gospodarske dejavnosti 49.410 Cestni tovorni
promet in ima veljavno prevozniško licenco
za opravljanje cestnih tovornih prevozov.
Pomoč se dodeli za posamezno novo
vozilo, ki je prvič registrirano v Republiki
Sloveniji od 1. 1. 2008 dalje.
Osnovni pogoj za dodelitev pomoči je
pravočasna, pravilno vložena in popolna
vloga. Iz dokumentacije mora biti razvidno,
da je bil nakup ustreznega okolju prijaznejšega tovornega vozila izveden skladno
z razpisnimi pogoji in kriteriji in da je vloga
pripravljena skladno z zahtevami razpisne
dokumentacije. Sofinancer bo pri sklepanju
upošteval razpoložljiva razpisana sredstva.
Na zadnjem odpiranju bodo vsem vlagateljem, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, nepovratna sredstva dodeljena v sorazmerno nižjem znesku, kolikor bo vsota
izračunanih spodbud presegala razpisana
sredstva.
Ministrstvo za promet ali sofinancer ima
pravico in dolžnost kadarkoli z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način
preveriti resničnost podatkov, predloženih
v tem postopku pridobitve pomoči. V primeru ugotovitve neresničnosti podatkov ali
drugih kršitev pogodbe, na podlagi katere
je bila izplačana pomoč po tem razpisu,
bo prejemnik pomoči dolžan prejeta sredstva vrniti skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi.
6. Dodatni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prepoved odtujitve vozila najmanj dve
leti od registracije vozila, kar velja tudi za
vozila, pridobljena s finančnim zakupom
(dopustna je odpoved finančnega zakupa
zaradi odkupa vozila s strani prejemnika
spodbude). V primeru kršitve tega pogoja
mora kršilec prejeto državno pomoč vrniti
z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi

in v naslednjih desetih letih od dneva kršitve
ne more zaprositi za državno pomoč.
7. Višina spodbude za posamezni namen
Višina nepovratne državne pomoči za
posamezno vozilo se določi v višini:
– 4.000,00 EUR za upravičence mala
podjetja
– 3.000,00 EUR za upravičence srednja
podjetja
– 2.000,00 EUR za ostale upravičence.
Velikost podjetja se ugotavlja v skladu
z Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008 z dne
6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih
vrst pomoči za združljive s skupnim trgom
z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah, Priloga
I), in sicer:
– Malo podjetje ali podjetnik je tisto, ki
ima na podlagi računovodskih izkazov z dne
31. 12. 2008 manj kot 50 zaposlenih in ima
letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne
presega 10 milijonov EUR.
– Srednje podjetje ali podjetnik je tisto,
ki ima na podlagi računovodskih izkazov
z dne 31. 12. 2008 manj kot 250 zaposlenih
in letni promet ne presega 50 milijonov EUR
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43
milijonov EUR.
– Veliko podjetje ali podjetnik je tisto, ki
ima na podlagi računovodskih izkazov z dne
31. 12. 2008 več kot 250 zaposlenih in ima
letni promet več kot 50 milijonov EUR in/ali
letno bilančno vsoto več kot 43 milijonov
EUR. Veliko podjetje je tudi podjetje, ki je
zavezano za konsolidacijo.
Pri določitvi velikosti podjetja se upoštevajo vsa določila priloge I Uredbe Komisije
(ES) št. 800/2008 (celotno besedilo priloženo razpisni dokumentaciji).
Zoper upravičenca v trenutku oddaje vloge ne sme biti uveden stečajni postopek, ali
začet postopek prisilne poravnave.
Pomoči ni mogoče kumulirati z nobeno
drugo pomočjo v okviru kakršnekoli lokalne, regionalne in nacionalne sheme ali sheme Skupnosti, ki zadeva enake upravičene
stroške.
8. Postopek obravnave vlog
Vlagatelj mora v vlogi predložiti vse dokumente, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, v slovenskem jeziku. Vloga mora biti oddana v zaprti
ovojnici, ki mora biti opremljena in označena
tako, da je na ovojnici navedeno:
– Vloga – Ne odpiraj,
– Razpis 2SUB-CTP08,
– ime in točen naslov oziroma sedež
vlagatelja.
Nepravilno označene ali odprte ovojnice
ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo
sofinancer vrnil pošiljatelju.
Vlagatelj vlogo dostavi na naslov sofinancerja: Eko sklad, Slovenski okoljski javni
sklad, Tivolska c. 30, 1000 Ljubljana.
Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema.
Datum prvega odpiranja je torek, 12. maj
2009 ob 9. uri, nato pa vsak drugi teden,
drugi delovni dan v tednu ob isti uri, do objave zaključka razpisa zaradi porabe sredstev.
Pravočasnost vloge in uvrstitev na odpiranje vlog
Na posamezno odpiranje vlog bodo
uvrščene vse pravilno označene in zaprte
vloge, ki bodo ne glede na način dostave
prispele na naslov sofinancerja (v glavno
pisarno sofinancerja, na naslovu Tivolska c.
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30 v Ljubljani) zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje do 15. ure.
Vloge, ki bodo prispele na sklad kasneje,
bodo uvrščene na naslednje odpiranje vlog
oziroma bodo zavržene, če bodo na tem odpiranju razdeljena vsa razpisana sredstva.
Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo v prostorih sofinancerja na Tivolski c.
30 v Ljubljani. Vlagatelji, katerih vloge bodo
nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi vloge,
in jo bodo morali dopolniti v 15 dneh. Vloge,
ki ne bodo pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo zavržene. Vloge ne smejo biti
dopolnjene tako, da bi se povečalo število
vozil, za katera vlagatelj zaproša za nepovratno finančno pomoč.
Vse popolne vloge bodo obravnavane
ob upoštevanju razpisnih pogojev in meril.
Upravičenim vlagateljem bo dodeljena pravica do spodbude s sklepom direktorja sklada
na predlog strokovne komisije. Zoper sklep
ima vlagatelj pravico vložiti pritožbo v 8 dneh
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za obravnavo vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo za promet. Vložena pritožba
ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim
je dodeljena pravica do spodbude.
Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev na
posameznem odpiranju vlog obveščeni
v roku 60 dni od prejema popolne vloge.
Vlagatelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči,
bodo morali v roku 8 dni od prejema sklepa
pristopiti k podpisu pogodbe o dodelitvi pomoči, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo
za dodelitev spodbude.
9. Izplačilo dodeljenih pomoči
Pomoč bo izplačana prejemniku spodbude (v nadaljevanju: prejemnik) na podlagi
sklenjene pogodbe o sofinanciranju, skladno z izdanim sklepom o dodelitvi pravice
do izplačila državne pomoči. Izplačilo bo
izvedeno v roku tridesetih dni od prejema
sklenjene pogodbe o dodelitvi pomoči, oziroma v osmih delovnih dneh od nakazila
sredstev sofinancerju s strani Republike
Slovenije, Ministrstva za promet.
10. Rok prijave
Razpis je odprt do porabe sredstev.
Obravnavane bodo vloge, ki bodo prispele na naslov sklada v času od objave
v Uradnem listu RS do razdelitve vseh razpisanih sredstev.
Končni rok za vložitev vloge je 30. september 2009, kolikor sredstva do tega roka
še niso porabljena.
11. Način prijave
Vlagatelji se prijavijo na javni razpis
z vlogo na obrazcu, ki je določen v razpisni
dokumentaciji, z obveznimi prilogami:
– kopija registracije podjetja, iz katere je
razvidno opravljanje gospodarske dejavnosti 49.410 Cestni tovorni promet, ali pooblastilo za pridobitev podatkov iz te alinee,
– kopija prevozniške licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu, ki se
glasi na ime vlagatelja in je veljavna na dan
oddaje vloge, ali pooblastilo za pridobitev
podatkov iz te alinee,
– kopija pogodbe za dobavo vozila ali
računa za dobavo vozila ali potrdila o plačilu
računa ali pogodbe o finančnem leasingu,
– kopija potrdila o skladnosti vozila, za
katero je zaprošena pomoč,
– kopija prometnega dovoljenja za vozilo, za katero je zaprošena pomoč, izdanega
na ime vlagatelja,

– energija in transport,
– družboslovje in humanistika.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Hrvaška.
B. največ dvodnevnih skupnih tematskih
konferenc v letu 2010 na področjih, na katerih lahko slovenski in hrvaški raziskovalci
skupaj z raziskovalci iz tretjih držav uspešno
prijavljajo projekte v okviru 7. OP EU.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in predpisi agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno
znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Hrvaško, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj
vrhunskih tujih raziskovalcev v Sloveniji, ter
povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na okvirne programe Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
29. člen Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in 8. oziroma 9. člen Pravilnika
o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/06,
106/06 in 39/07).
Pri bilateralnem projektu in tematskih
konferencah morajo sodelovati raziskovalci
obeh držav. Slovenski in hrvaški vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na
način, ki ga določata pristojni instituciji (na
Hrvaškem: Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport, Uprava za mednarodno sodelovanje, www.mzos.hr). Kontaktna oseba
na hrvaški strani je Branka Ravlić, e-pošta:
branka.ravlic@mzos.hr.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Ad 2A:
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)
financiranje raziskovalne dejavnosti v letu
2009, poglavje J – Mednarodno znanstveno
sodelovanje, št. 6319-5/2008-1, z dne 3. 3.
2008 in v skladu s sklepom 64. seje ZSA
z dne 16. 3. 2009.
Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;

– kopija računovodskih izkazov vlagatelja za leto 2008, oddanih na AJPES, potrjenih s strani odgovornih oseb vlagatelja
in s priloženim potrdilom o oddaji letnega
poročila s strani AJPES-a, ali pooblastilo za
pridobitev teh podatkov,
– izjava o statusu vlagatelja,
– izjava o višini oziroma intenzivnosti
prejete državne pomoči,
– v primeru finančnega zakupa izjavo
vlagatelja, da je prvi zakupnik vozila,
– nepreklicna izjava, da bo vozilo ostalo
v lasti oziroma bo predmet finančnega zakupa vlagatelja najmanj dve leti.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani naročijo po tel. 01/241-48-20 ali 22,
ali s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov sklada, ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si ali po faksu 01/241-48-60, do objave
zaključka razpisa. Razpisna dokumentacija
je objavljena tudi na spletnih straneh sklada
www.ekosklad.si.
Dodatne informacije o razpisu so na voljo
po tel. 01/241-48-62 pri strokovni sodelavki
Simoni Leščanec vsak dan od 10. do 12.
ure.
Ministrstvo za promet
Št. 430-29/2009-1
Ob-3075/09
Na podlagi 5. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike
Slovenije (Uradni list RS, št.12/05, 49/05,
39/06, 5/07 in 103/07) in v zvezi z 12.
členom Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1
in 112/07), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Hrvaške (Uradni list RS,
št.17/96, MP4/96), Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo Republike Slovenije
in Ministrstvom za znanost, izobraževanje
in šport Republike Hrvaške z dne 10. 6.
2005, Brioni, Hrvaška ter na podlagi Protokola enajstega zasedanja Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško, podpisanega 5. decembra 2008,
v Zagrebu, Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško v letih 2010 – 2011
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
A. medsebojnih obiskov slovenskih
in hrvaških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v
nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih
2010–2011 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:
– biotehnologija in biomedicina,
– nanoznanosti in nanotehnologija, optimizacija procesov in materialov,
– informatika in telekomunikacije,
– ekologija in varstvo okolja,
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– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlogi projektov, katerih vodje so imeli
odobrene projekte na osnovi zadnjih dveh
razpisov med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (2007–2008, 2009–2010), ne
bodo obravnavani.
Prednost pri izboru prijav bodo imeli predlogi projektov, ki jih vodijo mlajši raziskovalci.
Ad 2B:
Vrednotenje pri tematskih konferencah
vključuje: rezultate predhodnega bilateralnega sodelovanja z Republiko Hrvaško, reference prijavitelja, izvedljivost konference,
skladnost teme konference z razpisanim
področjem 7.OP EU, gospodarnost in smotrnost pri porabi javnih sredstev.
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(Skupni odbor za znanstveno in tehnološko
sodelovanje Republike Slovenije in Republike Hrvaške, v nadaljnjem besedilu: skupni
odbor). Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda Upravni odbor agencije na podlagi
izbire skupnega odbora, na katero je agencija vezana.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2010–2011 znaša okvirno 106.000,00
EUR.
Končni dogovor o številu odobrenih projektov in tematskih konferenc ter obsegu
financiranja bo sprejet na zasedanju skupnega odbora, ki bo predvidoma potekalo
ob koncu leta 2009 v Ljubljani.
Sofinanciranje v letih 2010–2011 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
Ad 2A:
– mednarodne prevozne stroške po najbolj ekonomični tarifi za slovenske raziskovalce ob obiskih na Hrvaškem;
– stroške bivanja za hrvaške raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev
(Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije
(***), vendar največ do 100 EUR dnevno (za
kratke obiske – do 14 dni), ob daljših obiskih
pa v primeru zasedenosti domov največ do
1.252 EUR mesečno.
– dnevnice za hrvaške raziskovalce ob
obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov,
ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni
list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju:
uredba).
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije hrvaškim raziskovalcem, ne
glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu
v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini
dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
Ad 2B:
– mednarodne prevozne stroške za udeležbo slovenskih raziskovalcev na skupnih
tematskih konferencah na Hrvaškem;
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– materialne stroške organizacije konference v Republiki Sloveniji (najem dvorane,
stroški tiskanja in podobno);
– stroške bivanja za hrvaške raziskovalce (6–10 oseb) in raziskovalce iz tretjih držav (do 5 oseb) za udeležbo na konferenci
v Republiki Sloveniji v Domu podiplomcev
(Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije
(***), vendar največ do 100 EUR dnevno in
stroške prehrane, za obdobje do 2 dni;
– stroške prehrane za slovenske raziskovalce (6-10 oseb) za udeležbo na konferenci v Republiki Sloveniji, za obdobje
do 2 dni;
– stroške bivanja za slovenske raziskovalce za udeležbo na konferenci v Republiki Sloveniji v primeru, da je konferenca
organizirana izven kraja zaposlitve raziskovalca.
Vsi stroški za tuje in domače udeležence ter materialni stroški organizacije konference se po realizaciji tematske konference
povrnejo organizatorju.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januarja 2010 do 31. decembra 2011.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj,
prijava na Javni razpis za sofinanciranje
znanstveno- raziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2010–2011« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče agencije. Za pravočasne se štejejo
prijave, ki so pravočasno oddane v pisni
in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če prispe v vložišče agencije do
15. 6. 2009, najkasneje do 12. ure. Kot
pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane
priporočeno po pošti iz Slovenije do 15. 6.
2009, najkasneje do 12. ure (poštni žig).
V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko
samo ena prijava.
Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjene in podpisane prijavne
obrazce A (ARRS-MS-HR-04-A/2009) in
B (ARRS-MS-HR-04-B/2009) ali C (ARRSMS-HR-04-C/2009). Obrazci A in B ter
C morajo najkasneje 15. 6. 2009 do 12.
ure prispeti tudi po elektronski pošti kot
priloga na naslov: razpis-hrvaska10-11@
arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja
podatkov iz obrazca so zaželjeni obrazci
v wordovem formatu). Elektronske prijave
morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot
pisne, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in jih bo z dopisom vrnila
prijavitelju.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo predvidoma 18. 6. 2009 ob 10. uri
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu
javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni
predvidoma do konca leta 2009.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije www.arrs.si, zainteresirani pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji,
v enoti za mednarodno sodelovanje.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Aleksandri
Panič, po tel. 01/400-59-76 vsak delavnik
od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: aleksandra.panic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 430-40/2009-1
Ob-3076/09
Na podlagi 5. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 12/05, 49/05, 39/06, 5/07
in 103/07) in v zvezi z 12. členom Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 112/07) ter Uredbo o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju
v znanosti in tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije, (Uradni list RS-MP, št. 14/2003), Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljub
ljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo
in Republiko Turčijo
v letih 2010, 2011 in 2012
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in turških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju:
bilateralne projekte) v letih 2010–2012 na
skupno dogovorjenih prednostnih področjih:
– naravoslovno-matematične vede;
– tehniške vede;
– biotehniške vede;
– medicinske vede;
– družboslovne vede;
– humanistika.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Turčija.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in predpisi agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje
z Republiko Turčijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj
vrhunskih tujih raziskovalcev v Sloveniji, ter
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povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na okvirne programe Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
29. člen Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in 8. oziroma 9. člen Pravilnika
o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/06,
106/06 in 39/07).
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in
turški vodja morata vložiti prijavi praviloma
istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Turčiji: TUBITAK http://www.
tubitak.gov.tr/uidb).
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)
financiranje raziskovalne dejavnosti v letu
2009, poglavje J – Mednarodno znanstveno
sodelovanje, št. 6319-5/2008-1, z dne 3. 3.
2008 in v skladu s sklepom 64. seje ZSA
z dne 16. 3. 2009.
Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo
in Republiko Turčijo, v nadaljnjem besedilu:
skupni odbor). Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda Upravni odbor agencije na
podlagi izbire skupnega odbora, na katero
je agencija vezana.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2010–2012 znaša okvirno 37.500,00 EUR.
Končni dogovor o številu odobrenih projektov in obsegu financiranja bo sprejet na
zasedanju skupnega odbora, ki bo predvidoma potekalo ob koncu leta 2009.
Sofinanciranje v letih 2010–2012 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Turčiji;
– stroške bivanja za turške raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev
(Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije
(***), vendar največ do 100 EUR dnevno (za
kratke obiske – do 14 dni), ob daljših obiskih

znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/05, 49/05,
39/06, 5/07 in 103/07) in v zvezi z 12.
členom Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1
in 112/07), Zakona o ratifikaciji Sporazuma
o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Makedonije (Uradni list RS, MP
št. 46/95, MP 12/95), Protokola trinajstega
zasedanja Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo,
podpisanega 30. marca 2009 (korespondenčno), Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

pa v primeru zasedenosti domov največ do
1.252 EUR mesečno.
– dnevnice za turške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov
v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne
vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS,
št. 140/2006 ter 76/2008, v nadaljevanju:
uredba).
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije turškim raziskovalcem, ne
glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu
v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini
dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januarja 2010 do 31. decembra 2012.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih
2010–2012« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče agencije. Za pravočasne se štejejo prijave, ki so pravočasno
oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava
je oddana pravočasno, če prispe v vložišče
agencije do 1. 6. 2009, najkasneje do 12.
ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave,
oddane priporočeno po pošti iz Slovenije
do 1. 6. 2009, najkasneje do 12. ure (poštni
žig). V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca A (ARRS-MS-TR-04-A/2009) in
B (ARRS-MS-TR-04-B/2009). Obrazca A in
B morata najkasneje 1. 6. 2009 do 12. ure
prispeti tudi po elektronski pošti kot prilogi
na naslov: razpis-turcija10-12@arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov
iz obrazca so zaželjeni obrazci v wordovem formatu). Elektronske prijave morajo
biti vsebinsko popolnoma enake kot pisne,
pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in jih bo z dopisom vrnila
prijavitelju.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo predvidoma 4. 6. 2009 ob 10. uri
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2009.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije www.arrs.si, zainteresirani
pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Petji Stanovnik, po tel. 01/400-59-12 vsak delavnik
od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: petja.stanovnik@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 430-31/2009-1
Ob-3077/09
Na podlagi 5. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega

Stran

javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo
in Republiko Makedonijo
v letih 2010–2011
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih
in makedonskih raziskovalcev, ki izvajajo
skupne znanstvenoraziskovalne projekte
(v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih
2010–2011 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:
– naravoslovno-matematične vede;
– tehniške vede;
– biotehniške vede;
– medicinske vede;
– družboslovne vede;
– humanistika.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Makedonija.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in predpisi agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno
znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Makedonijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj
vrhunskih tujih raziskovalcev v Sloveniji, ter
povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na okvirne programe Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
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Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
29. člen Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in 8. oziroma 9. člen Pravilnika
o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/06,
106/06 in 39/07).
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in
makedonski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata
pristojni instituciji (v Makedoniji: Ministrstvo
za šolstvo in znanost Republike Makedonije,
Bulevar Ilinden b.b., 1000 Skopje. Kontaktna oseba na makedonski strani je Biljana
Vasileska, tel. 00 389 23 118 022, e-mail:
biljana_vasileska@hotmail.com.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)
financiranje raziskovalne dejavnosti v letu
2009, poglavje J – Mednarodno znanstveno
sodelovanje, št. 6319-5/2008-1, z dne 3. 3.
2008 in v skladu s sklepom 64. seje ZSA
z dne 16. 3. 2009. Navedeno vrednotenje
vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(Skupni odbor za znanstveno in tehnološko
sodelovanje Republike Slovenije in Republike Makedonije, v nadaljnjem besedilu:
skupni odbor). Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda Upravni odbor agencije na
podlagi izbire skupnega odbora, na katero
je agencija vezana.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2010–2011 znaša okvirno 70.000,00 EUR.
Končni dogovor o številu odobrenih projektov in obsegu financiranja bo sprejet na
zasedanju skupnega odbora, ki bo predvidoma potekalo ob koncu leta 2009.
Sofinanciranje v letih 2010–2011 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Makedoniji;
– stroške bivanja za makedonske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu
B kategorije (***), vendar največ do 100
EUR dnevno (za kratke obiske – do 14 dni),
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ob daljših obiskih pa v primeru zasedenosti
domov največ do 1.252 EUR mesečno.
– dnevnice za makedonske raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji do višine določene
v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov,
ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni
list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju:
uredba).
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije makedonskim raziskovalcem,
ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi
obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini
dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januarja 2010 do 31. decembra 2011.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav.
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo
v letih 2010–2011« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče agencije.
Za pravočasne se štejejo prijave, ki so pravočasno oddane v pisni in elektronski obliki.
Prijava je oddana pravočasno, če prispe
v vložišče agencije do 15. 6. 2009, najkasneje do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo
tudi prijave, oddane priporočeno po pošti
iz Slovenije do 15. 6. 2009, najkasneje do
12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki
(ovojnici) je lahko samo ena prijava.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca A (ARRS-MS-MK-04-A/2009)
in B (ARRS-MS-MK-04-B/2009). Obrazca
A in B morata najkasneje 15. 6. 2009 do
12. ure prispeti tudi po elektronski pošti kot
prilogi na naslov: razpis-makedonija10-11@
arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja
podatkov iz obrazca so zaželjeni obrazci
v wordovem formatu). Elektronske prijave
morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot
pisne, pri čemer je za identičnost obeh prijav
odgovoren prijavitelj.
Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in jih bo z dopisom vrnila
prijavitelju.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 17. 6. 2009 ob 10. uri
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2009.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije www.arrs.si, zainteresirani
pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Katarini
Seršen, po tel. 01/400-59-69 vsak delavnik
od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: katarina.sersen@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 430-42/2009-1
Ob-3078/09
Na podlagi 5. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije

(Uradni list RS, št. 12/05, 49/05, 39/06, 5/07
in 103/07) in v zvezi z 12. členom Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 112/07), Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljub
ljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje delovanja
v mednarodnih znanstvenih združenjih
v letu 2009
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih
združenjih v letu 2009, in sicer za:
– B1: članarine slovenskih znanstvenih
združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih,
– B2: udeležbo slovenskih znanstvenikov oziroma strokovnjakov, izvoljenih za
predsednike, podpredsednike, generalne
sekretarje ali člane vodstvenih organov
mednarodnih znanstvenih združenj, na zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih
znanstvenih združenj,
– B3: nadomestila za strokovna opravila
v zvezi z opravljanjem funkcije predsednikov in generalnih sekretarjev mednarodnih
znanstvenih združenj.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– za B1: slovenska znanstvena združenja;
– za B2 in B3: slovenska znanstvena
združenja ali raziskovalne organizacije oziroma zasebni raziskovalci, ki so vpisani
v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter
izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom
o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije, ter izvajajo s strani agencije
financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane ali sofinancirane projekte temeljnega
in aplikativnega raziskovanja ali odobrene
mednarodne projekte na področju raziskav
in tehnološkega razvoja.
4. Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je, da raziskovalci
z delovanjem v okviru znanstvenih združenj
v svetu ustvarjajo novo znanje in spoznanja, ki jih lahko prenesejo v javno korist in
gospodarsko izrabo za povečanje družbene
blaginje.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
za B1: članstvo slovenskega znanstvenega združenja v mednarodnem znanstvenem združenju; agencija ne sofinancira
članarin sekcijam slovenskih znanstvenih
združenj, gospodarskim družbam, zavodom
oziroma drugim javnim pravnim osebam in
posameznikom;
za B2 in B3: funkcija slovenskega znanstvenika oziroma strokovnjaka v mednarodnem znanstvenem združenju, kot je
navedena v točki 2 tega razpisa pod B2
oziroma B3.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
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Agencija bo sofinancirala upravičene
stroške vsem prijaviteljem, ki izpolnjujejo
razpisne pogoje, do skupne višine sredstev
iz tega javnega razpisa (točka 7). Kolikor bi
obseg vseh upravičenih stroškov presegel
razpoložljiva sredstva, bo znesek sofinanciranja prijaviteljem proporcionalno znižan
glede na razpoložljiva sredstva.
Strokovna komisija pripravi predlog sklepa o izboru vlog za sofinanciranje, ki ga
direktor predloži Upravnemu odboru. Sklep
o izboru prijav za sofinanciranje sprejme
Upravni odbor agencije.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje delovanja slovenskih znanstvenih združenj v svetu
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v letu 2009 znaša okvirno
113.205,57 EUR.
Agencija bo sofinancirala:
B1: članarino slovenskih znanstvenih
združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2009 v višini od 200,00 EUR do
800,00 EUR letno;
B2: udeležbe slovenskih znanstvenikov
in strokovnjakov, izvoljenih za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje
ali člane vodstvenih organov mednarodnih
znanstvenih združenj, na največ treh zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih
znanstvenih združenj, v višini mednarodnih
prevoznih stroškov po najbolj ekonomični tarifi ter dnevnic, kot jih določa veljavna
Uredba o povračilu stroškov za službena
potovanja v tujino;
B3: nadomestila za strokovna opravila
v zvezi z opravljanjem funkcije predsednikov in generalnih sekretarjev mednarodnih
znanstvenih združenj največ do 900,00 EUR
letno.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januarja 2009 do 31. decembra 2009.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih
v letu 2009« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče agencije. Za pravočasne se štejejo prijave, ki so pravočasno
oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava
je oddana pravočasno, če prispe v vložišče
agencije do 1. 6. 2009, najkasneje do 12.
ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave,
oddane priporočeno po pošti iz Slovenije
do 1. 6. 2009, najkasneje do 12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je
lahko samo ena prijava za eno znanstveno
združenje oziroma enega funkcionarja.
Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec B1 (ARRS-MS-MZ-04-1/2009), B2
(ARRS-MS-MZ-04-2/2009) ali B3 (ARRSMS-MZ-04-3/2009), kateremu je potrebno
obvezno priložiti naslednje priloge:
za B1:
– kopijo računa mednarodnega znanstvenega združenja za članarino za leto
2009;
za B2:
– vabilo na zasedanje,
– dokazilo o funkciji v mednarodnem
znanstvenem združenju,
– predračun stroškov;
– za B3:
– dokazilo o funkciji v mednarodnem
znanstvenem združenju,
– predračun stroškov.
Obrazci (brez zahtevanih prilog) morajo
najkasneje 1. 6. 2009 do 12. ure prispeti

tudi po elektronski pošti na naslov razpiszdruzenja09@arrs.si (zaradi avtomatičnega
procesiranja podatkov iz obrazca so zaželjeni obrazci v wordovem formatu). Elektronske prijave (obrazci) morajo biti vsebinsko
popolnoma enake kot pisne, pri čemer je
za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in jih bo z dopisom vrnila
prijavitelju.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje
prijav bo predvidoma 3. 6. 2009 ob 10. uri
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do 31. 7. 2009.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije www.arrs.si, zainteresirani
pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Aleksandri
Panič, po tel. 01/400-59-76 vsak delavnik od
9. do 12. ure, ali na e-pošto: aleksandra.panic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-3040/09
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07) ter
v skladu s Pravilnikom o izvedbi postopkov
javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09) in
s Pravilnikom o strokovnih komisijah Javne
agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09) objavlja
javni ciljni razpis
za izbor kulturnih projektov
»Rastem s knjigo 2009 – izvirno
slovensko mladinsko leposlovno delo
vsakemu sedmošolcu«
(v nadaljevanju: projektni razpis 4,
oznaka JR4–ML–2009)
Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška
cesta 2, Ljubljana.
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
podpora vrhunskim ustvarjalcem s področja izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja ter dvigovanje zavesti o pomenu
branja med mladimi. Razpis se nanaša na
sofinanciranje kulturnih projektov nevladnih
in zasebnih kulturnih organizacij s statusom
pravne osebe, gospodarskih družb in posameznikov, ki delujejo na področju kulture (v
nadaljevanju: projekti).
2. Razpisno področje in cilji razpisa
2.1 Razpis se nanaša na sofinanciranje
izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.
JAK bo projekte v okviru projektnega razpisa 4 (JR4–ML–2009) podpirala v skladu
z naslednjimi cilji:
– spodbuditi dostopnost raznovrstne,
kakovostne in izvirne slovenske mladinske
leposlovne literature,
– promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinske leposlovne literature,
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– spodbuditi motivacijo za branje pri šolarjih in njihovo obiskovanje splošnih knjižnic,
– spodbuditi izvirno ustvarjalnost na področju mladinskega leposlovja,
– motivirati založnike k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v svoje
založniške programe za mladino ter povečati delež izdanega izvirnega slovenskega
mladinskega leposlovja.
3. Pomen izrazov
Upravičene osebe so:
– nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe (društva,
ustanove, zasebni zavodi idr.);
– gospodarske družbe;
– samostojni podjetniki ali posamezniki,
ki delujejo na razpisnem področju.
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta v vlogi založnika.
Sozaložnik je tisti partner predlagatelja
projekta, ki je bistveno vpleten tako v zasnovo kot tudi v izvedbo in financiranje projekta.
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izvedena v letu 2009.
Vsebino in celotni obseg projekta je moč
razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca
in obveznih prilog.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
predvideni odhodki in prihodki projekta, prikazani v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki
= prihodki).
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
4.1 Na razpisu lahko kandidirajo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– so pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje založniške
dejavnosti na področju R Slovenije in/ali
v zamejstvu (obvezno dokazilo: izjava predlagatelja; v primeru, da JAK naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora prijavitelj
dostaviti v zahtevanem roku);
– ko za isti projekt na razpis poda vlogo
le en predlagatelj (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja);
– kandidirajo s slovenskim izvirnim leposlovnim mladinskim delom:
– ki je bilo prvič izdano leta 2006 ali
kasneje,
– katerega pisec je sodobni slovenski
ustvarjalec,
– zagotavljajo odkupno ceno izvoda knjige pri nakladi 23 000 izvodov do največ
2,00 EUR;
– so se pripravljeni pogajati o odkupni
ceni knjige, ki je predlagana v izbor projektov (obvezno dokazilo: izjava predlagatelja)
Na razpisu lahko posamezni predlagatelj
sodeluje z največ štirimi izdanimi naslovi izvirnih slovenskih mladinskih del, ki so prvič
izšla od vključno leta 2006 naprej.
Najvišji zaprošeni znesek financiranja
posameznega projekta ne sme presegati
višine sredstev, ki je opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
4.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed
uslužbencev JAK imenuje direktor JAK. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev ter
nepopolnih in prepoznih vlog. Vloge s sklepom zavrže direktor JAK.
JAK lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izda-
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ni dokončni odločbi o izbiri projekta spremeni odločitev in s predlagateljem projekta ne
sklene pogodbe.
Opozorilo!
V primeru, da:
– predlagatelj prijavi več projektov od
dovoljenih v okviru splošnih pogojev,
– isti projekt na razpis prijavi več predlagateljev,
se vse vloge predlagatelja, ki prekorači dovoljeno število prijav, oziroma vloge
vseh predlagateljev, ki prijavljajo na razpis
isti projekt, zavržejo iz razloga neizpolnjevanja splošnih pogojev (kot neupravičene
osebe).
5. Splošni razpisni kriteriji:
Možno
št. točk

Razpisni kriteriji
KAKOVOST, USPEŠNOST, PRIMERNOST IN IZVEDLJIVOST
PREDLAGANEGA PROJEKTA
literarna kakovost in izvirnost literarnega besedila
reference knjige (odmevnost v strokovni in širši javnosti: kritike, nagrade in
druge reference)
reference in prepoznavnost pisca/piscev na področju mladinskega
leposlovja (nagrade, odmevi v strokovni in širši javnosti)
jezikovna odličnost (bogato jezikovno izražanje in lektorska neoporečnost)
primernost predlaganega knjižnega dela razvojni stopnji sedmošolcev
kakovost tehnične izvedbe (oblikovanje, kakovost tiska, papirja in vezave)
in kakovost uredniškega dela
prednost novejših izdaj (2009, 2008 – 2 točki; 2007, 2006 – 1 točka)
Skupno število točk
6. Uporaba kriterijev in povzetek načina
ocenjevanja:
Pristojna Strokovna komisija JAK za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture
bo pregledala izpolnjevanje kriterijev kakovosti, uspešnosti, primernosti in izvedljivosti predlaganega projekta ter na tej osnovi
v odkup predlagala eno delo.
Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami.
Na projektnem razpisu 4 (JR4─ML─2009)
bo izbrana knjiga predlagatelja, ki bo v postopku izbire ocenjena višje, vendar mora
glede na kriterije doseči vsaj 90 točk. Najvišje število prejetih točk za vsako posamezno
knjigo je 100 točk.
7. Predvidena vrednost
Predvidena
vrednost
razpoložljivih
sredstev, namenjenih za projektni razpis 4
(JR4─ML─2009), znaša 52.000,00 EUR za
predvidoma eno izbrano izvirno slovensko
mladinsko leposlovno delo in predvidoma
23 000 odkupljenih izvodov. JAK bo pri odkupu knjige založniku v okviru odobrenih
sredstev za izbrano knjigo dodelila tudi namenska sredstva za avtorski honorar avtorju/avtorjem (pisec in morebitni ilustrator)
ob dotisu izbranega dela, in sicer v skupni
višini predvidoma 6.000,00 EUR bruto na
izbrano knjigo.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2009
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS,
št. 114/07).
9. Razpisni rok: razpis se prične 17. aprila 2009 in se zaključi 7. maja 2009.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec 1 z navedbo obveznih
prilog;
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– prijavni obrazec 2 (originalne izjave
o izpolnjevanju razpisnih pogojev).
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjena prijavna obrazca
1 in 2;
– zahtevane obvezne priloge, navedene
v prijavnem obrazcu 1.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani JAK www.jakrs.si, kjer so tudi
vsi drugi podatki, povezani z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij itd.).
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni JAK vsak delavnik med 10. in 12. uro.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Predlagatelj, ki prijavlja več projektov,
mora vsak projekt poslati v ločeni kuverti.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana; do
7. maja 2009 oziroma najkasneje ta dan
oddana na pošti kot priporočena pošiljka
v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni
razpis 4 z oznako JR4–ML–2009. Na hrbtni
strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:
uradni naziv in naslov (sedež).
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
7. maja 2009 oziroma do tega dne ni bila
predložena v glavni pisarni JAK.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Za neupravičeno osebo se šteje tista
oseba, katere vloga ne izpolnjuje pogojev,
določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje
pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih
dokazil in vloge predlagatelja.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se
dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji za ocenjevanje vlog razpisa.
JAK bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločila:
– vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
12. Pristojni uslužbenec za informacije
in pojasnila
Informacije lahko dobite po telefonu in
elektronski pošti JAK vsak delavnik med 10.
in 12. uro pri pristojni uslužbenki.
Kontaktni podatki: Tjaša Urankar, tel.
01/369-58-25, e-pošta: tjasa.urankar(at)jakrs.si
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: JAK bo predlagatelje o izidih razpisa obvestila najkasneje v dveh mesecih po
zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
12. maja 2009.
Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije
Ob-3036/09
Na podlagi Poslovnega načrta Garancijske sheme, Pravilnika o delovanju Garancijske sheme, priglasitve Garancijske
sheme po pravilu de minimis (št. priglasi-
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tve: M001-5868696-2007) Regionalni razvojni center Koper – Garancijska shema
(v nadaljevanju: RRC GS), v sodelovanju
z občinami Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica,
Izola, MO Koper, Piran, Sežana, Območno obrtno zbornico Izola, Območno obrtno
zbornico Koper, Območno obrtno zbornico Piran in bankami Banko Koper d.d.,
Abanko Vipa d.d. Ljubljana - PE Koper,
SKB Banko d.d. Ljubljana - PE Koper ter
v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim
skladom objavlja
razpis
za dolgoročna posojila ter garancije
namenjene pospeševanju razvoja
podjetništva v Obalno-kraški regiji in
Občini Ilirska Bistrica
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih posojil v skupni višini
867.000,00 EUR, za katere bo RRC GS
dodeljeval garancije v višini od 50% do 80%
skupne vrednosti posojil, kar znaša največ
693.600,00 EUR.
Garancije so, za leto 2009, delno zavarovane s pogarancijo Slovenskega podjetniškega sklada ob podpori Ministrstva za
gospodarstvo.
Razpisana sredstva po občinah so:
EUR
Mestna občina Koper
Občina Izola
Občina Piran
Občina Sežana
OOZ Sežana*
Občina Hrpelje - Kozina
Občina Ilirska Bistrica
Skupaj

327.000,00
159.000,00
188.000,00
170.000,00
4.000,00
19.000,00
867.000,00

* Sredstva lahko koristijo tudi člani Obrtne
zbornice Sežana iz Komna in Divače.

2. Pogoji dodeljevanja
2.1. Dolgoročna posojila:
– prosilec lahko vloži vlogo za posojilo
v višini od najmanj 5.000,00 EUR do največ
85.000,00 EUR;
nominalna fiksna obrestna mera na letni
ravni za posojila znaša 3%;
– za posojila svojim članom Občina
Ilirska Bistrica regresira posojilojemalcem
2,5 odstotne točke do višine 55% vrednosti
investicije;
– doba vračanja posojila znaša od najmanj 3 leta do največ 5 let;
– moratorij na vračanje posojila znaša do
največ 6 mesecev;
– prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih
sredstev;
– prosilec zavaruje prejeto posojilo pri
banki z garancijo RRC GS v višini od 50%
do 80%, preostanek pa v skladu s pogoji
banke;
– garancije RRC GS, so za leto 2009,
pozavarovane 50% s strani Javnega sklada
RS za podjetništvo Maribor;
– bančni stroški vodenja kredita lahko
znašajo do 0,8% od zneska posojila- najmanj
41,73 EUR pri Banki Koper d.d. in Abanki
Vipa d.d. Ljubljana - PE Koper ter 0,8% od
zneska posojila - minimalno 146,00 EUR pri
SKB Banki d.d. Ljubljana - PE Koper.
2.2. Garancija Garancijske sheme:
– vloga za posojilo je hkrati vloga za
garancijo;

– garancija znaša od 50% do 80% posojila, odobrenega pod pogoji pod točko
2.1.;
– prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRC GS z eno menico podjetja in z eno
menico podjetnika, za posamezne primere
pa s poroki na podlagi notarskega sporazuma (odvisno od bonitete kreditojemalca);
– prosilec mora plačati za izdano garancijo 1% od odobrenega posojila;
– investicija prosilca uživa ugodnosti
jamstva, ki je bilo izdano v okviru Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost Evropske skupnosti.
3. Upravičeni stroški investicije:
– Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme,
nakupa zemljišč, stroške komunalnega
in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
stroški gradnje in nakupa objekta.
– Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa
patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja.
– Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
– člani Garancijske sheme pri Regionalnem razvojnem centru (podpisana vloga za
včlanitev ter plačilo enkratne pristopnine
v znesku 110,00 EUR);
– gospodarske družbe ali samostojni
podjetniki, ki spadajo glede na velikost
podjetja med mikro, mala in srednje velika
podjetja;
– imajo sedež dejavnosti na območju
občin, ki so sofinancirale ustanovitev Garancijske sheme (Hrpelje - Kozina, Ilirska
Bistrica, Izola, Koper, Piran, Sežana).
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:
– opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede po Standardni klasifikaciji dejavnosti
(SKD):
– področje A – Kmetijstvo,
– področje B – Ribištvo in ribiške
storitve.
Do pomoči sheme po pravilu de minimis
niso upravičena podjetja in samostojni podjetniki, katerim bi bila pomoč neposredno
povezana z izvozno dejavnostjo podjetja in
pomoč pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega,
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma podjetja v težavah v skladu
s Smernicami Skupnosti o državni pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb
v težavah.
V skladu s Pravilnikom delovanja Garancijske sheme, članstvo ne predstavlja
avtomatično obveznosti RRC GS pri odobritvi posojila in garancije.
5. Prednostni kriteriji za dodelitev posojila in garancije
Pri obravnavanju vlog bosta upoštevani
predvsem:
– načelo ohranjanja realne vrednosti dodeljenih sredstev;
– načelo donosnosti projekta.
Prednost pri dodelitvi posojila in garancij bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja bo višja;
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– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani (uvajanje novih
tehnologij, inovacije, nastop na tujih trgih,
odpiranje novih delovnih mest);
– ekološko naravnani.
6. Vsebina vloge
Vsebina vloge za dodelitev sredstev je
razvidna iz Obrazca: Vloga za posojilo in
garancijo, ki ga lahko člani sheme dobijo na
naslednjih mestih:
– na spletnih straneh: www.rrc-kp.si pod
rubriko Garancijska shema;
– Regionalni razvojni center Koper, Župančičeva 18, Koper, tel. 05/66-37-582 (Irena Cergol);
– Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Partizanska 4, Sežana, tel.
05/73-44-362 (Vlasta Sluban) ali na www.
ora.si;
– Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14,
Ilirska Bistrica, tel. 05/71-41-361 (Nevenka
Tomšič).
Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se lahko oddajo na zgoraj navedenih mestih.
Obravnavale se bodo le vloge oddane na
izvirnih obrazcih.
7. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
od dneva objave razpisa do dneva porabe
sredstev. RRC GS bo javno objavil datum
porabe sredstev.
8. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije;
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 4. točke tega razpisa).
9. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bo obravnaval
kreditni odbor RRC GS in izbrane banke
enkrat mesečno.
RRC GS bo prosilca pisno seznanil z odločitvijo pristojnih organov v najkasneje 30
dneh po sprejemu odločitve.
10. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo
prosilci na mestih naštetih v 6. točki tega
razpisa.
Regionalni razvojni center Koper
Garancijska shema
Št. 09-020-000047
Ob-3041/09
Na podlagi Splošnih pogojev poslovanja
Garancijske sheme Posavja, sklepa Upravnega odbora RRA Posavje ter s soglasjem
občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško
in Sevnica objavlja Regionalna razvojna
agencija Posavje – Garancijska shema
Posavje (v nadaljevanju: RRA GSP) v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom ter z naslednjimi bankami: Banka Koper d.d., Poslovna enota Novo mesto, SKB
Banka d.d., Poslovna enota Novo mesto in
Krško, Nova ljubljanska banka d.d., Poslovna enota Krško
javni razpis
za dolgoročne investicijske kredite
pod ugodnejšimi pogoji in garancije
Garancijske sheme Posavje za leto 2009
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so posredni dolgoročni investicijski krediti z garancijami RRA
GSP mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju: MSP) in samostojnim
podjetnikom posameznikom v skupni višini 658.069 EUR za pospeševanje razvoja
MSP in samostojnih podjetnikov posameznikov s sedežem v občinah:
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Občina
Brežice
Krško in Kostanjevica na
Krki
Sevnica
SKUPAJ

Razpisana
sredstva
(v EUR)
11.090
464.471
182.508
658.069

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki
sodelujejo oziroma bodo sodelovale v razpisu.
Za kredite bo lahko RRA GSP dodeljevala garancije v višini od 50% do 80% glavnice
kredita brez obresti, vendar garancija ne
more presegati 48.000,00 EUR.
Krediti in garancije se dodelijo praviloma
iz sredstev občine, v kateri ima prosilec svoj
sedež oziroma poslovno enoto.
Dolgoročni investicijski krediti z garancijo
RRA GSP se odobrijo za upravičene stroške
investicije, nastale od 1. 1. 2009 do 31. 12.
2009. Strošek nastane s sklenitvijo dolžniško upniškega razmerja.
Garancije ni mogoče odobriti za tiste
bančne kredite, ki nadomeščajo stare kredite.
Garancije RRA GSP se izdajo najkasneje do 1. 3. 2010.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1 Splošni pogoji
Na razpis se lahko javijo:
– MSP (gospodarske družbe), ki po
55. členu Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1) ustrezajo merilom za mikro, male
in srednje velike družbe in
– fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika posameznika (v nadaljevanju: samostojni podjetniki),
ki so člani GSP (podpisana vloga za
včlanitev ter plačana enkratna pristopnina) ter imajo sedež dejavnosti na območju
občin Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki
in Sevnica. Izjemoma je lahko član sheme
tudi družba, ki nima sedeža v omenjenih
občinah, kolikor ima poslovno enoto v eni
izmed omenjenih posavskih občin, v kateri
zaposluje 2/3 oseb iz občine, v kateri ima
poslovno enoto.
Projekt, s katerim vlagatelj kandidira na
tem razpisu, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– vlagatelj mora imeti zaprto finančno
konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost za
dobo trajanja kredita,
– vlagatelj mora pridobiti pozitivni sklep
banke o odobritvi kredita.
2.2 Nameni, za katere se dodeljujejo
dolgoročni investicijski krediti in garancije
(upravičeni stroški):
Materialne investicije:
– nakup nove ali popolnoma obnovljene
opreme,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih
prostorov,
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč
in pridobivanje projektne dokumentacije za
gradnjo poslovnih prostorov.
Nematerialne investicije:
nakup patentov, licenc, know-howa in
nepatentiranega tehničnega znanja.
Stroški obratnih sredstev, ki zajemajo:
– nakup blaga in storitev v skladu z investicijo oziroma dejavnostjo podjetja,
– nakup materiala, ki je v rabi za redno
opravljanje dejavnosti podjetja,
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(višina obratnih sredstev ne sme presegati 20% višine odobrenega kredita).
Med upravičene stroške ne spada nakup
cestno prevoznih sredstev.
Krediti niso namenjeni poplačilu oziroma
zamenjavi obstoječih kreditov.
Investicija in dejavnost, ki je predmet
vloge, se mora izvajati na območju občine,
v kateri ima podjetje sedež ali poslovno enoto, v kateri zaposluje 2/3 oseb iz občine, kjer
ima poslovno enoto.
V skladu s Pravili delovanja GSP članstvo v GSP ne predstavlja avtomatično obveznosti za odobritev kredita in garancije.
2.3 Kreditni pogoji
– višina upravičenih stroškov ni omejena, upoštevajo se neto stroški investicije
brez DDV,
– maksimalna višina bančnega kredita je
60.000,00 EUR na podjetje/samostojnega
podjetnika, vendar največ do 70% upravičenih stroškov (brez DDV),
– minimalna višina bančnega kredita je
5.000,00 EUR na podjetje/samostojnega
podjetnika, vendar največ do 70% upravičenih stroškov (brez DDV),
– potrebni lastni viri: minimalno 30%
upravičenih stroškov (brez DDV),
– črpanje kredita je namensko, v skladu
s predloženo dokumentacijo,
– letna obrestna mera za kredit znaša
pri banki:
– SKB d.d.: EURIBOR 6-mesečni
+ 2,0%,
– NLB d.d.: 5,60%, nespremenljiva,
– Banka Koper d.d.: EURIBOR 6-mesečni + 2,8%,
– odplačilna doba kredita je od 3 do 7
let,
– za odplačevanje glavnice kredita je
možen moratorij do 6 mesecev, moratorij se
šteje v odplačilno dobo,
– stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke,
– način odplačila kredita: obročno, po
dogovoru z banko,
– zavarovanje kredita izvede banka
v skladu z njenimi pogoji poslovanja ob upoštevanju garancije.
2.4 Garancijski pogoji
Vloga za kredit je hkrati vloga za garancijo.
– Znesek posamezne garancije ne more
presegati zneska 48.000,00 EUR, oziroma
je v višini 50%–80% glavnice kredita brez
obresti,
– Garancija RRA GSP je lahko zavarovana, odvisno od bonitete kreditojemalca:
– 50% s pogarancijo Slovenskega podjetniškega sklada, preostali delež vrednosti
garancije mora prosilec zavarovati na podlagi notarskega sporazuma o izvršljivosti denarne terjatve in z menico. Stroški obratnih
sredstev, kot upravičeni stroški po tem razpisu, niso predmet investicije, za katero Slovenski podjetniški sklad dodeli pogarancijo.
– v celoti na podlagi notarskega sporazuma o denarni izvršljivosti terjatve in
z menico.
V primeru, da se bo garancija zavarovala
s pogarancijo Slovenskega podjetniškega
sklada, se bodo sredstva po tem razpisu
dodeljevala v skladu s pravilom »de minimis«.
Pravilo de minimis:
Na podlagi tega pravila skupni znesek
pomoči, dodeljen istemu podjetju-upravičencu ne sme presegati zgornje meje 200.000
EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema

takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen
pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo
v cestno prometnem sektorju.
V skladu z Uredbo Komisije (ES) št.
1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi
členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de
minimis ni možno združevanje pomoči za
posamezen projekt, ki bi presegal zgornjo
mejo pomoči.
Do sredstev po tem razpisu v skladu
s pravilom de minimis niso upravičena podjetja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 102/2000, premogovništva po opredelitvi
Uredbe (ES) št. 1407/2002, primarne pro
izvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti.
Do pomoči GSP po pravilu de minimis
niso upravičena podjetja in samostojni podjetniki, katerim bi bila pomoč neposredno
povezana z izvozno dejavnostjo podjetja in
samostojnega podjetnika in pomoč pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred
uporabo uvoženega.
Prav tako do sredstev po tem razpisu
niso upravičena podjetja in samostojni podjetniki:
– ki so v težavah (glede na določbe Zakona o finančnem poslovanju),
– ki izvajajo program prestrukturiranja,
– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do RS.
2.5 Prednostni kriteriji za dodeljevanje
kreditov in garancij
Prednost pri dodelitvi kredita in garancije
bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja projekta bo višja,
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani (uvajanje novih
tehnologij, inovacije, nastop na novih in/ali
tujih trgih, odpiranje novih delovnih mest,
konkurenčnost),
– ekološko naravnani (varčevanje
z energijo, varovanje okolja),
– predstavljali investicijo v dejavnost, za
razvoj katere je izrecno izražen lokalni interes.
Prednost pri dodelitvi kredita in garancije
RRA Posavje bodo imela podjetja z boljšo
boniteto poslovanja.
3. Vsebina vloge za kredit in garancijo
Za gospodarske družbe:
1. Obrazec – Vloga za odobritev kredita
in garancije
2. Predstavitev investicije oziroma poslovni načrt z izkazom poslovnega izida in
bilanco stanja za leti 2007 in 2008
3. Pozitivni bančni sklep o odobritvi kredita v skladu s kreditno garancijskimi pogoji
tega razpisa
4. Finančni izkazi o poslovanju:
– Zadnji izkazi, ki so bili dostavljeni na
AJPES:
a) Izkaz poslovnega izida in bilanca stanja,
b) Izkaz uporabe dobička in kritje izgube,
c) Izkaz finančnih tokov,
d) Pojasnila k računovodskim izkazom,
e) Poslovno poročilo družbe
– Ocena med letom doseženih poslovnih
rezultatov in specifikacija večjih kupcev in
dobaviteljev
5. Redni izpis iz sodnega/poslovnega
registra (ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje vloge)
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6. Fotokopija obvestila o identifikaciji in
razvrstitvi po dejavnosti (AJPES)
7. Druga dokazila na zahtevo RRA Posavje oziroma banke ali po lastni izbiri.
Za samostojne podjetnike:
1. Obrazec – Vloga za odobritev kredita
in garancije
2. Predstavitev investicije oziroma poslovni načrt z izkazom poslovnega izida in
bilanco stanja za leti 2007 in 2008
3. Pozitivni bančni sklep o odobritvi kredita v skladu s kreditno garancijskimi pogoji
tega razpisa
4. Bonitetno dokazilo: potrdilo o plačanih davkih od pristojne izpostave Davčnega
urada
5. Finančni izkazi o poslovanju:
– Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto s prilogami:
a) Podatki iz izkaza poslovnega izida,
b) Podatki iz bilance stanja,
c) Popisni list terjatev do kupcev in dobaviteljev,
d) Popisni list obveznosti do kupcev in
dobaviteljev
– Ocena med letom doseženih poslovnih
rezultatov
6. Fotokopija dovoljenja za opravljanje
dejavnosti (priglasitveni list, obrtno dovoljenje oziroma redni izpis iz Poslovnega registra zasebnikov pri AJPES-u) – dokazilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje vloge.
7. Druga dokazila na zahtevo RRA Posavje oziroma banke ali po lastni izbiri.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 7.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj
pisno pozvan za dopolnitev vloge. Če vloga
v predvidenem roku petih dni ne bo dopolnjena, se kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne
izpolnjuje pogojev iz javnega razpisa, se kot
neustrezna zavrne.
RRA GSP lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo. Natančno
opredeljena merila za ocenjevanje projektov s točkovnikom so dosegljiva v razpisni
dokumentaciji.
4. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodilo, besedilo razpisa, merila za ocenjevanje
projektov, prijavni list – vloga za odobritev
kredita in garancije in vzorec pogodbe o izdaji garancije.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
v pisni obliki na sedežu RRA Posavje, Cesta krških žrtev 46, Krško in na spletni strani
www.rra-posavje.si.
5. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
od dneva objave razpisa do objave spremembe oziroma novega razpisa.
6. Obravnava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RRA GSP najmanj
enkrat mesečno. Vloge oddane do 10. v mesecu in ustrezno dopolnjene v roku petih
dni, bodo praviloma obravnavane in rešene
do 10. v naslednjem mesecu.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, se bodo
prosilcu neodprte vrnile.
7. Pošiljanje vloge
Vlogo za odobritev kredita in garancije pošljite na naslov: Regionalna razvojna
agencija Posavje, Cesta krških žrtev 46,
8270 Krško.
8. Ostale informacije
Vse ostale informacije v zvezi s tem
razpisom dobijo vlagatelji na: Regionalna

razvojna agencija Posavje, Cesta krških
žrtev 46, 8270 Krško, tel. 07/488-10-48,
07/488-10-40 ali na e-naslovu: tatjana.ibracevic@rra-posavje.si ali agencija@rra-posavje.si, oziroma na spletni strani RRA Posavje www.rra-posavje.si.
Regionalna razvojna agencija Posavje –
Garancijska shema Posavje
Št. 33/2009
Ob-3045/09
Na podlagi 22. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacija (Uradni list
RS, št. 39/07) razpisujemo
podiplomsko usposabljanje
mladega raziskovalca/raziskovalke na
področju urbanizma
Na javni razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splošnih pogojev, določenih
z zakonom izpolnjujejo tudi pogoje določene
s Pravilnikom o usposabljanju in financiranju
mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 39/07) in izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– imajo najmanj univerzitetno izobrazbo
ustrezne smeri;
– je že vpisan na podiplomski študij.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za čas trajanja odobrenega
financiranja (določen čas s polnim delovnim
časom).
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave s kratko predstavitvijo svojega videnja
sodelovanja v raziskovalnem programu in
dokazili o izpolnjevanju pogojev do 26. 4.
2009 na naslov: Urbanistični inštitut RS, Trnovski pristan 2, 1127 Ljubljana z oznako
»javni razpis – mladi raziskovalec«.
Nepopolne in prepozno prispele vloge ne
bodo obravnavane.
Pri izboru kandidata se bodo upoštevali pogoji in merila določena s Pravilnikom
o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah
(Uradni list RS, št. 39/07). Kandidati bodo
pisno obveščeni v 15 dneh po odločitvi o izbiri.
Urbanistični inštitut
Republike Slovenije
Ob-3052/09
GRM Novo mesto – Center biotehnike
in turizma, Višja strokovna šola, Sevno 13,
8000 Novo mesto objavlja na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB
in 36/08) in Zakona o višjem strokovnem
izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) ter
Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Uradni list RS,
št. 29/06)
razpis
za predavatelje višje strokovne šole
programa Gostinstvo in turizem
za predmete:
– Strokovna terminologija v tujem jeziku
1 – Angleški jezik
– Poslovno sporazumevanje in vodenje
– Ekonomika podjetja
– Ekonomika turizma
– Pravni predpisi
– Poslovna informatika s statistiko
– Osnove gastronomije
– Turistična geografija in kulturna dediščina
– Kuharstvo z organizacijo dela 1
– Strežba z organizacijo dela 1
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– Osnove kuharstva
– Osnove strežbe
– Osnove projektnega menedžmenta
– Trženje v turizmu
– Strokovna terminologija v tujem jeziku
2 – Nemški jezik
– Poslovanje prenočitvenih in prehrambenih obratov
– Poslovanje hotelov in turističnih agencij
– Gastronomija
– Kuharstvo z organizacijo dela 2
– Strežba z organizacijo dela 2
– Hrana in pijače
– Organizacija gostinskih dogodkov
– Barmanstvo
– Harmonija okusov
– Strokovna terminologija v tujem jeziku
3 – Francoski jezik
– Dopolnitev turistične dejavnosti
– Osnove kongresne dejavnosti
– Tehnični standardi v kongresnem turizmu
– Organizacija kongresov
– Wellness turizem
– Kulinarika za vitalnost
– Praktično izobraževanje
Izobrazbeni pogoji za predavatelje/-ice
so navedeni v Uradni list RS, št. 99/08 –
Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole v programu
gostinstvo in turizem.
Obrazce in ostalo dokumentacijo za
prijavo na razpis najdete na: 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/
Naziv predavatelj/-ica bo podeljen za
obdobje 5-ih let kandidatu/-ki, ki izpolnjuje
predpisane pogoje glede: izobrazbe; delovnih izkušenj (najmanj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj); vidnih dosežkov na strokovnem področju (Uradni list RS, št. 1/09
– Merila za določitev vidnih dosežkov na
strokovnem področju za pridobitev naziva
predavatelj višje šole).
Vaša prijava mora vsebovati: vlogo; življenjepis (z navedbo vaše študijske, strokovne in profesionalne nadgradnje); dokazilo o izobrazbi; dokazilo o ustreznih delovnih
izkušnjah (kopija delovne knjižice); dokazila
o vidnih dosežkih na področju strokovnega
dela in na področju izobraževanja; podpisano izjavo, v kateri navedete, za katere
predmete želite biti imenovani.
Prijavo pošljite v 15 dneh po objavi na
naslov: GRM Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo
mesto, s pripisom »Predavatelj VSŠ«.
O imenovanju boste obveščeni v 15 dneh
po pridobitvi soglasja k imenovanju Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno
izobraževanje. Za informacije pokličete tel.
07/393-47-37.
GRM Novo mesto – Center biotehnike
in turizma, Višja strokovna šola
Ob-3028/09
Na podlagi 4. člena Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja
Višje šole (Uradni list RS, št. 29/06), Višja
strokovna šola Inter-es, Cesta na Brdo 85,
v Ljubljani objavlja
razpis
za pridobitev naziva predavatelj Višje
strokovne šole za programe
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1. Ekonomist, za naslednja predmetna
področja:
– Prodaja,
– Nabava,
– Finančno računovodstvo,
– Stroškovno računovodstvo,
– Davki,
– Insolvenčni postopki,
– Računovodstvo za s.p.,
– Temelji računovodstva,
– Osnove poslovnih financ,
– Uvod v finančne trge in instrumente,
– Temelji bančnega poslovanja.
2. Logistično inženirstvo, za naslednja
predmetna področja:
– Logistična infrastruktura,
– Tarifni sistemi in kalkulacije,
– Špedicija in transportno zavarovanje,
– Logistika v gospodarskih družbah,
– Načrtovanje logističnih procesov.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
a) najmanj tri leta delovnih izkušenj,
b) vidni dosežki na strokovnem področju
(Uradni list RS, št. 1/09 – Merila za določitev
vidnih dosežkov na strokovnem področju za
pridobitev naziva predavatelj višje šole),
c) izobrazba (Uradni list RS, št. 65/08
– Pravilnik o smeri in stopnji strokovne izobrazbe predavateljev višje strokovne šole
in drugih strokovnih delavcev v višješolskem
študijskem programu višjega strokovnega
izobraževanja Ekonomist, ter Uradni list RS,
št. 90/08 – Pravilnik o smeri in stopnji strokovne izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev
v višješolskem študijskem programu višjega
strokovnega izobraževanja Logistično inženirstvo).
Pogoji so objavljeni tudi na naši spletni
strani www.inter-es.si.
Prijavijo se lahko tudi kandidati, ki so si
že pridobili naziv višji predavatelj za omenjena predmetna področja.
Prijave sprejemamo do 30. 4. 2009 na
naslov šole.
K prijavi priložite:
– življenjepis,
– fotokopijo sklepa o pridobitvi naziva
višji predavatelj, kolikor ga že imate,
– fotokopije dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.
Višja strokovna šola Inter-es
Št. 430-0004/2009-11
Ob-3005/09
Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 96/02), 5. in 7. člena Pravilnika
o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
11/07 in 7/09) in sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2009 (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 31/08) Občina
Prevalje objavlja
javni razpis
za izbor programov ljubiteljske kulture
v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2009
sofinancirali iz občinskega proračuna
I. Javni razpis: sofinancirajo se programi
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje za leto 2009.
II. Naročnik javnega razpisa: naročnik
javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a,
2391 Prevalje.
III. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je izbor programov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje, ki se bodo
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v letu 2009 sofinancirali iz proračuna Občine
Prevalje.
IV. Področja kulturnih programov, ki so
predmet javnega razpisa
Iz proračuna Občine Prevalje se bodo
v letu 2009 sofinancirali naslednji programi
ljubiteljske kulturne dejavnosti: instrumentalno glasbene, vokalno glasbene, plesne,
gledališke, literarne, likovne, filmske, video,
idr. dejavnosti posameznih izvajalcev na področju ljubiteljske kulture, ki so v javnem
interesu.
Iz občinskega proračuna se sofinancirajo programi ljubiteljske kulture, ki potekajo
redno, organizirano in ustrezno strokovno
vodeno vsaj enkrat tedensko oziroma v strnjenih oblikah in vsaj devet mesecev v posameznem koledarskem letu, pod pogojem,
da so rezultati vadbe predstavljeni:
– občinstvu v domači občini,
– enkrat letno na samostojnem koncertu
oziroma javni prireditvi,
– enkrat letno na samostojnem koncertu
oziroma javni prireditvi, ki lahko združuje
več sekcij,
– oziroma, da sodelujejo na protokolarnih in drugih javnih prireditvah v kraju oziroma občini, če scenarij take prireditve to
predvideva,
– da po potrebi sodelujejo na promocijskih prireditvah Občine Prevalje.
V. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov ljubiteljske kulture:
1. kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in
imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno
dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov,
– da na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva ter
evidenco o plačani članarini.
2. javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Prevalje,
katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje,
za kulturne programe, ki presegajo osnovno
dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega
zavoda in niso financirani na podlagi letne
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo
zagotovljene ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za kakovostno izvedbo
programa.
VI. Merila in kriteriji za vrednotenje programov: programi ljubiteljske kulturne dejavnosti, s katerimi posamezni izvajalci
kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo
vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 11/07 in 7/09).
VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture:
Sredstva za sofinanciranje programov
ljubiteljske kulture so zagotovljena v sprejetem proračunu občine za leto 2009 na postavki 43181610 Sofinanciranje dejavnosti
ljubiteljske kulture skupni v višini 35.622 €,
od tega sredstva v višini 26.717 € za programe in sredstva v višini 8.905 € za uspešnost
in kvaliteto izvajalcev.

Dodeljena sredstva za sofinanciranje
programov ljubiteljske kulture morajo biti
porabljena v letu 2009.
VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija:
Vloga za sofinanciranje programa ljubiteljske kulture v Občini Prevalje mora biti
izdelana izključno na obrazcih iz razpisne
dokumentacije.
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavne obrazce,
– merila in kriterije za dodelitev sredstev,
– vzorec pogodbe.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a,
Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak
delavnik, od 8. do 12. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani
www.prevalje.si.
IX. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko izvajalci programov ljubiteljske kulturne dejavnosti dobijo na Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, na tel. 02/82-46-121,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
X. Razpisni rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti
kuverti osebno v tajništvu občine ali po pošti
kot priporočeno pošiljko najpozneje do 6. 5.
2009 na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a,
2391 Prevalje, s pripisom »Prijava na javni
razpis – Ne odpiraj!« in z oznako: »Izbor
programov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje za leto 2009«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali tega dne do 16. ure oddana v sprejemno
pisarno Občine Prevalje.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov izvajalca programa (polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Prevalje).
XI. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
bo komisija opravila 8. 5. 2009, ob 8. uri,
v sejni sobi Občine Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranimi izvajalci programov ljubiteljske kulturne dejavnosti bo občina sklenila
pogodbe o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2009.
Občina Prevalje
Ob-3006/09
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi in družba
ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411
Izlake, na podlagi 29. in 44. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03, 77/03) v povezavi
s 74. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07), Sklepa Občinskega sveta
Občine Zagorje ob Savi št. 410-107/2008
z dne 2. 3. 2009 o 1. spremembi in dopolnitvi Sklepa o letnem načrtu razpolaganj z nepremičnim premoženjem Občine Zagorje ob
Savi za leto 2009 in sklepa uprave družbe
ETI d.d. Izlake objavljata
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim
zbiranjem ponudb
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I. Prodajalca: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi
in ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411
Izlake.
II. Predmet prodaje: stanovanje v večstanovanjski stavbi na naslovu Cesta zmage 16 v Zagorju ob Savi, št. 16-I/5 v I.
nadstropju s pripadajočo kletjo št. 16-I/5
v skupni izmeri 75,90 m2, z identifikatorjem
5.E, vpisano v z.k. vl. št. 1353/5 k.o. Zagorje – mesto, izhodiščna cena je 78.600,00
EUR.
Stanovanje je z zgoraj opisanimi podatki
vpisano v Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Trbovljah in je v solasti prodajalcev
vsakega do ene polovice glede na celoto. Glede na dogovor med prodajalcema
postopek prodaje vodi Občina Zagorje ob
Savi.
Predmetno stanovanje je prosto bremen, oseb in stvari ter vseljivo takoj.
V izhodiščno vrednost stanovanja davek
na promet nepremičnin ni vključen in ga
plača kupec.
III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno-kupljeno,
prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora najkasneje do vključno dne 30. 4. 2009 plačati varščino za
resnost ponudbe v višini 10% od navedene izhodiščne cene nepremičnine, kar
znaša 7.860,00 EUR. Varščino je potrebno vplačati na račun proračuna občine št.
01342-0100018358, ki je odprt pri UJP
Ljubljana in fotokopijo dokazila o plačilu priložiti k prijavi na razpis. Varščina bo
uspelemu ponudniku vračunana v kupnino
ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 8 dni
po končani izbiri.
3. Uspeli ponudnik - kupec nosi vse stroške kupoprodajne pogodbe (davek, overitev podpisa obeh prodajalcev, taksa za vpis
v zemljiško knjigo).
4. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
stanovanja je 15 dni po odločitvi o izbiri
najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku pogodbe ne sklene, se
šteje, da je odstopil od namere za sklenitev
pogodbe, vplačano varščino pa zadržita
prodajalca.
Kupnino je kupec - izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 8 dni od sklenitve pogodbe v ustreznem deležu na račun
prodajalcev s tem, da se vplačana varščina
vračuna v kupnino. Podrobnosti so razvidne
iz razpisne dokumentacije, katere sestavni
del je tudi osnutek kupoprodajne pogodbe.
Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Neupoštevanje pogodbenega roka plačila je razlog za takojšnjo
razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalca
pa zadržita vplačano varščino.
5. Obravnavane bodo le pravočasne in
pravilno opremljene ponudbe, v katerih bo
ponujena cena enaka ali višja od izhodiščne prodajne cene. Morebitne ponudbe s pomanjkljivo dokumentacijo se obravnavajo
v skladu z 49. členom Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin.
6. Ponudba mora biti praviloma izdelana
na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je
na voljo brezplačno vsak delovni dan med
8. in 12. uro na Oddelku za splošne zadeve
občinske uprave Občine Zagorje ob Savi
oziroma v tajništvu družbe ETI d.d. Izlake
vsak delovni dan med 8. in 12. uro. Ponu-

Ponudba mora biti praviloma izdelana
na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki
je zainteresiranim ponudnikom brezplačno
na voljo vsak delovni dan med 8. in 12. uro
v občinski upravi Občine Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi ali
v tajništvu družbe ETI Elektroelement d.d.
Izlake vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
Ponudnik lahko tudi sam izdela obrazce,
vendar pa morajo vsebinsko povsem ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije.
Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi dne
6. maja 2009 ob 14. uri.
Predstavniki ponudnikov morajo pred
začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom, lahko
interesenti dobijo v občinski upravi Občine
Zagorje ob Savi vsak delovni dan na tel.
03/56-55-714 (Drašlar Irena) ali na sedežu
družbe ETI d.d. Izlake na tel. 03/56-57-405
(Razpotnik Rosita).
Občina Zagorje ob Savi

dnik lahko tudi sam izdela obrazce, vendar pa morajo vsebinsko povsem ustrezati
obrazcem iz razpisne dokumentacije.
7. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki v roku predložijo pravilne
ponudbe. Da se bo ponudba štela kot pravilna, mora vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1),
– izjavo ponudnika, da sprejema vse
pogoje javnega razpisa (OBR-2),
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe,
oziroma fotokopijo izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik
predloži fotokopijo registracije (dokumenti,
ki dokazujejo registracijo pravne osebe ali
s.p. ne smejo biti starejši od 30 dni, od
datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za
DDV za pravne osebe oziroma s.p.,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma predložitve ponudbe (velja le za
pravno osebo in s.p.),
– dokazilo o vplačilu varščine za resnost
ponudbe v višini 10% izhodiščne cene, (datum vplačila varščine mora biti najkasneje
30. april 2009),
– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
8. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno.
Najnižji znesek višanja izhodiščne cene
v oddani ponudbi je 1.000,00 EUR.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo enako ceno, si prodajalec pridržuje pravico, da s temi enakovrednimi ponudniki izvrši javno dražbo - najnižji znesek
višanja je 1.000,00 EUR.
9. Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo izdana najpozneje v roku 8 dni
od dneva odpiranja ponudb, ponudniki pa
bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni od
dneva odločitve.
10. Postopek javnega razpisa se bo vodil na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03, 77/03) v povezavi s 74. členom
Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07).
11. Prodajalca na podlagi te javne ponudbe nista zavezana k sklenitvi pogodbe
o prodaji nepremičnine najugodnejšemu
ponudniku in je takšna obveznost prodajalcev vnaprej izključena. Prodajalca tudi lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do
sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavita,
vse brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti, dolžna pa sta v tem primeru
vrniti varščino brez obresti.
14. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik.
IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami
naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici do
dne 5. maja 2009 do 10. ure ne glede na
vrsto prenosa na naslov Občina Zagorje
ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje
ob Savi z oznako: »Ne odpiraj – ponudba
na javni razpis za prodajo stanovanja«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo
prispele do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe
se neodprte vrnejo pošiljatelju.
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Št. 410-169/2009-2
Ob-3030/09
Na podlagi Odloka proračuna Občine
Postojna za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 117/07
z dne 20. 12. 2007) ter Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Občine Postojna za leto 2009 (Ur. l. RS,
št. 121/08 z dne 23. 12. 2008), Pravilnika
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za sanacijo obstoječega
stavbnega fonda v širšem območju naselbinske dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro EŠD 310 281 z dne 15. 5.
2007 (spremembe in dopolnitve) Občina
Postojna objavlja
javni razpis
o dodeljevanju finančnih sredstev iz
občinskega proračuna za sanacijo
obstoječega stavbnega fonda na
širšem območju naselbinske dediščine
Postojna – Staro naselbinsko jedro
EŠD 310 281- območje Majlonta
v Občini Postojna v letu 2009
I. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje sanacije obstoječega stavbnega fonda na širšem območju
naselbinske dediščine Postojna – Staro
naselbinsko jedro EŠD 310 281- Majlonta
v Občini Postojna v letu 2009 v skladu z 53.
členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih
prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna (prečiščeno besedilo, (Ur. l. RS, št. 46/05)) z namenom spodbujanja obnove kulturne dediščine v starem
mestnem jedru in razvoja mesta Postojne
kot turističnega kraja z vzpostavitvijo vitalnega in urejenega mesta.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za sanacijo obstoječega stavbnega fonda, predvsem za
prenovo uličnih fasad ter celovito prenovo
objektov na širšem območju naselbinske
dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro EŠD 310 281- območje Majlonta, v Občini Postojna v letu 2009.
V skladu s 4. členom Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za sanacijo obstoječega stavbnega fonda v širšem območju naselbinske
dediščine Postojna – Staro naselbinsko
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jedro EŠD 310 281, bo Občina Postojna
sofinancirala sanacijo obstoječega stavbnega fonda v:
Območje
Majlont

Natančnejši opis (ulice)
Vegova ulica
Tomšičeva ulica
Kot
Jurčičeva ulica
Ulica Luke Čeč

III. Sredstva in višina subvencioniranja
Višina razpoložljivih finančnih sredstev,
ki se nameni za sanacijo obstoječega stavbnega fonda na območju naselbinske dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro
EŠD 310 281 – območje Majlonta, in sicer
predvsem za prenovo fasad ter celovito prenovo objektov, znaša 25.000 EUR.
Na osnovi tega razpisa se v letu 2009
za sanacijo obstoječega stavbnega fonda
na območju naselbinske dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro EŠD 310 281
sofinancira do 50% ocenjene vrednosti investicije prenove ene stavbe, brez DDV;
vendar ne več kot 4.000 EUR na eno stavbo
oziroma 6.000 EUR za stavbe upravičencev,
ki so najemniki občinskih stanovanj in ki
bodo v roku dveh let po pridobitvi sredstev
za prenovo stanovanjskega objekta stanovanje vrnili Občini Postojna. Predmet javnega razpisa niso že izvedene investicije.
Upravičeni stroški so stroški, ki nastanejo
od dneva izdaje upravnega akta oziroma
sklepa o odobritvi sredstev.
V primeru, da razpisana sredstva ne
bodo zadoščala za sofinanciranje vseh prijavljenih projektov, se razpoložljiva sredstva
dodelijo tistim projektom, ki dobijo največ
točk.
V primeru, da sredstva ne bodo v celoti
izkoriščena, se objavi nov razpis v letošnjem
ali prihodnjem letu.
IV. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2009.
Občina Postojna bo sofinancirala izvedbo del, ki se bodo izvajala v proračunskem
letu 2009 in pri katerih bodo situacije oziroma računi za dokončno opravljena dela
izstavljeni najkasneje do 31. oktobra 2009.
V. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo fizične in
pravne osebe, ki so lastniki ali solastniki stanovanj ali stanovanjskih stavb, navedenem
v predmetu tega razpisa in so polnoletni
državljani Republike Slovenije.
Upravičenci (fizične in pravne osebe) so
do finančnih sredstev upravičeni le v primeru:
1. da s svojo vlogo na javni razpis, dosežejo vsaj 40 točk glede na točkovnik in
merila iz VII. točke tega razpisa in
2. da so izvedena dela skladna z usmeritvami urbanistične službe Občine Postojna
(predvsem barva fasade).
VI. Vsebina prijave
Prijava mora vsebovati:
– izpolnjeno vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Občine Postojna
skupaj z zahtevano dokumentacijo;
– predračun z opisom predvidenih del
s strani izvajalca del;
– izjavo o lastništvu oziroma solastništvu
stavbe;
– izjavo najemnikov v občinskih stanovanjih;
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– podpisana izjava solastnikov stavbe,
da soglašajo z obnovitvenimi deli.
VII. Merila
Vloge bo obravnavala Komisija za odpiranje vlog, prispelih na javni razpis, imenovana s sklepom župana, po naslednjih
kriterijih:
1. Celovita prenove stavbe
– prenova celotne fasade
– prenova celotne fasade in
prenova celotnega objekta

30 točk
15 točk
30 točk

(kot prenova celotnega objekta šteje poleg prenove ali izdelave fasade tudi zamenjava zunanjih oken in vrat in zamenjava
strešne kritine)
(Op. točke se med seboj ne seštevajo).
2. Stavba je evidentirana kot
– enota kulturne dediščine po
predpisih o varovanju kulturne
dediščine
– stavba je vpisana v zbirni
register kulturne dediščine

25 točk
20 točk
15 točk

(Op. točke se med seboj ne seštevajo).
3. Stavbe katerih obnovitvena
dela so že pričeta
– obnovitvena dela stavbe so
pričeta
– obnovitvena dela stavbe še
niso pričeta

20 točk
20 točk
0 točk

(Op. točke se med seboj ne seštevajo).
4. Obdobje zadnje prenove
stavbe
– nad 20 let
– nad 10 let
– pod 10 let

20 točk
20 točk
10 točk
0 točk

(Op. točke se med seboj ne seštevajo).
5. Prenova stavbe (vsaj ene
fasade) z namenom, da se
zmanjša poraba energije in
ohranja toplota, in sicer:
– izvedba toplotne zaščite
stavbe z debelino toplotne
izolacije vsaj 8 cm in normativno
toplotno prevodnostjo U maks.
0,40 W/m2K
– vgradnja novih oken
z normativno toplotno
prevodnostjo U max: 1,40
W/m2K

20 točk

10 točk

10 točk

(Op. točke se med seboj seštevajo).
6. Upravičenec je najemnik
občinskega stanovanja

20 točk.

VIII. Rok za oddajo vlog
Vloga, ki se jo poda na predpisanem
obrazcu, mora biti dostavljena priporočeno
v zapečatenem ovitku po pošti na naslov:
Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis
– Fasade 2009«
Rok za prijavo na javni razpis prične teči
z dnem objave tega razpisa v Uradnem listu
RS in je odprt do 5. 5. 2009.
Ne glede na način prenosa morajo vloge
prispeti v sprejemno informacijsko pisarno
(pisarna št. 3/2) najkasneje do vključno do
5. 5. 2009 do 12. ure.
Razpisno dokumentacijo in obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku
dvignejo na Občini Postojna – pisarna št.
3/2 vsak dan v okviru poslovnega časa, objavljena pa sta tudi na spletni strani Občine
Postojna, http://www.postojna.si.

Prosilci, ki bodo podali nepopolne ali nerazumljive vloge, bodo pozvani k dopolnitvi
vlog. Rok za dopolnitev vlog je pet delovnih
dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje
vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge
prosilcev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi,
nepopolne.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Prosilci bodo obvestilo o odločitvi prejeli
najpozneje v 15 dneh po odpiranju vlog.
IX. Koriščenje odobrenih sredstev
Z izbranimi upravičenci, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo Občina Postojna
sklenila ustrezne pogodbe o dodeljevanju
proračunskih sredstev za sanacijo obstoječega stavbnega fonda na območju Majlonta v Občini Postojna v letu 2009, v kateri
se bodo določile medsebojne obveznosti in
pravice.
Upravičenec je dolžan predložiti Občini
Postojna zahtevek najkasneje do 31. oktobra 2009.
Obvezna priloga zahtevka je projektno
tehnična dokumentacija ter ustrezna dovoljenja za poseg v prostor kolikor veljavna
zakonodaja to predpisuje. Upravičenec je
dolžan upoštevati pogoje in merila, ki jih
določa Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih
pogojih za del območja občine Postojna
(prečiščeno besedilo), (Ur. l. RS, št. 46/05)
za predmetno območje.
X. Naslov in rok za reševanje pritožbe:
če se upravičenec z odločitvijo ne strinja,
lahko poda pisno pritožbo v osmih dneh od
prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna
in poslana na naslov: Občina Postojna, Urad
župana, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna.
XI. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu:
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, kontaktna oseba: Karmen Berra
Gulje.
Občina Postojna
Št. 3310-0001/2009-10
Ob-3034/09
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu
– uradno prečiščeno besedilo (Uradni list
RS, št. 51/06), Odloka o proračunu Občine
Radlje ob Dravi za leto 2007 (MUV, št. 6/07),
in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi, za programsko obdobje
2007–2013 (MUV, št. 26/07) Občina Radlje
ob Dravi objavlja
javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Radlje ob Dravi v letu 2009
I. Naročnik: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Radlje ob Dravi v letu 2009 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo
komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo
za naslednje ukrepe:
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1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo.
2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu.
3. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev.
4. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah.
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrep iz 1. točke prejšnjega člena:
– nosilci kmetijskih gospodarstev.
(2) Za ukrep za zagotavljanje tehnične
podpore iz 2. točke prejšnjega člena:
1. društva in združenja,
2. registrirani izvajalci;
(3) za ukrep iz 3. točke prejšnjega člena:
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje
dejavnosti tovornega transporta,
– zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta,
(4) za ukrep za investicije v dopolnilne
dejavnosti na kmetijah:
– subjekti, ki imajo registrirano potrebno
oziroma zahtevano dejavnost,
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
IV. Višina razpisanih sredstev za posamezne namene, upravičeni stroški in pogoji
za pridobitev sredstev
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke
v skladu z Odlokom o proračunu Občine
Radlje ob Dravi za leto 2009.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
pomoči, dodeljene po uredbi za skupinske
izjeme.
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša za:
– urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov 13.919,33 EUR.
Predmet pomoči:
1. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na
kmetijskih gospodarstvih.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja in izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
– investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,

– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je
za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel
javna sredstva RS ali sredstva EU.
Podpore za naložbe po tem razpisu se
ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije povezane z drenažiranjem
kmetijskih zemljišč,
– samostojen nakup živali in samostojen
nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški
Sofinancira se:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja;
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za
10% (te naložbe morajo biti opredeljene
v poslovnem načrtu kot je določeno v členu
22 (c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena
22 Uredbe 1698/2006).
Upravičeni stroški so naslednji:
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
(stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja, analize zemlje, gnojilnega načrta, založnega gnojenja, vključno z apnenjem, nakup
in sejanje travnega semena, razen drenažna dela in material za drenažo …).
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 €
v katerem koli obdobju treh proračunskih let
oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih
virov.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
2. Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijstvu

– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi, za namen za katerega je upravičenec
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev.
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko
obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija
(KSS Radlje ob Dravi);
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS
Radlje ob Dravi);
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna
strokovna služba (KSS Radlje ob Dravi);
– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora
biti razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za
dobro počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
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Okvirna višina
razpisanih sredstev
znaša
– in sicer za
sofinanciranje strokovnih
društev
– za sofinanciranje
kmetijskega
izobraževanja – splošno

7.700,00EUR
4.000,00 EUR
3.000,00 EUR

Predmet pomoči:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč.
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi
dokazili kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju,
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči v kmetijstvu nevladne
organizacije, članstvo v teh organizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do tehnične
podpore,
– upravičenci morajo k vlogi predložiti
letni program dela oziroma dokazila, zahtevana z javnim razpisom.
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko
obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev;
– pri zahtevku mora biti priložen spisek udeležencev svetovanja.
Občina Radlje ob Dravi z izvajalci sklene
pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način
izvedbe plačil.
Omejitve:
– za že izvedene aktivnosti,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovanja, ki so financirane
v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičeni stroški so naslednji:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje osebe:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
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primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
Pomoči de minimis
3. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev:
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
17.158,41 EUR.
Predmet pomoči: predmet podpore je financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki
niso ekonomsko upravičeni.
Cilji ukrepa:
– ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega transporta in zadruge, ki opravljajo dejavnost
transporta;
– upravičenec/izvajalec transporta mora
predložiti dokazilo o opravljenih tovornih
transportih na odročnih območjih, z navedbo
razdalj, seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno, zagotoviti ustrezen in kakovosten transport;
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko
obdobje 2007–2013.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Sofinancira se do: 100% upravičenih
operativnih stroškov tovornega transporta.
Občina bo znesek pomoči za ukrep in
območja, ki so upravičena do podpore (odročna območja) določila z javnim razpisom.
Skupna pomoč »de miminis«, dodeljena kateremukoli transportnemu podjetju, ne
sme presegati 100.000 EUR bruto v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
4. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah – UKREP 4
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
7.000,00 EUR.
Cilj ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.
Predmet pomoči:
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj ter maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu

in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov);
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije;
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike);
– dejavnost (storitve in izdelki), povezana
s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo,
tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in
skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke,
izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem;
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetij;
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnile dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS,
št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni
zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah (izjava na vlogi),
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz pravilnika in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija,
– finančno konstrukcijo investicije
s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te
(ponudba oziroma predračuni za nameravano investicijo),
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, v kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja,
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti,
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in
Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opra-
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vljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji, kar
dokazuje s fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo
registriral dopolnilno dejavnost najpozneje
eno leto po zaključeni investiciji v primeru,
če le-ta še ni registrirana.
Upravičenci do sredstev:
Nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50%
upravičenih stroškov investicije,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremukoli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v kateremkoli obdobju
treh proračunskih let,
– znesek dodeljene pomoči znaša največ
3.500 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Upravičeni stroški ukrepa:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno
z računalniško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
V. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpis je odprt do 18. 5. 2009 do 11. ure
oziroma v primeru neporabljenih sredstev
na posameznih postavkah bo razpis odprt
do 1. 6. 2009 do 11. ure.
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v občini Radlje ob
Dravi v letu 2009«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in
označene z oznako: »Ne odpiraj – razpis
kmetijstvo 2009«, na naslov: Občina Radlje
ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje
ob Dravi. V primeru, da upravičenec pošilja
več vlog za več namenov, mora biti vsaka
vloga v svoji kuverti.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo odpiral in obravnaval Odbor za
kmetijstvo in gozdarstvo Občine Radlje ob
Dravi, po končanju javnega razpisa. V primeru neporabljenih sredstev na posameznih postavkah bo opravljeno drugo odpiranje vlog. Odbor bo opravil pregled vlog ter
jih ocenil na podlagi pogojev in meril, ki so
bili navedeni v javnem razpisu.
Odpiranje vlog ne bo javno.
O dodelitvi sredstev upravičencem po
tem razpisu odloča tajnik občine ali druga

valje (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
11/07 in 7/09) in sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2009 (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 31/08) Občina
Prevalje objavlja

od tajnika pooblaščena oseba s sklepom,
na predlog odbora. Upravičencem se izda
sklep o višini odobrenih sredstev, namenu in
opravičljivih stroških za posamezen ukrep.
Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme
pričeti z aktivnostjo za katera so sredstva
namenjena. Hkrati se jih pozove k podpisu
pogodbe.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka
lahko upravičenec vloži pritožbo županu
v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev
župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se
uredijo s pogodbo.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 3
dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane
v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega
razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene
in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene pogodbe,
kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski račun na
podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati
dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen
ukrep. Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na Občino Radlje ob Dravi najkasneje do 30. 11. 2009.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2009. Pogoj za dodelitev
sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Radlje ob Dravi za leto 2009.
VII. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Radlje ob Dravi spremlja
in preverja pri prejemnikih občinska uprava
oziroma Nadzorni odbor Občine Radlje ob
Dravi.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi
zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi
pravico do pridobitve drugih sredstev po tem
pravilniku za naslednji dve leti.
Opomba: občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo
za določen namen odobrena sredstva in
izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednjih pet let.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Brezplačna razpisna dokumentacija je
od dneva te objave do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Občine Radlje ob Dravi (www.obcina-radlje.si) ali pa jo
v tem roku zainteresirani lahko dvignejo pri
strokovni delavki Odbora za kmetijstvo in
gozdarstvo Občine Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, pri Tini
Ternik, tel. 02/88-79-630, e-mail: tina.ternik@radlje.si, vsak delovni dan v času od 8.
do 10. ure in od 11. do 14. ure.
Občina Radlje ob Dravi
Št. 430-0008/2009-11
Ob-3042/09
Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 96/02), 5. in 7. člena Pravilnika
o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Pre-
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javni razpis
za izbor projektov ljubiteljske kulture
v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2009
sofinancirali iz občinskega proračuna
I. Javni razpis: sofinancirajo se projekti
ljubiteljske kulture v Občini Prevalje za leto
2009.
II. Naročnik javnega razpisa: naročnik
javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a,
2391 Prevalje.
III. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je izbor projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje, ki se bodo
v letu 2009 sofinancirali iz proračuna Občine
Prevalje.
IV. Področja kulturnih projektov, ki so
predmet javnega razpisa
Iz proračuna Občine Prevalje se bodo
v letu 2009 sofinancirali projekti ljubiteljske kulture oziroma posamični zaključeni
kulturni dogodki ljubiteljskega izvajalca na
posameznem kulturnem področju, ki so namenjeni širši javnosti in prispevajo k širitvi
kulturne zavesti in ohranjanju kulturne dediščine Občine Prevalje ter izkažejo širši
javni interes in jih ni mogoče uvrstiti v redno
dejavnost društva.
Za sofinanciranje kulturnih projektov lahko kandidirajo izvajalci, če izkažejo:
– neprofitnost projekta,
– vsebinsko vezanost projekta na območje Občine Prevalje,
– da projekt ne more biti predmet redne
ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– da za projekt obstaja širši družbeni
interes.
Projekti nakupa osnovnih sredstev in
opreme niso predmet sofinanciranja iz občinskega proračuna.
V. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci kulturnih projektov:
1. kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in
imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno
dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov,
– da na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva ter
evidenco o plačani članarini.
2. javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Prevalje,
katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje,
za kulturne programe, ki presegajo osnovno
dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega
zavoda in niso financirani na podlagi letne
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo
zagotovljene ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za kakovostno izvedbo
programa.
VI. Merila in kriteriji za vrednotenje projektov
Projekti ljubiteljske kulture, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem
razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril
in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju pro-
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gramov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 11/07 in 7/09).
Kulturni projekti se iz občinskega proračuna sofinancirajo največ do višine 70%
finančne konstrukcije projekta.
Za sofinanciranje iz občinskega proračuna bodo izbrani tisti kulturni projekti predlagateljev, ki bodo v postopku vrednotenja
dosegli najmanj 50% vseh možnih točk.
VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture
Sredstva za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture so zagotovljena v sprejetem
proračunu občine za leto 2009 na postavki
43181629 Sofinanciranje programov kulturnih društev v višini 10.405 €.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje
projektov ljubiteljske kulture morajo biti porabljena v letu 2009.
VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje projekta ljubiteljske kulture v Občini Prevalje mora biti
izdelana izključno na obrazcih iz razpisne
dokumentacije.
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavne obrazce,
– merila in kriterije za dodelitev sredstev,
– vzorec pogodbe.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a,
Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak
delavnik, od 8. do 12. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani
www.prevalje.si.
IX. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko izvajalci projektov ljubiteljske kulture dobijo na Občini Prevalje, pri
Mariji Orešnik, na tel. 02/824-61-21, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
X. Razpisni rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti osebno v tajništvu občine ali po
pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje
do 11. 5. 2009 na naslov: Občina Prevalje,
Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom »Prijava
na javni razpis – Ne odpiraj!« in z oznako:
»Izbor projektov ljubiteljske kulture v Občini
Prevalje za leto 2009«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali tega dne do 14. ure oddana v sprejemno
pisarno Občine Prevalje.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov izvajalca projekta (polni naslov
pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Prevalje).
XI. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila 14. 5.
2009 ob 8. uri v sejni sobi Občine Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranimi izvajalci projektov ljubiteljske
kulture bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju projektov ljubiteljske kulture za
leto 2009.
Občina Prevalje
Št. 610-4/2009
Ob-3064/09
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) ter 6. in
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10. člena Pravilnika o postopku za izbiro in
sofinanciranje kulturnih programov in redne
ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju
Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 13/01)
Občina Črnomelj objavlja
javni razpis
za izbiro in sofinanciranje kulturnih
programov in redne ljubiteljsko kulturne
dejavnosti na območju Občine Črnomelj
za leto 2009
Naziv in sedež naročnika: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
1. Predmet javnega razpisa so finančna
sredstva iz proračuna Občine Črnomelj za
leto 2009, namenjena sofinanciranju letnih
kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj za leto 2009.
Predvidena višina sredstev je 37.200,00
EUR.
2. Na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov se lahko prijavijo kulturna
društva in ostala društva, ki imajo v okviru
svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, javni zavodi, ustanove ter posamezni
kulturni ustvarjalci in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Črnomelj;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
za uresničitev načrtovanih kulturnih aktivnosti;
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to
določa zakon o društvih;
– redno letno občini dostavljajo podatke
o članstvu, poročilo o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih;
– izpolnjujejo kriterije in merila iz Pravilnika o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko
kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj.
3. Na javni razpis za sofinanciranje redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti se lahko
prijavijo kulturna društva in druga društva, ki
imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano
kulturno dejavnost in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Črnomelj – fotokopija odločbe o registraciji
društva oziroma potrdilo upravne enote, da
je društvo registrirano na območju Občine
Črnomelj;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
za uresničitev načrtovanih kulturnih aktivnosti;
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to
določa Zakon o društvih;
– redno letno občini dostavljajo podatke
o članstvu, poročilo o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih;
– da izpolnjujejo kriterije in merila iz Pravilnika o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko
kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj.
4. Občina Črnomelj bo sofinancirala programe in redno ljubiteljsko kulturno dejavnost za naslednja področja:
– književnost in založništvo, uprizoritvene umetnosti, ples in balet, vizualne umetnosti, posredovanje koncertnih dogodkov,

gledaliških predstav in drugih kulturno –
umetniških dogodkov s pomočjo medijev
ter radijski in televizijski kulturno-umetniški
program;
– mednarodno kulturno sodelovanje;
– raziskovalno dejavnost s področja kulture;
– folklora;
– varstvo kulturne dediščine.
5. Občina Črnomelj bo sofinancirala kulturne prireditve v okviru zgoraj predvidenih
sredstev in sicer:
– Dan državnosti – 1.400,00 EUR;
– Dan samostojnosti – 1.200,00 EUR;
– Ob Dnevu mrtvih – 600,00 EUR.
6. Prijava mora vsebovati:
a) Izpolnjeno razpisno dokumentacijo
v skladu z navodili iz III. točke razpisne
dokumentacije za sofinanciranje kulturnih
programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj za
leto 2009 in zahtevane priloge. Obrazci razpisne dokumentacije so dosegljivi na spletni
strani Občine Črnomelj www.crnomelj.si in
v sprejemni pisarni Občine Črnomelj, Trg
svobode 3, Črnomelj.
b) Dokazilo o sedežu na območju Občine
Črnomelj; kolikor se društvo prvič prijavlja
na javni razpis za zadevno področje pa tudi
statut oziroma pravila društva;
c) Vsebinsko in finančno poročilo o delu
za leto 2008;
d) Izjava, da imajo urejeno evidenco
o članstvu ter plačani članarini.
7. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
so sestavni del Pravilnika o postopku za
izbiro in sofinanciranje kulturnih programov
in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na
območju Občine Črnomelj in so priložena
k razpisni dokumentaciji.
8. Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno označene osebno ali
po pošti prispele do 20. 5. 2009, do 16. ure
v sprejemno pisarno Občine Črnomelj, Trg
svobode 3, 8340 Črnomelj. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti s pripisom:
»Javni razpis – Kultura 2009, Ne odpiraj«
na sprednji strani ter navedbo naziva in naslova društva v zgornjem levem kotu. Kontaktna oseba: Vladka Kostelec Peteh, (tel.
07/306-11-00).
9. Sklep o dodelitvi sredstev posameznim izvajalcem sprejme župan na predlog
Odbora za družbene dejavnosti. O izboru
izvajalcev posameznih programov bodo
kandidati pisno obveščeni v 30 dneh po
sprejemu sklepa župana. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Črnomelj
Št. 410-190/2009
Ob-3065/09
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) in
2. člena Pravilnika o zagotavljanju sredstev
iz proračuna Občine Črnomelj za izvajanje
dejavnosti neprofitnih organizacij, društev,
združenj in drugih institucij (Uradni list RS,
št. 57/03), Občina Črnomelj objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov neprofitnih
organizacij, društev, združenj in drugih
institucij za leto 2009
1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Črnomelj
za leto 2009, namenjena za sofinanciranje
programov neprofitnih organizacij, društev,
združenj in drugih institucij za leto 2009.
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2. Predvidena višina sredstev za izvajanje razpisanih programov je 6.000,00 EUR.
3. Pravico do sofinanciranja letnih programov imajo neprofitne organizacije, društva, združenja in druge institucije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Črnomelj;
– so registrirani najmanj eno leto;
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to
določa Zakon o društvih;
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo
načrtovanih aktivnosti;
– redno dostavljajo občini podatke
o članstvu, poročilo o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih;
– nimajo sofinancirane dejavnosti iz katerekoli druge postavke proračuna Občine
Črnomelj, oziroma ne kandidirajo za sredstva proračuna Občine Črnomelj po kateremkoli drugem pravilniku o sofinanciranju
dejavnosti s strani Občine Črnomelj.
4. V letu 2009 bo Občina Črnomelj sofinancirala letne programe z vsebinami, ki
vzpodbujajo lokalno prebivalstvo k izvajanju
aktivnosti lokalnega in širšega pomena na
najrazličnejših področjih dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih
institucij.
5. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke:
a) izpolnjeno razpisno dokumentacijo
v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in zahtevane priloge.
b) dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Črnomelj – fotokopija odločbe o registraciji društva oziroma potrdilo upravne
enote o registraciji društva;
c) statut društva;
d) poročilo o delu in finančno poročilo
za leto 2008;
e) izjavo, da imajo urejeno evidenco
o članstvu ter plačano članarino.
6. Za izvedbo posameznih programov
morajo predlagatelji posredovati naslednje
podatke:
a) popolno ime in naslov izvajalca programa;
b) vsebinski opis vsakega prijavljenega
programa, iz katerega bodo razvidni tudi
pričakovani učinki programa, s prikazom finančne konstrukcije.
7. Merila za dodelitev sredstev:
– usklajenost programa s programsko
usmeritvijo in obveznostmi, ki izhajajo iz statuta predlagateljev in programskih ciljev;
– kakovost do sedaj realiziranih programov, visoke ocene s strani domače strokovne javnosti, dosežena priznanja in nagrade
za dosedanje delo;
– udeležba na domačih in mednarodnih
prireditvah;
– sodelovanje pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Črnomelj;
– delež lastnih prihodkov v skupni finančni konstrukciji programov;
– množičnost članstva ter
– kvalitetno in redno delo.
8. Obrazci razpisne dokumentacije so
dosegljivi na spletni Občine Črnomelj www.
crnomelj.si in v sprejemni pisarni Občine
Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj.
9. Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno označene osebno ali
po pošti prispele do 20. 5. 2009, do 16.
ure, v sprejemno pisarno Občine Črnomelj,
Trg svobode 3, Črnomelj. Prijave morajo biti

službe prijavo enega prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z upravno odločbo izdano
v skladu z 39. členom Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina in dejavnosti distribucije toplote za daljinsko ogrevanje na
območju Občine Piran (Uradni list RS, št.
29/08) in 207. členom Zakona o splošnem
upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo ZUP-UPB2, Uradni list RS, št. 24/06,
spremembe 126/07).
V postopku vrednotenja prijav se sme od
prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila
ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje prijav skladno s postavljenimi merili
za izbor koncesionarja.
Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje o najugodnejšem ponudniku opravi strokovna komisija, ki jo imenuje
župan Občine Piran. Komisijo sestavljajo
predsednik in najmanj dva člana. Vsi člani
komisije morajo imeti najmanj visokošolsko
izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega
področja, da omogočajo strokovno presojo
nalog. Predsednik in člani strokovne komisije ne smejo biti s prijaviteljem-kandidatom,
njegovim zastopnikom, članom uprave, nadzornega sveta ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali kako drugače interesno
povezani, v sorodstvenem razmerju v ravni
vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu do
vštetega drugega kolena četudi je zakonska
zveza že prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski skupnosti ali pa v registrirani
istospolni partnerski skupnosti.
Predsednik in člani komisije ne smejo biti
osebe, ki so bile zaposlene pri kandidatu ali
so kako drugače delali za kandidata, če od
prenehanja zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še ni pretekel rok treh let.
Izpolnjevanje pogojev za imenovanje
v strokovno komisijo potrdi vsak član s pisno izjavo.
V primeru, da za navedeno dejstvo izvejo naknadno, bodo morali takoj predlagati
svojo izločitev. Članom strokovne komisije
ne bo dovoljeno neposredno komunicirati
s prijavitelji, pač pa bo, če bo to potrebno
s prijavitelji komuniciral naročnik/koncedent.
V primeru izločitve člana strokovne komisije
ga bo nadomestil nadomestni član strokovne komisije.
Po končanem odpiranju prijav bo strokovna komisija pregledala vse prejete prijave in ugotovila ali izpolnjujejo razpisane pogoje. Po končanem pregledu in vrednotenju
prijav bo strokovna komisija sestavila poročilo v katerem bo navedla, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, ter jih razvrstila
tako, da je razvidno, katera ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji
vrstni red glede na ustreznost postavljenim
merilom. Komisija bo poročilo posredovala
organu naročnika/koncedenta, ki vodi postopek izbire koncesionarja.
V imenu naročnika/koncedenta bo odločila o izboru koncesionarja Občinska uprava
Občine Piran z upravno odločbo.
Naročnik/koncedent izbere enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev, ki odda
skupno prijavo.
Odločba o izboru koncesionarja preneha
veljati, če v roku 28 dni od njene dokončnosti
ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe
iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
V primeru, da izvajalec, ki na območju
občine opravlja gospodarsko javno službo,
ki je predmet tega koncesijskega akta, ne bi

oddane v zaprti kuverti s pripisom: »Javni
razpis – Druga društva 2009, Ne odpiraj«
na sprednji strani ter navedbo naziva in naslova društva v zgornjem levem kotu. Kontaktna oseba: Vladka Kostelec Peteh (tel.
07/30-61-100).
10. Sklep o dodelitvi sredstev posameznim izvajalcem sprejme župan na predlog
komisije za izvedbo postopkov javnega
razpisa in vrednotenja letnih programov.
O izboru izvajalcev posameznih programov
bodo kandidati pisno obveščeni v 30 dneh
po sprejemu sklepa župana. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Črnomelj
Št. 354-17/2009
Ob-3070/09
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/1993, 30/1998, 127/06), določil Zakona
o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06), na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Piran
– neuradno prečiščeno besedilo (Uradne
objave Primorskih novic št. 6/1995, 35/1995,
10/2001, 15/2006), 35. člena Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in dejavnosti distribucije toplote na območju Občine
Piran (Uradne objave Primorskih novic št.
29/2008) ter na podlagi 31. člena statuta
Občine Piran – Uradno prečiščeno besedilo (Uradne objave Primorskih novic, št.
46/2007) je župan Občine Piran sprejel
sklep
o javnem razpisu
I. Objavi se sklep o javnem razpisu za
podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb: dejavnost
sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina in dejavnost
distribucije toplote za daljinsko ogrevanje
v Občini Piran.
II.
1. Naročnik/koncedent gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina
in dejavnost distribucije toplote za daljinsko
ogrevanje je Občina Piran, Tartinijev trg 2,
6330 Piran.
2. Koncesijski akt – Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in dejavnosti distribucije toplote na območju Občine
Piran (Uradne objave Primorskih novic št.
29/2008).
3. Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dejavnost sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in dejavnost distribucije toplote
za daljinsko ogrevanje v Občini Piran. Izbrani prijavitelj/koncesionar bo imel izključno pravico opravljanja gospodarske javne
službe, ki je predmet tega razpisa, na celotnem območju Občine Piran in dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano oskrbo
z javnimi dobrinami in kvalitetno opravljanje
gospodarske javne službe v skladu s predpisi in v javnem interesu.
4. Koncesijska pogodba bo sklenjena za
določen čas 25 let. Koncesijsko obdobje
začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Izbrani koncesionar bo moral začeti
z izvajanjem koncesije najpozneje v 90 dneh
po sklenitvi koncesijske pogodbe.
5. Naročnik/koncedent bo izbral za opravljanje razpisane lokalne gospodarske javne
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uspel pridobiti koncesije, je izbrani koncesionar dolžan zagotoviti zaposlitev pri izvajalcu
na dan objave javnega razpisa zaposlenim
delavcev, namenjenih opravljanju gospodarske javne službe, če za to v 14 dneh po
dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja
sami izrazijo interes. O tej pravici jih mora
koncedent pisno obvestiti.
6. Merila za izbor koncesionarja so:
1. Tehnična usposobljenost, ki presega minimalne zahteve javne službe.
2. Kadrovska usposobljenost in znanja
oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe (npr. višja stopnja izobrazbe, funkcionalna znanja), ki presegajo
minimalne zahteve javne službe.
3. Dosedanje pozitivne reference na
področju izvajanja razpisane gospodarske
javne službe.
4. Celovitost ponujenega izvajanja gospodarske javne službe v okviru iste osebe.
5. Pričetek izvajanja javne službe skladno z dogovorjenim datumom v koncesijski
pogodbi.
V odvisnosti od posameznega merila se
bo vsaka prijava vrednotila po posamezni
gospodarski javni službi in skupno za obe
gospodarski javni službi.
7. Način dokazovanja izpolnjenosti pogojev za opravljanje javne službe
Za priznanje sposobnosti prijavitelja
mora ta izpolnjevati pogoje potrebne za
udeležbo (sposobnost) določene v razpisni
dokumentaciji, kar prijavitelj dokazuje z naslednjimi listinami:
a) da kot pravna oseba ali kot samostojni podjetnik posameznik in njegovi zakoniti
zastopniki, niso bili pravnomočno obsojeni
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list
RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, jemanje podkupnine (za fizične
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje
daril za nezakonito posredovanje in dajanje
daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja;
Dokazilo: Potrdilo Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, da:
– prijavitelj kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ni bil kaznovan v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivimi
dejanji,
– zakoniti zastopniki prijavitelja niso bili
kaznovani v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivimi dejanji;
Potrdilo se priloži v originalu ali kopiji in
ne sme biti starejše od 60 dni pred dnevom
oddaje ponudbe (prijave);
b) da proti prijavitelju ni začet postopek
zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek;
Dokazilo:
– potrdilo okrožnega sodišča, kjer ima
prijavitelj svoj sedež, iz katerega bo raz
vidno, da proti prijavitelju ni začet postopek zaradi insolventnosti, drug postopek
prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek;
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Potrdilo sodišča se priloži v originalu ali
kopiji in ne sme biti starejše od 60 dni pred
dnevom oddaje ponudbe (prijave);
c) da ima prijavitelj poravnane vse davke,
prispevke in druge javnopravne dajatve;
Dokazilo:
– izjava o poravnanih davkih, prispevkih
in drugih javnopravnih dajatvah, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (Obrazec št. 4);
– potrdilo DURS o poravnanih davkih in
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 60 dni
pred dnevom oddaje ponudbe (prijave);
d) da je registriran oziroma, da izpolnjuje
pogoje za opravljanje koncesije;
Dokazilo:
– veljaven redni izpisek iz sodnega registra (ali iz poslovnega registra AJPES),
iz katerega bo razvidno, da je prijavitelj registriran,
– dokazilo, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije
(npr. družbena pogodba, ustanovitveni akt
…).
Redni izpisek iz sodnega registra (ali iz
poslovnega registra AJPES) se priloži v originalu ali kopiji in ne sme biti starejši od 60
dni pred dnevom oddaje ponudbe (prijave);
e) da lahko s polnim oziroma s sorazmerno krajšim delovnim časom na gospodarski javni službi zaposli osebo z najmanj
VII. stopnjo primerne strokovne izobrazbe
in opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka;
Dokazilo:
– izjava o delavcu, iz katere bo razvidno
– da ima prijavitelj zaposleno osebo
s polnim oziroma sorazmerno krajšim delovnim časom z najmanj VII. stopnjo ustrezne
strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka
ali
– da bo prijavitelj v primeru, da bo izbran
za koncesionarja zaposlil osebo s polnim
oziroma sorazmerno krajšim delovnim časom z najmanj VII. stopnjo ustrezne strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim
izpitom iz upravnega postopka;
Izpolnjena izjava o delavcu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije.
f) da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju gospodarske javne službe na celotnem območju
občine za njeno izvajanje;
Dokazilo:
– izpolnjena izjava o zaposlenih delavcih,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
g) da razpolaga z zadostnim obsegom
opreme oziroma potrebnih sredstev za delo
in da razpolaga s poslovnim prostorom na
območju Občine Piran, oziroma, ne glede
na sedež poslovnega prostora na drugačen
način nesporno dokaže, da lahko nemoteno
opravlja dejavnost
h) da je lastnik distribucijskega omrežja
za distribucijo toplote oziroma je z lastnikom
sklenil ali bo pod pogojem pridobitve koncesije zagotovo lahko sklenil najemno pogodbo oziroma pogodbo o uporabi omrežja;
Dokazilo:
– izpolnjena izjava o tehnični usposobljenosti, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (Obrazec št. 7);
i) da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet gospodarske javne službe;
j) da je sposoben zagotavljati storitve na
kontinuiran in kvaliteten način ob upošteva-

nju Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega
plina in dejavnosti distribucije toplote na območju Občine Piran, predpisov, normativov
in standardov;
k) da zagotavlja interventno izvajanje gospodarske javne službe ob vsakem času;
l) da je usposobljen za vodenje katastra
ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje;
Dokazilo:
– da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela,
strokovne opremljenosti vodenja katastra,
finančno – operativnega vidika in razvojnega vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje
zahtevanih pogojev;
– izpolnjena izjava o rednem izvajanju storitev, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije(Obrazec št. 10);
m) da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem
dejavnosti utegne povzročiti državi, občini
ali tretji osebi
Dokazilo:
– predpogodba o zavarovanju proti odgovornosti za škodo;
– izpolnjena izjava o zavarovanju, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije (Obrazec št. 11);
n) da je finančno sposoben opravljati gospodarsko javno službo;
Dokazilo:
1) BON 1 (ali BON 1/P) – pravne osebe
oziroma BOON 1/SP – samostojni podjetniki posamezniki s podatki in kazalniki za
leto 2008;
2) Potrdilo poslovne banke ali bank pri
katerih ima prijavitelj odprt (ali odprte) transakcijske račune (ali BON 2 obrazec); iz
dokazil mora izhajati, da ponudnikovi transakcijski računi v obdobju 6 mesecev pred
izdajo potrdila (to je lahko starejše največ 60
dni niso bili blokirani);
o) da ima veljavno licenco Javne agencije RS za energijo za dejavnosti, ki sta
predmet tega javnega razpisa;
Dokazilo:
– overjena kopija veljavne licence Javne
agencije Republike Slovenije za energijo za
dejavnost sistemskega operaterja.
V primeru skupne prijave morajo prijavitelji, ki sodelujejo pri skupni prijavi skupaj izpolnjevati vse pogoje za udeležbo
(sposobnost) razen, kar se tiče statusnih
pogojev (nekaznovanost, vpis v register,
…. 7a), b), c), d) – prva alineja, n)2), ki
jih mora izpolnjevati vsak izmed skupnih
prijaviteljev.
8. Prijava se bo štela za popolno, če bo
pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala vse v razpisni dokumentaciji zahtevane
podatke in sicer:
1. Kazalo prijave.
2. Obrazec št. 1 – Prijava.
3. Obrazec št. 2 – Izjava o sprejemanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije.
4. Obrazec št. 3 – Pooblastilo za podpis prijave, ki jo predlaga skupina prijaviteljev.
5. Pravni aKT o sodelovanju.
6. Potrdilo Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, o nekaznovanosti
(pravna oseba / samostojni podjetnik posameznik).
7. Potrdilo/Potrdila Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, o nekaznovanosti zakonitih zastopnikov.
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8. Redni izpisek iz sodnega registra
ali iz poslovnega registra AJPES za pravne osebe oziroma podjetnike posameznike
in/oziroma ustanovitveni ali drugi akt, iz katerega je razvidno da izpolnjuje pogoje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.
9. Potrdilo sodišča, da proti prijavitelju
ni začet postopek zaradi insolventnosti, drug
postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek.
10. Obrazec št. 4 – Izjava o poravnanih davkih, prispevkih in drugih javnopravnih
dajatvah.
11. Potrdilo DURS o poravnanih davkih in prispevkih.
12. Obrazec št. 5 – Izjava o delavcih.
13. Obrazec št. 6 – Izjava o zaposlenih delavcih.
14. Obrazec št. 7 – Izjava o tehnični
usposobljenosti.
15. Obrazec št. 8 – Referenčno potrdilo.
Opomba: obvezno je vsaj eno referenčno potrdilo (kolikor se nanaša na celoten predmet koncesije), izpolnjeno na predpisanem obrazcu, oziroma dve referenčni
potrdili, če se vsako nanaša le na eno izmed
razpisanih gospodarskih javnih služb.
16. Obrazec št. 9 – Izjava o sodelovanju s podizvajalci.
17. Elaborat o opravljanju dejavnosti.
18. Obrazec št. 10 – Izjava o rednem
izvajanju koncesije.
19. Obrazec št. 11 – Izjava o zavarovanju odgovornosti.
20. Overjena kopija licence agencije
za energijo za dejavnost sistemskega operaterja.
21. Predpogodba o zavarovanju proti
odgovornosti za škodo.
Kot navedeno so vsi zgoraj navedeni
obrazci, izjave in dokumenti obvezni, razen:
– obrazca št. 3 (pod zap. št. 4), ki je obvezen samo v primeru prijave, ki jo predlaga
skupina prijaviteljev,
– pravnega akta o sodelovanju (pod zap.
št. 5), ki je obvezen samo v primeru prijave,
ki jo predlaga skupina prijaviteljev.
Kolikor poda prijavo na javni razpis skupaj več oseb, morajo prijavi predložiti pravni
akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova zaveza,
da bodo v primeru izbora za koncesionarja
ustanovili pravno-organizacijsko obliko katero bo naročnik/koncedent sklenil koncesijsko pogodbo.
Prijava in ostala dokumentacija, ki se
nanaša na prijavo mora biti napisana v slovenskem jeziku.
9. Zavarovanja za resnost prijave niso
zahtevana.
10. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelj zahteva brezplačno od ponedeljka do
petka med 8. in 13. uro, do vključno 12. 6.
2009, do 13. ure, v tajništvu Urada za gospodarstvo in turizem.
11. Prijavitelji morajo oddati svoje prijave
v zaprtih ovojnicah, katere morajo biti na naslovni strani opremljene z naslovom: Občina
Piran, Tartinijevtrg 2, 6330 Piran.
V spodnjem levem kotu mora biti oznaka:
»Ne odpiraj – prijava – Občina Piran – koncesija za opravljanje GJS dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
zemeljskega plina in dejavnost distribucije
toplote za daljinsko ogrevanje«.

– zasebniki in drugi, ki delujejo na področju ustvarjanja in posredovanja kulturnih
vrednot ter so njihovi kulturni programi v interesu Občine Mozirje.
Pravico do sofinanciranja imajo izvajalci,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Mozirje,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za izvajanje določene kulturne dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in ostalo dokumentacijo, ki jo določa Zakon
o društvih (velja za društva),
– vodijo evidenco o opravljenih vajah in
nastopih,
– aktivno delujejo najmanj eno leto.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
sedežu Občine Mozirje in na spletni strani
Občine Mozirje: http://www.mozirje.si.
Prijave na javni razpis dostavite osebno
ali po pošti v zaprti kuverti s pripisom: »Ne
odpiraj - Razpis kultura 2009«, na naslov:
Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330
Mozirje, do 6. 5. 2009 in sicer do 12. ure.
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji
obveščeni s sklepom.
4. Končna določila
Program mora biti finančno ovrednoten
in navedeni viri financiranja.
V roku prispele vloge bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju
programov na področju kulturne dejavnosti
v Občini Mozirje.
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.
Občina Mozirje

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv
in naslov prijavitelja.
Naročnik/koncedent bo upošteval vse
prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov najpozneje do 22. 6. 2009, do
10. ure.
Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali
priporočeno po pošti na zgornji naslov. Če je
prijava poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj
navedenega datuma in ure.
Prijave ni mogoče oddati v elektronski
obliki.
12. Javno odpiranje prijav bo 22. 6. 2009,
ob 10.30, v prostorih Občine Piran, Tartinijev
trg 2, Piran.
Predstavniki prijaviteljev, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju prijav, se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim
s strani odgovorne osebe prijavitelja (razen
v primeru, da je prisotna odgovorna oseba
sama zakoniti zastopnik).
13. Naročnik/koncedent bo odločil o izbiri
koncesionarja v roku 60 dni po izteku roka
za oddajo ponudb.
14. Kandidati bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v roku 8 dni po
izboru koncesionarja.
15. Odgovorna oseba za dajanje pisnih
in ustnih informacij med razpisom je Ljubo
Bertok, e-mail: ljubo.bertok@Piran.si.
16. Izbrani prijavitelj/koncesionar je
pred sklenitvijo koncesijske pogodbe, dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti
(vključno z razširitvijo na druge nevarnostne
vire), z zavarovalnico skleniti zavarovalno
pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne
zavarovalne vsote 200.000 EUR – zavarovanje dejavnosti (za škodo, ki jo povzroči
občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem gospodarske javne službe, za škodo,
ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe povzročijo
pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali
drugim osebam). Pogodba o zavarovanju
mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Piran.
III. Ta sklep začne veljati takoj.
Občina Piran
Št. 610-0001/2009
Ob-3071/09
Občina Mozirje na podlagi 8. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07
in 56/08) in Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulturne dejavnosti
v Občini Mozirje (Uradni list RS, št. 25/09),
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
na področju kulturne dejavnosti
v Občini Mozirje
1. Predmet javnega razpisa: predlog javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju kulturne
dejavnosti v letu 2009, ki jih bo Občina Mozirje sofinancirala iz občinskega proračuna.
2. Višina razpisanih sredstev: v Odloku
o proračunu Občine Mozirje za leto 2009
(Uradni list RS, št. 14/09), je za sofinanciranje programov kulturnih dejavnosti zagotovljenih 11.000,00 EUR.
3. Prijava na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
– društva,
– samostojni izvajalci na področju kulture,
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Št. 177/2009
Ob-3093/09
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;
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– 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:
1. dodatna strokovna usposobljenost in
strokovne izkušnje: največ 10 točk;
2. število uporabnikov storitev za leta
2006, 2007 in 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.
Vloge morajo prispeti na naslov ponudnika najkasneje do petka 29. maja 2009 do
10. ure. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela s pošto do 29. 5. 2009
do 10. ure v glavno pisarno Občine Trbovlje
ali če je bila do 29. 5. 2009 do 10. ure oddana v glavno pisarno Občine Trbovlje.
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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 15. 6. 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, 29. maja 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 22. maja 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
22. 5. 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.
12. Izid razpisa: vsi vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom
o izbiri do 15. 6. 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
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Javne dražbe
Ob-3014/09
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310
Ribnica, ponovno objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/08) ter sklepov Občinskega sveta
Občine Ribnica št. 478-0061/2008 z dne
7. 4. 2009, 465-03-20/98 z dne 7. 4. 2009 in
478-0006/2009 z dne 7. 4. 2009
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica.
2. Predmet prodaje:
a) parc. št. *46/3 gospodarsko poslopje
v izmeri 86 m2 in parc. št. 1916/1 ekst. sadovnjak, v izmeri 1299 m2, obe pripisani pri
vložku št. 36, k.o. Jurjevica (kompleks se
prodaja v celoti),
b) parc. št. 1528/43 gozd, v izmeri
9365 m2, parc. št. 1528/45 gozd, v izmeri
6480 m2, obe k.o. Grčarice, pripisani pri
vložku št. 445; parc. št. 1944/1 dvorišče,
v izmeri 798 m2, parc. št. 1945/1 dvorišče,
v izmeri 1063 m2 in parc. št. *121 stavbišče,
v izmeri 343 m2, vse k.o. Grčarice, pripisane pri vložku št. 372 (kompleks se prodaja
v celoti),
c) profitno trisobno stanovanje na Prijateljevem trgu 13, 1310 Ribnica, št. 9 v II.
nadstropju, neto tlorisna površina 73,60 m2,
stanovanje še ni vpisano v zemljiški knjigi
kot etažna lastnina.
Nepremičnini pod točko 2.a) imata status
stavbnega zemljišča, parc. št. *46/3 je stavbišče nekdanjega gospodarskega poslopja,
parc. št. 1916/1 pa je funkcionalno zemljišče
nekdanjega stanovanjskega objekta, ki je
stal na parc. št. *45 in nekdanjega gospodarskega poslopja, ki je stalo na parc. št.
*46/3, vse k.o. Jurjevica; zemljišče je komunalno opremljeno z javno potjo, vodovodnim, elektro in telekomunikacijskim omrežjem; zemljišče nima neposrednega dostopa
na javno pot.
Nepremičnine pod točko 2.b) imajo
status stavbnih zemljišč, po veljavnih urbanističnih predpisih se zemljišča nahajajo
v planski celoti R6 KS Dolenja vas, v območju razpršene gradnje nekdanjega naselja
Jelendol, kjer je dovoljena gradnja stanovanjskih, obrtnih in kmetijskih objektov; zemljišča so komunalno opremljena z asfaltirano cesto, preko zemljišč poteka tudi TK
omrežje v podzemni izvedbi, v neposredni
bližini poteka tudi vodovodni cevovod do
naselja Grčarice, na katerega pa po podatkih upravljavca, zaradi majhnega pritiska in
pretoka, ni možen direkten priklop.
Nepremičnina pod točko 2.c) je profitno
trisobno stanovanje št. 9 v II. nadstropju,
s pripadajočo kletjo, v stanovanjskem bloku
na Prijateljevem trgu 13, parc. št. 1926, k.o.
Ribnica, v Ribnici, v izmeri 73,60 m2. Stanovanje je prazno.
3. Vrsta pravnega posla za oba predmeta prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.

4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna cena za parceli pod točko 2.a)
22.437,00 EUR, najnižji znesek višanja: 500
EUR,
– izklicna cena za parcele pod točko 2.b)
227.417,40 EUR, najnižji znesek višanja:
500 EUR,
– izklicna cena za stanovanje pod točko
2.c) 69.616,80 EUR, najnižji znesek višanja:
500 EUR.
Izklicna cena ne vključuje zakonsko
določenega davka na promet nepremičnin
oziroma davka na dodano vrednost, ki ga
plača kupec.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo kupnino.
5. Način in rok plačila kupnine: uspešni
dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku
8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe
na transakcijski račun Občine Ribnica, št.
01304-0100005476, sklic: 00 DŠ 722100
(DŠ – davčna številka dražitelja).
6. Plačilo kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe za
vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna
pogodba je avtomatično razdrta, če kupec
kupnine ne plača v navedenem roku.
7. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v torek, 5. maja 2009,
v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica, in sicer:
– pod 2.a) ob 11. uri,
– pod 2.b) ob 11.30,
– pod 2.c) ob 12. uri.
8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je
treba nakazati na transakcijski račun Občine
Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ
722100 (DŠ – davčna številka dražitelja).
9. Plačana kavcija bo brez obresti po
končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in
sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne
dražbe.
10. Ogled predmetnega stanovanja bo
možen po predhodnem dogovoru na tel.
01/837-20-28 (Zalka Gorše).
Interesenti se lahko z dodatnimi informacijami o predmetnih nepremičninah seznanijo na Občini Ribnica, kontaktna oseba
Mateja Drobnič, tel. 01/837-20-27.
11. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe in fizične osebe, ki lahko v skladu
s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma osebno izkaznico ali potni
list (fizične osebe),
– overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi
pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,
– originalno potrdilo o plačilu kavcije
s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, matično in telefonsko šte
vilko.

Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 11. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
12. Z najugodnejšimi dražitelji se sklene
prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina
Ribnica zadrži njegovo kavcijo.
13. Pravila javne dražbe:
– nepremičnine pod točko 2. se prodajo
v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše
reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec
ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za
nepremičnine,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroški notarske overitve pogodbe,
stroški vknjižbe v zemljiško knjigo), vključno
z davkom na promet nepremičnin oziroma
davkom na dodano vrednost, nosi kupec,
– javno dražbo bo izvajala Komisija za
vodenje in nadzor postopka s stvarnim premoženjem Občine Ribnica v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin,
– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti
postopek, s soglasjem predstojnika, ustavi
do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri
čemer se dražiteljem v roku 3 dni povrne
plačana varščina in izkazani stroški.
14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in na uradni spletni
strani Občine Ribnica www.ribnica.si.
Občina Ribnica
Ob-3015/09
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310
Ribnica, objavlja na podlagi prvega odstavka 27. člena v povezavi s prvim odstavkom
19. členom Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07), prvega odstavka 55. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/08) ter
sklepa Občinskega sveta Občine Ribnica št.
478-0012/2009 z dne 7. 4. 2009
javno dražbo
za oddajo profitnega stanovanja
v najem
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica.
2. Predmet oddaje v najem
Profitno trisobno stanovanje v stanovanjski stavbi na Knafljevem trgu 2, 1310 Ribnica, katera stoji na parc. št. 119/35, k.o.
Ribnica, neto tlorisna površina stanovanja
je 70,59 m2.
Stanovanju pripadata klet in terasa. Stanovanje je neopremljeno.
3. Vrsta pravnega posla za predmet najema pod 2. točko: najemna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna mesečna najemnina za stanovanje pod točko 2.: 196,53 EUR, najnižji
znesek višanja: 5 EUR.
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Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo najemnino.
Najemnina se bo usklajevala z rastjo
življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji
(inflacije) in ne vključuje obratovalnih stroškov.
5. Način in rok plačila najemnine
Najemnino bo najemnik plačeval mesečno, v rokih dospetja določenih s strani upravljavca stanovanj v lasti Občine Ribnica.
Položena varščina se všteje v plačilo prve
najemnine.
Najemnik bo poleg najemnine plačeval
še obratovalne stroške. Obratovalni stroški
obsegajo predvsem stroške ogrevanja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti
in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo
povzroča najemnik.
Pred vselitvijo v stanovanje je najemnik
dolžan plačati najemodajalcu znesek 3 mesečnih najemnin, kar je kavcija za morebitno
povzročeno škodo v stanovanju ali morebitne neporavnane obveznosti. Ta znesek mu
bo najemodajalec vrnil z obrestmi po obrestni meri 1,3% v roku osmih dni po prevzemu stanovanja in ugotovitvi, da je najemnik
stanovanje uporabljal v skladu z veljavnimi
normativi in standardi ter, da so poravnane
vse obveznosti do najemodajalca.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v torek, 5. maja 2009, v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica, in
sicer: ob 12.30.
7. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini ene izklicne mesečne najemnine. Kavcijo je treba nakazati
na transakcijski račun Občine Ribnica, št.
01304-0100005476, sklic 00 DŠ 722100
(DŠ – davčna številka dražitelja) z navedbo
»plačilo varščine za najem stanovanja«.
8. Plačana kavcija bo brez obresti po
končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in
sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne
dražbe.
9. Ogled predmetnega stanovanja bo
možen po predhodnem dogovoru na tel.
01/837-20-28 (Zalka Gorše).
10. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
osebe, ki so izpolnile pogoj polnoletnosti.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– potrdilo o državljanstvu RS ali osebno
izkaznico ali potni list,
– overjeno pooblastilo v primeru, da fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti
drugo pravno ali fizično osebo,
– originalno potrdilo o plačilu kavcije
s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, EMŠO in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 10. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
11. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna pogodba za dobo 5 let, najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe.
Če dražitelj ne podpiše najemne pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži njegovo kavcijo.
12. Pravila javne dražbe:
– javno dražbo bo izvajala Komisija za
vodenje in nadzor postopka s stvarnim premoženjem Občine Ribnica v skladu z Ured-
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bo o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/08),
– ugovore proti dražbenemu postopku je
možno podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe,
– morebitne ugovore reši takoj predsednik komisije,
– komisija iz prejšnje alineje lahko začeti
postopek, s soglasjem predstojnika, ustavi
do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri
čemer se dražiteljem v roku 3 dni povrne
plačana varščina in izkazani stroški.
14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in na uradni spletni
strani Občine Ribnica www.ribnica.si.
Občina Ribnica
Št. 2009/000204
Ob-3039/09
Občina Žalec objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (ZSPDPO, Uradni list RS,
št. 14/07) ter na podlagi sklepov Občinskega sveta Občine Žalec št. 465-02-41/2006,
465-02-39/2006, z dne 23. marca 2009, in
sklepa Občinskega sveta Občine Žalec št.
465-02-64/2007, z dne 20. oktobra 2008
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete
5, Žalec.
2. Predmeti javne dražbe:
a) Nepremičnina parc.št. 225/1, k.o.
Šempeter v Savinjski dolini, njiva v izmeri
2836 m2.
Predmetna nepremičnina je z Odlokom
o zazidalnem načrtu industrijskega območja
SIP Šempeter ter njegovimi spremembami in dopolnitvami opredeljena kot stavbno
zemljišče v ureditvenem območju, kjer so
predvidene poslovne dejavnosti.
b) Nepremičnina parc.št. 269/5, k.o. Žalec, travnik v izmeri 2974 m2.
Predmetna nepremičnina je z Odlokom
o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP 2 opredeljena kot stavbno zemljišče v ureditvenem
območju naselja.
c) Nepremičnina parc.št. 54/3.S, k.o.
Žalec v izmeri 648 m2, stavba z iden.št.
996-1389, na naslovu Pečnikova 1, Žalec.
V stavbi je 568 m2 poslovnih prostorov ter
120,18 m2 skupnih prostorov. Del stavbe
ima samostojen vhod in je popolnoma ločen
s preostalim delom stavbe.
Predmetna nepremičnina je z Odlokom
o ureditvenem načrtu za prenovo starega
mestnega jedra z ožjim vplivnim območjem
opredeljena kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju, kjer so predvidene oskrbne in storitvene dejavnosti.
Nepremičnino je možno kupiti v celoti ali
po posameznih delih:
c1) Poslovni prostori v I. nadstropju stavbe s stopniščem, pomožni prostori v pritličju
in garaža v skupni izmeri 407,07 m2, ter
pripadajoč delež skupnih prostorov in stavbnega zemljišča;
Del poslovnih prostorov v izmeri
177,75 m2 je obremenjeno z najemnim razmerjem za nedoločen čas.
c2) poslovni prostori v pritličju v izmeri
165,08 m2 ter pripadajoč delež stavbnega
zemljišča.
Prostori imajo samostojen vhod in so
povsem ločeni od preostalega dela stavbe.

Prostori so obremenjeni z najemnim razmerje za določen čas, do 31. 5. 2016.
c3) poslovni prostori v izmeri 86,87 m2
ter pripadajoč delež skupnih prostorov in
stavbnega zemljišča
Nepremičnina pod točko c) se prodaja
skupaj z zgoraj navedenimi obligacijskimi
pravicami.
3. Izklicna cena za nepremičnine:
a) 157.030,00 EUR brez DDV,
b) 100.000,00 EUR brez DDV,
c) 510.000,00 EUR v celoti oziroma po
delih:
c1) 255.374,00 EUR,
c2) 192.945,00 EUR,
c3) 61.681,00 EUR.
Najnižji znesek višanja izklicne cene za
vse predmete dražbe, je 1.000,00 EUR.
4. Vsak dražitelj mora do vključno 6. 5.
2009, do 9. ure plačati varščino v višini 10%
od izklicne cene nepremičnine oziroma dela
nepremičnine, za katero bo dražil na javni dražbi (če bo dražitelj dražil več nepremičnin mora plačati varščino v višini 10%
izklicne cene za vsako nepremičnino, ki jo
bo dražil), na podračun Občine Žalec št.
01390-0100004366, s pripisom »za javno
dražbo«. Plačana varščina se bo uspelemu
dražitelju vračunala v kupnino, dražiteljem,
ki na dražbi ne bodo uspeli, pa vrnila brez
obresti v roku treh dni po končani dražbi.
5. Pogoji javne dražbe
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo na javni dražbi in priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo,
ki ga izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdilo za slovenske državljane v kolikor
takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja,
da ima plačane davke in prispevke),
– dokazilo sodišča, da pravna oseba ali
samostojni podjetnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija, ipd.),
– overjeno pooblastilo za sodelovanje na
dražbi, če je oseba zastopnik.
6. Pravila javne dražbe:
a) Dražbo vodi komisija, ki jo imenuje
župan, dražba je ustna.
b) Draži lahko tisti, ki je do vključno 6. 5.
2009, do 9. ure vplačal varščino in pred
pričetkom dražbe predložil vsa zahtevana
dokazila.
c) Dražitelji lahko višajo ceno za nepremičnine za večkratnik zneska 1.000 EUR.
d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno za posamezno nepremičnino.
V primeru prodaje nepremičnine pod točko
c) ima prednost tisti, ki kupi nepremičnino
v celoti oziroma največ delov.
f) Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana po izklicni ceni.
g) Dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
h) Ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe. Morebitne ugovore
reši komisija takoj.
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i) Javna dražba se izvaja v skladu
z Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin.
7. Pogodba o prodaji nepremičnine mora
biti sklenjena najpozneje v 15 dneh po končani dražbi. V primeru, da se dražitelj, ki je
na dražbi uspel, v 15 dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od
nakupa odstopil, pri čemer varščina zapade
v korist Občine Žalec.
8. Kupnino mora kupec poravnati v osmih
dneh od izstavitve računa na podračun Občine Žalec št. 01390-0100004366. Plačilo
celotne kupnine v osemdnevnem roku predstavlja bistveno sestavino pravnega posla.
9. Nakup nepremičnine se opravi po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo.
10. Prodajalec lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi brez
obrazložitve in odškodninske odgovornosti,
dolžan pa je dražiteljem vrniti varščino brez
obresti.
11. Javna dražba bo v sredo, 6. maja
2009, v sejni sobi Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec.
12. Vsa dodatna pojasnila in informacije
lahko zainteresirani dražitelji dobijo na Občini Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, prvo
nadstropje soba 26, vsak delovni dan med
11. in 12. uro na tel. 03/713-64-14. Ogled
nepremičnine in druge dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem
dogovoru.
Občina Žalec

št. od 1 do 8, za katero vplačujete varščino.
Kavcija mora biti vplačana vsaj 2 dni pred
pričetkom javne dražbe. Premalo vplačana
kavcija se bo vrnila brez obresti v roku 10
dni po poteku roka za vplačilo kavcije.
2. Za primer vračila kavcije morajo dražitelji priložiti celotno številko transakcijskega
računa. Kavcija se bo neuspelim dražiteljem
vrnila brez obresti v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe na njihov transakcijski račun.
3. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije
in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske
unije,
4. izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne
evidence v originalu, star največ 30 dni,
5. morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi,
6. osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s. p.-ji,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci),
7. davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko,
8. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico
na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa
zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor, pravne osebe oziroma drugi
poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma druge ustrezne
evidence, staro največ 30 dni.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
IV. Izbor najugodnejšega ponudnika:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi.
1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
2. V primeru, če je ponudnik samo eden,
je nepremičnina prodana za izklicno ceno.
3. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden od
ponudnikov ne zviša svoje ponudbe.
4. V primeru, da se ponudnik ne udeleži
javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno
ceno nepremičnine, po zgoraj navedenih
pogojih.
5. Ponudba veže do zaključka dražbe in
ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo
na kakršen drugi način razveljaviti.
6. Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
V. Plačilni pogoji
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v osmih dneh od dneva, ko od
prodajalca prejme kopijo prodajne pogodbe,
podpisano s strani obeh pogodbenih strank.
Kupnina se vplača na transakcijski račun
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada. Z vplačilom celotnega
pogodbenega zneska – kupnine, prejme kupec original prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino.
Vračunana kavcija v kupnini se od dneva
vplačila do dneva vštetja v kupnino ne obrestuje. Če udeleženec, ki uspe na dražbi ne
sklene prodajne pogodbe oziroma se ne odzove na podpis prodajne pogodbe v osmih
dneh, ali ne plača kupnine v osmih dneh po
sklenitvi pogodbe, se šteje, da je od skleni-

Ob-3048/09
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o., Ravne na Koroškem, Ob
Suhi 19, po pooblastilu lastnika nepremičnin Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, Ljubljana, Poljanska
cesta 31, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe
1. Zazidano stavbno zemljišče: parcela
št. 1224/3 garaže 276 m2, dvorišče 970 m2,
zelenica 399 m2 k. o. Jesenice. Nepremičnina se nahaja v novo nastajajočem centru
Jesenic, po osnovni namenski rabi je območje namenjeno za centralne dejavnosti (terciarne in kvartarne dejavnosti, stanovanja).
Garaže na parc. št. 1224/3, k. o. Jesenice
so zasedene z najemniki, kupec z nakupom
nepremičnine prevzame tudi obveznosti in
pravice iz najemnega razmerja.
2. Zazidano stavbno zemljišče: parcela
št. 1189/4 poslovna stavba 125 m2, dvorišče
109 m2 in nezazidano stavbno zemljišče na
parceli št. 1189/2 park 781 m2, obe k. o.
Jesenice. Na parc. št. 1189/4 stoji »šahovski dom« na naslovu: Jesenice, Industrijska ulica 2 b. Skupna velikost obeh parcel
1015 m2 omogoča izgradnjo dveh enodružinskih hiš.
3. Nezazidano stavbno zemljišče: parcela št. 2346 njiva 559 m2, k. o. Jesenice. Nepremičnina je po osnovni namenski
rabi opredeljena kot območje za stanovanja
(stanovanja, spremljajoče dejavnosti za potrebe stanovanjskih območij, ki so trgovina
osnovne oskrbe, gostinstvo in storitve, ki ne
motijo okolice, kvartarne dejavnosti, v ožjih
območjih vaške enodružinske zazidave primarne dejavnosti).
4. Zazidano stavbno zemljišče: parc. št.
710 njiva 918 m2, funkcionalni objekt 5 m2,

k. o. Jesenice. Nepremičnina se nahaja na
jugozahodnem predelu Jesenic, v neposredni bližini športne – hokejske dvorane in
stanovanjske stavbe na naslovu Jesenice,
Ulica heroja Verdnika 17.
5. Nezazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 252/1 travnik 1541 m2, k. o. Javorniški
Rovt. Podrobnejša namenska raba zemljišča ni opredeljena.
6. Nezazidano stavbno zemljišče: parc.
št. 254/2 njiva 124 m2, k. o. Javorniški Rovt.
Podrobnejša namenska raba zemljišča ni
opredeljena.
7. Stanovanje št. 5, ki leži v 1. nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu Savska cesta 4, Jesenice, v izmeri 51,81 m2. Stanovanje vpisano v zemljiško knjigo pri Okrajnem
sodišču na Jesenicah, pri vložku št. 2324/5,
k.o. Jesenice.
Stanovanje je prosto bremen in prazna
oseb.
8. Stanovanje št. 63, ki leži v 7. etaži stanovanjske stavbe na naslovu Cesta
revolucije 8, Jesenice, v izmeri 53,87 m2.
Stanovanje vpisano v zemljiško knjigo pri
Okrajnem sodišču na Jesenicah, pri vložku
št. 2214/63, k.o. Jesenice.
Stanovanje je prosto bremen in prazna
oseb.
Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in imajo zemljiškoknjižno stanje urejeno.
Ogled nepremičnin: interesenti za ogled
se dogovorijo s kontaktno osebo: Emil Ažman, tel. 041/651-734.
II. Izklicna cena in način poteka javne
dražbe:
Izklicna cena znaša za nepremičnine
pod zaporedno:
1. 125.000,00 EUR,
2. 100.000,00 EUR,
3. 13.975,00 EUR,
4. 50.765,00 EUR,
5. 15.400,00 EUR,
6. 1.600,00 EUR,
7. 36.000,00 EUR,
8. 40.000,00 EUR
Javna dražba bo dne 7. 5. 2009, ob 10.
uri v poslovnih prostorih družbe Stanovanjsko podjetje d. o. o. na naslovu: Industrijska
ulica 2a na Jesenicah (bivši Meting).
Javna dražba se bo izvedla v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in podzakonski predpisi. Izvedbo javne dražbe bo nadzorovala pristojna komisija. Zoper
postopek javne dražbe in odločitve komisije
ni mogoč ugovor ali pritožba.
Prodaja bo potekala po načinu »videno
– kupljeno« in po stanju nepremičnin v času
javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane.
Najmanjše večanje izklicne cene za
nepremičnine pod zaporedno 1.–2. je po
5.000,00 EUR, za nepremičnine pod zaporedno 3.–8. je po 500,00 EUR.
III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje eno uro
pred začetkom javne dražbe, ob 9. uri, osebno oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni mapi
predložiti fotokopije naslednjih dokumentov
in originale na vpogled ob prijavi:
1. potrdilo v originalu o vplačani kavciji v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja za
gospodarjenje z objekti d. o. o. številka:
02470-0018512574, sklic: 09 in dodatno vpišite še številko nepremičnine z zaporedno
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tve pogodbe oziroma od pogodbe odstopil.
Prodajalec si zadrži vplačano kavcijo kot
skesnino.
Davek na promet nepremičnin v višini
2% za zazidana stavbna zemljišča in davek na dodano vrednost v višini 20% za
nezazidana stavbna zemljišča, kot tudi vse
ostale stroške, kot so zapis pogodbe, overitev pogodbe in vknjižba lastninske pravice
v zemljiško knjigo, niso zajeti v kupnini in jih
plača kupec.
VI. Ustavitev postopkov: Stanovanjsko
podjetje za gospodarjenje z objekti d. o. o.,
lahko, v soglasju z lastnikom nepremičnin
Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom, postopek javne dražbe
ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti, brez
obresti, vplačano kavcijo. Prav tako lahko
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d. o. o., v soglasju z lastnikom
nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom, začeti
postopek predaje nepremičnine kadarkoli
do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan
pa je vrniti, brez obresti, vplačano kavcijo.
Stanovanjsko podjetje d.o.o.
Ravne na Koroškem
Ob-3049/09
Na podlagi sklepa župana Mestne občine Nova Gorica št. 3528-8/2008 z dne
10. 4. 2009, Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07) in določil Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07) objavljamo
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
A. Predmet javne dražbe: prodaja solastniškga deleža v višini 70,45% na poslovnem prostoru na Kidričevi 13 (restavracija
Marco Polo) v Novi Gorici stoječ na parc. št.
682/38, k.o. Nova Gorica in sicer na prostoru z iden. št. 1.E (zaklonišče in restavracija
s površino 1243,59 m2) in 2.E, (skladišče
v medetaži s površino 258,86 m2) s skupno
površino 1502,45 m2.
Izklicna cena solastniškega deleža znaša 1.631.800,00 EUR. Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR.
B. Pogoji javne dražbe:
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Zastopniki pravnih oseb
se morajo izkazati s pooblastilom za zastopanje.
2. Nepremičnina oziroma solastniški delež se prodaja po načelu »videno – kupljeno«.
3. Vsi stroški in dajatve v zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca.
4. Interesenti morajo za pristop na dražbo vplačati varščino v višini 10% od izklicne
cene do vključno 6. 5. 2009 na TRR Mestne
občine Nova Gorica, št. 01284-0100014022,
sklic na št. 18 75833-7200005-2006.
5. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo najkasneje v 30 dneh od zaključka javne
dražbe in plačati kupnino v roku 8 dni od
sklenitve pogodbe, pri čemer je plačilo celotne kupnine bistvena sestavina pogodbe.
V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene
pogodbe v roku, se mu vplačana varščina
ne vrne.
6. Vplačano varščino bo prodajalec
uspelemu ponudniku vračunal v kupnino,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
neuspelim dražiteljem pa vrnil v 10 dneh
brez obresti.
7. Vse informacije v zvezi z javno dražbo
lahko dobite v stavbi Mestne občine Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica (soba št. 13/I) ali na tel. 05/335-01-25.
C. Javna dražba bo v sredo 6. 5. 2009,
ob 13. uri v stekleni dvorani stavbe Mestne
občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja
1, Nova Gorica.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 063-014/2004
Ob-3050/09
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07) in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), Odloka
o izvrševanju proračuna Občine Šmartno
pri Litiji za leto 2009 (Uradni list RS, št.
123/08) in Letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine
za leto 2009
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, tel.
01/896-27-70, faks 01/896-27-73, e-pošta:
info@smartno-litija.si, matična številka:
1779737, ID št. za DDV: SI99744686.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
2.1. predmet prodaje je nepremičnina
enosobno stanovanje št. 6, v neto tlorisni izmeri 25,36 m2, Staretov trg 25, 1275 Šmartno pri Litiji vpisan pri ZK podvložku 1158/7,
k.o. Šmartno. Izklicna cena za nepremičnino
znaša 28.000,00 €.
2.2 predmet prodaje je nepremičnina
dvosobno stanovanje št. 3 v neto tlorisni izmeri 63,06 m2, Staretov trg 25, 1275 Šmartno pri Litiji, vpisan pri ZK podvložku št.
1158/4, k.o. Šmartno. izklicna cena za nepremičnino znaša 65.000,00 €.
3. Najnižji znesek višanja kupnine: za
obe nepremičnini navedeni v točki 2 znaša
500,00 €.
4. Udeležba na javni dražbi
4.4. Na javni dražbi lahko sodeluje interesent (domača pravna ali fizična oseba,
državljani EU ali pravne osebe s sedežem
v EU, drugi tuji državljani in tuje pravne osebe pa pod pogojem, da pridobitev lastninske
pravice na nepremičninah za takšne osebe
omogoča zakonodaja RS), ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako, da najkasneje
do 18. 5. 5009 po pošti oziroma najkasneje
do 14. ure istega dne, osebno na sedež
Občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji,
Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
pisno prijavi svojo udeležbo in predloži naslednja dokazila:
– potrdilo o plačani varščini (kopijo) in
celotno številko računa (št. banke, in št. računa) za primer vračila varščine,
– originalno potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih staro največ 30 dni (samo pravne
osebe in s.p.),
– originalni izpisek iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma ustrezne evidence
AJPES (s.p.) staro največ 30 dni,
– kopijo osebne izkaznice, oziroma potnega lista (fizične os.),
– davčno št. (fiz.os.) oziroma ID št. za
DDV (pravne os. in s.p.), EMŠO (fiz.os.) ozi-

roma matično številko (pravne os. in s.p.), in
telefonsko številko,
– originalno dokazilo, da ima interesent
pravico pridobiti nepremičnino v RS (le tuji
državljani oziroma tuje pravne osebe),
– izjavo o sprejemanju pogojev te javne
dražbe.
4.5. Dražitelji morajo na dan dražbe, neposredno pred njenim pričetkom, predložiti:
– originalno potrdilo o vplačilu varščine
(zgolj na vpogled),
– na vpogled osebni ali kateri drugi identifikacijski dokument (tako fizična oseba, kot
zakonit zastopnik pravne osebe),
– morebitni pooblaščenec pravne osebe
in pooblaščenci fizičnih oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo v izvirniku.
Če zgoraj navedeni pogoji ne bodo izpolnjeni, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
5. Višina varščine: pred javno dražbo
mora dražitelj plačati varščino v višini 10%
od izklicne cene posamezne nepremičnine. Varščina se plača na podračun Občine
Šmartno pri Litiji odprt pri UJP Ljubljana, št.:
01394-0100000193 z navedbo »varščina za
javno dražbo« z navedbo zaporedne številke nepremičnine.
Vplačana varščina se uspelemu dražitelju – kupcu brez obresti všteje v kupnino,
drugim dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo,
se varščina vrne v roku 10 dni po javni dražbi brez obresti.
6. Pravila javne dražbe:
– Nepremičnina, ki je predmet te javne
dražbe, se prodaja po načelu: »videno – kupljeno«. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine.
– Davščine na promet z nepremičninami,
druge davke in druge dajatve, stroške cenitve nepremičnin, stroške notarja in stroške
v zvezi s prenosom lastništva, v izklicni ceni
niso zajeti in jih nosi kupec.
– Javno dražbo bo izvajala Komisija
za postopek pridobivanja, razpolaganja in
upravljanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (v
nadaljevanju komisija).
– Komisija iz prejšnje alinee te točke
lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega
posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem
povrne vplačana varščina v roku 10 dni brez
obresti, uspeli dražitelj pa nima pravice do
odškodnine.
– Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto
najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši
komisija v roku treh dni od datuma javne
dražbe.
– Če je dražitelj samo eden in sprejema
izklicno vrednost nepremičnine, je nepremičnina prodana za izklicno vrednost.
– Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražita
najvišjo kupnino v istem znesku, nepremičnina ni prodana, dokler eden od obeh dražiteljev ne zviša kupnine.
– Če se dražitelj osebno ne udeleži javne
dražbe, se šteje, da draži z izklicno vrednostjo nepremičnine po navedenih pogojih.
– Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za posamezno nepremičnino najmanj
po izklicni vrednosti nepremičnine. Ponudba
veže do zaključka dražbe. Do tedaj dražitelj
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od nje ne more odstopiti ali jo kakor koli
razveljaviti.
7. Sklenitev prodajne pogodbe:
Uspeli dražitelj mora imeti pred sklenitvijo prodajne pogodbe poravnane vse obveznosti do Občine Šmartno pri Litiji.
Pogodba za prodajo nepremičnin, navedenih v točki 2. te dražbe, se z najuspešnejšim dražiteljem sklene najpozneje v 15 dneh
po uspešno opravljeni javni dražbi.
Če kupec pogodbe v zgoraj navedenem
roku ne podpiše iz razlogov, ki so na njegovi
strani, zadrži Občina Šmartno pri Litiji njegovo varščino.
Rok za sklenitev prodajne pogodbe se
ustrezno podaljša za čas, ki je zakonsko
potreben, da se o uveljavljanju predkupne
pravice izjavi predkupni upravičenec.
Predkupnemu upravičencu bo ponujen
odkup stanovanja pod enakimi pogoji in za
enako kupnino, kot jo bo ponudil najboljši
dražitelj. V primeru, da po izteku roka za
uveljavljanje predkupne pravice, uspeli dražitelj pridobi možnost skleniti prodajno pogodbo, se mu varščina všteje v znesek kupnine,
v nasprotnem primeru se mu brez obresti
vrne v roku 10 dni od izteka roka za uveljavljanje predkupne pravice. Pogodba se v tem
primeru sklene v roku 15 dni od izteka roka
za uveljavljanje predkupne pravice oziroma
od dne, ko predkupni upravičenci izjavijo, da
predkupne pravice ne bodo uveljavljali.
Če kupec pogodbe v zgoraj navedenih
rokih ne podpiše iz razlogov, ki so na njegovi strani, zadrži Občina Šmartno pri Litiji
njegovo varščino.
V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi
k podpisu pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi v za to določenih
rokih, se v roku 8 dni po nastopu prej navedenih razlogov k podpisu pozove dražitelja,
ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno in sicer
za ceno, ki jo je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji, kot za prvega dražitelja. Varščino
dražitelja, ki ne podpiše pogodbe oziroma
ne poravna dolžnega zneska po pogodbi,
obdrži Občina Šmartno pri Litiji.
8. Način in rok plačila kupnine: kupec mora kupnino plačati v roku 8 dneh
od dneva podpisa kupoprodajne pogodbe na podračunu pri UJP Ljubljana, št.:
01394-0100000193. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe za vse predmete prodaje
pod točko 2.
9. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe
Javna dražba je razpisana za dan, 19. 5.
2009 in bo potekala v sejni sobi Občine
Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275
Šmartno pri Litiji s pričetkom ob 9. uri za
dražbo nepremičnine pod točko 2.1. in ob
9.30 za dražbo nepremičnine pod točko
2.2.
Vse dodatne informacije o pogojih javne
dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah pod točko 2 lahko interesenti dobijo
na tel. 01/896-27-70 (kontaktna oseba Nataša Dobravec), faks 01/896-27-73, e-pošta:
info@smartno-litija.si.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
uradni spletni strani Občine Šmartno pri Litiji: www.smartno-litija.si.
Občina Šmartno pri Litiji
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Razpisi delovnih mest
Ob-3021/09
VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta 30,
3252 Rogatec razpisuje na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo
Uradni list RS, št. 16/07), Zakona o osnovni
šoli (Uradni list RS, št. 81/06) in Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje
osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07) prosto delovno mesto
poslovni sekretar VI.
Poskusno delo traja 3 mesece, pričetek
dela je 9. 4. 2009.
Pisne ponudbe s kratkim življenjepisom,
opisom dosedanjih delovnih izkušenj, dokazili o izpolnjevanju pogojev in potrdilom o nekaznovanosti (iz kazenske evidence) pričakujemo v petih dneh od objave razpisa.
Nepopolnih in prepozno poslanih pisnih
ponudb ne bomo obravnavali.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonskem roku.
Osnovna šola Rogatec
Št. 184/09
Ob-3029/09
Svet zavoda Osnovne šole Kozje, Kozje
131, 3260 Kozje, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 in 36/08)
razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 36/0(8).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole. Izbrani/-a
kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda) in kratek življenjepis z dosedanjimi delovnimi izkušnjami pošljite v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda
OŠ Kozje, Kozje 131, 3260 Kozje, z oznako
»Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati/-ke bodo obveščeni o izboru
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Kozje
Št. 157/09
Ob-3056/09
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo
ZUJIK-UPB1 in 56/08), 35. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91, 451/94
Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US:
U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP)
in tretjega odstavka 8. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Arboretum Volčji
Potok (Uradni list RS, št. 111/03 in 112/08)

Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis za
delovno mesto
direktorja javnega zavoda Arboretum
Volčji Potok.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ene izmed
strok, zastopane v dejavnosti zavoda,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– poznavanje področja dela zavoda,
– sposobnost za organiziranje in vode
nje dela,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje dveh svetovnih jezikov.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na
visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu
zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih
ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje
slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu
znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje
v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da
visoko raven znanja slovenščine obvlada,
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo
oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.
Pogoj znanja svetovnega jezika se šteje
za izpolnjenega, če se je kandidat izobraževal pri ustrezni izobraževalni instituciji,
opravil večtedensko izobraževanje v tujem
jeziku, če se je kandidat večkrat udeležil
strokovnih srečanj, na katerih je aktivno
uporabljal tuji jezik ali če je kandidat uspešno zaključil tuji jezik najmanj v okviru srednješolskega izobraževanja (v okviru pridobitve V. ali višje stopnje izobrazbe).
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih
petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti
razvidna vrsta študijskega programa in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje naslednjih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje,
2. poznavanje področja dela zavoda,
3. sposobnost za organiziranje in vodenje dela (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne
osebe, za katero je kandidat opravljal delo,
datum začetka in konca opravljanja dela ter
opis dela);
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja slovenščine;
– izjavo o znanju dveh svetovnih jezikov,
iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru
katere je bilo znanje pridobljeno.
Ministrica za kulturo bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega zavoda, imenovala
za direktorja javnega zavoda za obdobje

petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda Arboretum Volčji
Potok.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor
– Arboretum Volčji Potok« v petnajstih dneh
po objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub
ljana ali na elektronski naslov ministrstva:
gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom, je Tjaša
Cvetkovič, tel. 01/369-58-72.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Št. 158/09
Ob-3057/09
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo
ZUJIK – UPB1 in 56/08), 35. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91, 451/94
Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US:
U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006ZJZP) in tretjega odstavka 8. člena Sklepa
o ustanovitvi javnega zavoda Tehniški muzej
Slovenije (Uradni list RS, št. 60/03, 119/07
in 8/09), Ministrstvo za kulturo objavlja javni
razpis za delovno mesto
direktorja javnega zavoda Tehniški
muzej Slovenije.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ene izmed
strok, zastopane v dejavnosti muzeja;
– najmanj pet let delovnih izkušenj in
poznavanje področja dela muzeja;
– sposobnost za organiziranje in vodenje
dela v kolektivu;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– višjo raven znanja najmanj enega svetovnega jezika in osnovno raven znanja najmanj enega svetovnega jezika.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na
visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu
zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih
ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje
slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu
znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje
v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da
visoko raven znanja slovenščine obvlada,
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo
oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.
Pogoj višja raven znanja svetovnega
jezika se šteje za izpolnjenega, če je kandidat pridobil potrdilo o aktivnem znanju
tujega jezika ali če se je kandidat šolal
v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe
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– osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko
v državi, v kateri je to materni jezik) ali
je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru
študija enega izmed svetovnih jezikov ali
je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali
je uspešno opravil izpit iz tujega jezika na
dodiplomskem študiju.
Pogoj osnovna raven znanja svetovnega jezika se šteje za izpolnjenega, če se je
kandidat izobraževal pri ustrezni izobraževalni instituciji, opravil večtedensko izobraževanje v tujem jeziku, če se je kandidat
večkrat udeležil strokovnih srečanj, na katerih je aktivno uporabljal tuji jezik ali če je
kandidat uspešno zaključil tuji jezik v okviru srednješolskega izobraževanja (v okviru
pridobitve V. stopnje izobrazbe).
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti
razvidna vrsta študijskega programa in
smer izobrazbe ter leto in ustanova, na
kateri je bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje sledečih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje,
2. poznavanje področja dela muzeja,
3. sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo,
datum začetka in konca opravljanja dela
ter opis dela);
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja slovenščine;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni, iz katere mora
biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo
znanje pridobljeno;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni, iz katere
mora biti razvidna vrsta izobraževanja in
izobraževalna institucija v okviru katere je
bilo znanje pridobljeno.
Ministrica za kulturo bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega zavoda, imenovala
za direktorja javnega zavoda za obdobje
petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda Tehniški muzej
Slovenije.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih dni po izdaji odločbe
o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor
– Tehniški muzej Slovenije« v petnajstih
dneh po objavi javnega razpisa na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Tjaša
Cvetkovič, tel. 01/369-58-72.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Ob-3068/09
Svet zavoda Glasbene šole Ljubljana
Moste-Polje, Ob Ljubljanici 36, 1000 Ljub

ljana razpisuje na podlagi 67. člena Poslovnika o delu sveta Zavoda, sprejetega na 1.
seji sveta šole z dne 2. 4. 2009 delovno
mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ce izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 36/08).
Izbran kandidat bo imenovan za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 8. 2009.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi,
potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev
in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost)
in program vodenja zavoda (kandidat/-ka
bo imel/-a javno predstavitev učiteljskemu
zboru), pošljite v 8 dneh po objavi razpisa
v zaprti ovojnici na naslov: Svet zavoda
Glasbene šole Ljubljana Moste-Polje, Ob
Ljubljanici 36, 1000 Ljubljana, s pripisom
za razpis ravnatelja/-ice.
Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda
Glasbene šole Ljubljana Moste-Polje
Ob-3072/09
Svet zavoda Osnovne šole Ljubo Šercer, Reška cesta 6, 1330 Kočevje razpisuje
na podlagi 48. člena Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja –
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08)
prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 36/08).
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati pogoje za učitelja (specialnopedagoška izobrazba za duševno prizadete otroke) ali svetovalnega delavca
v zavodu in imeti vodstvene, organizacijske
in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za
mandatno dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2009
(skladno s sklepom o imenovanju).
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (dokazilo o izobrazbi,
doseženem nazivu, dosedanjih izkušnjah,
izpis dejstev iz kazenske evidence – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost) ter program
vodenja zavoda pošljite v zaprti ovojnici
z oznako »Za razpis ravnatelja/-ice« na
naslov: Svet zavoda OŠ Ljubo Šercer, Reška cesta 6, 1330 Kočevje v roku 15 dni od
dneva objave tega razpisa.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole
Ljubo Šercer
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Ob-3073/09
Svet šole Gimnazije Škofja Loka, Podlubnik 1.b, 4220 Škofja Loka na podlagi 48.
in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 16/07, 36/08) ter 52. člena Poslovnika o delu sveta zavoda Gimnazije Škofja
Loka razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske (53., 107.a in
143. člen) in posebne pogoje (145. člen)
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 16/07
–uradno prečiščeno besedilo) in Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 36/08).
Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in
druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda. Izbrani kandidat/kandidatka bo
imenovan/-a za petletni mandat. Predvideni začetek dela je 1. 11. 2009.
Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– potrdilo o izobrazbi,
– potrdilo o nekaznovanju zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti na nepogojno kazen
zapora več kot šest mesecev,
– potrdilo o nekaznovanju zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
in drugimi obveznimi prilogami:
– program vodenja šole – zavoda,
– opis dosedanjih delovnih izkušenj ter
kratek življenjepis kandidata pošljite v 14
dneh po objavi razpisa v zaprti o ovojnici na naslov: Svet šole Gimnazije Škofja Loka, Podlubnik 1.b, 4220 Škofja Loka
z oznako »Ne odpiraj - Razpis za ravnatelja/ravnateljico«. Nepopolnih ali prepoznih
vlog ne bomo obravnavali. Kandidati/kandidatke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet šole Gimnazije Škofja Loka
Št. 1701-2/09
Ob-3097/09
Na podlagi Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot
javnega sklada in določb 20. člena Zakona
o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08),
Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada skladno
s sklepom z dne 9. 4. 2009 razpisuje delovno mesto
direktorja/-ice Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije, javnega sklada.
Kandidat oziroma kandidatka mora biti
popolnoma poslovno sposobna in poleg
z ZJS določenih pogojev, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo;
– da ima najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih podobne
zahtevnosti;
– da pozna delo in področja delovanja
Sklada;
– da aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik;
– da izkazuje sposobnost vodenja, organiziranja in koordiniranja dela;
– da ni bil/a pravnomočno obsojen/a za
kaznivo dejanje pa obsodba ni pogojna,
– da je državljan Republike Slovenije.
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Direktorja/-ico imenuje in razrešuje Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada s soglasjem
Vlade Republike Slovenije. Mandat traja 4
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: Stanovanjski
sklad Republike Slovenije, javni sklad Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, za Nadzorni svet, s pripisom: »Ne odpiraj – razpis
za direktorja/-ico«.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v roku
tridesetih dni od objave razpisa.
Nadzorni svet
Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije, javnega sklada

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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Druge objave
Ob-3017/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/00) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD (www.jskd.si), Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
nakupa specializirane opreme za
potrebe folklornih skupin, pihalnih in
tamburaških orkestrov za leto 2009
(v nadaljevanju: poziv Specializirana
oprema 2009)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljub
ljana.
1. Predmet poziva: predmet poziva Specializirana oprema 2009 so projekti nakupa kostumov in specialnih inštrumentov za folklorne
skupine in projekti nakupa glasbenih inštrumentov za pihalne in tamburaške orkestre.
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
poziva Specializirana oprema 2009 znaša
160.000,00 €.
3. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva iz poziva Specializirana oprema
2009 morajo upravičenci porabiti v proračunskem letu 2008 oziroma v rokih določenih z Zakonom o izvrševanju proračuna
RS za leto 2008 in 2009 (Uradni list RS, št.
126/06, 114/07, 26/09).
4. Razpisni roki: poziv Specializirana
oprema 2009 je odprt od 17. 4. 2009 do
17. 5. 2009.
5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva Specializirana
oprema 2009 obsega:
– besedilo poziva,
– prijavni obrazci: A, A/1 (predstavitev
predlagatelja) in B, B/1 (prijava in predstavitev posameznega projekta),
– vzorec zahtevanih izjav.
6. Pomen izrazov
Kot specializirana oprema se v tem pozivu štejejo kostumi in specifični inštrumenti
za folklorne skupine ter glasbeni inštrumenti
za pihalne in tamburaške orkestre.
Upravičene osebe po tem pozivu so
kulturna društva in zveze kulturnih društev,
registrirane kot pravne osebe v RS, ki izvajajo kulturne programe iz razpisnega področja, za kulturno delovanje Slovencev, ki
žive v zamejstvu, pa ustrezne organizacije
iz zamejstva.
Projekt je nabava opreme, ki je v celoti in
v svojih delih namenjena uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati
50% vseh predvidenih stroškov.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije
celotnega projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva
Vloge na poziv Specializirana oprema
2009 lahko predložijo upravičene osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirane kot pravne osebe v RS
– to dokažejo s potrdilom oziroma kopijo
potrdila AJPES /Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve,
glej www.ajpes.si/ – potrdila ali izpiski oziroma kopije potrdil ali izpiskov ne smejo biti
starejše od dvanajstih mesecev;organizacije
Slovencev izven RS vlogi priložijo ustrezno
potrdilo države, kjer delujejo;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka JSKD v letu 2008, izpolnili vse svoje
obveznosti do JSKD; to potrdijo s podpisano izjavo;
– projekt ni sofinanciran iz državnega
proračuna namenjenega kulturi, to potrdijo
s podpisano izjavo.
Popolne vloge na poziv Specializirana
oprema 2009 morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– vsebujejo predpisane obrazce:
Obrazec A: splošni podatki – izjava
Obrazec A/1: podatki o predlagatelju
Obrazec B: projekt
Obrazec B/1: utemeljitev projekta
Obrazec I: izjave odgovorne osebe
Obvezne priloge: kopija izpiska iz registra /register AJPES/, iz katerega je razviden datum vpisa – izpisek iz registra ne sme
biti starejši od dvanajstih mesecev; za društva Slovencev izven RS fotokopija statuta.
– projekt ni bil prijavljen na ostale pozive
JSKD 2009;
– projekt ni sofinanciran iz državnega
proračuna namenjenega kulturi, to potrdijo
s podpisano izjavo.
Vloga mora biti predložena na ustreznih
obrazcih in čitljivo izpolnjena v slovenskem
jeziku, vsebovati mora vse zahtevane obrazce ter priloge. Na ustreznih mestih mora biti
podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva Specializirana oprema 2009 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka poziva, ki ga
imenuje direktor JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge, ki:
– niso bile oddane v razpisnem roku;
– jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Nepopolne vloge morajo predlagatelji dopolniti najpozneje do zaključka poziva
Specializirana oprema 2009 oziroma v pozivnem roku.
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Splošni kriteriji
Predlagatelj posameznega projekta
ustreza kriterijem tega poziva, če:
– trajneje, že vsaj eno leto deluje na razpisnem področju;
– ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa (je v preteklih dveh letih
izvedel vsaj tri samostojne, vsebinsko zaokrožene projekte);
– je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti (reference s poudarkom na letu 2008);

– uresničuje cilje, ki presegajo lokalne
interese (je v preteklih dveh letih sodeloval
vsaj pri treh projektih na mednarodni, državni ali regionalni ravni).
Projekt nakupa opreme ustreza kriterijem tega poziva, če:
– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za
ljubiteljsko kulturno udejstvovanje;
– je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen;
– je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo;
– zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih kulturnih projektov ne presega
50% vseh predvidenih stroškov oziroma
ni višji od 5.000,00 evrov; to predlagatelji
dokažejo z navedbo predvidenih finančnih
virov za pokritje preostalega deleža;
– skupna vrednost projekta ni nižja od
2.000,00 evrov, predlagatelj pa zagotavlja
ustrezen delež sofinanciranja z lastnimi ali
pridobljenimi sredstvi.
10. Posebni kriteriji
Projekt nakupa specializirane opreme –
kostumi in specifični inštrumenti za folklorne
skupine – ustreza posebnim kriterijem tega
poziva, če gre za:
– izdelavo ali nakup kostumov, ki so prvenstveno namenjeni poustvarjanju plesne
dediščine;
– izdelavo ali nakup kostumov, ki upošteva ustrezne terenske raziskave, dostopne
vire in literaturo;
– izdelavo ali nakup kostumov, ki predstavljajo novost v poustvarjanju oblačilne
dediščine;
– izdelavo ali nakup kostumov, ki temeljijo na oblačilni dediščini okolja, kjer skupina
deluje (za skupine, ki poustvarjajo izključno
dediščino domačega okolja) ali drugih pokrajin, ki pri obstoječih folklornih skupinah še
niso zastopani (za skupine, ki poustvarjajo
dediščino več območij).
Projekt nakupa specifičnih inštrumentov
ustreza posebnim kriterijem tega poziva,
če:
– gre za nakup glasbila, ki se redko pojavlja v folklornih skupinah, je bil pa nekoč znotraj posameznih območij v splošni
rabi (prvenstveno bomo sofinancirali nakup
opreklja, cimbal, violinskih citer, gosli, lesenega basa, tamburic, trstenk, žvegle, s-klarineta, nakup in obnova stare diatonične
harmonike);
– gre za nakup glasbila, ki ga folklorna
skupina v svojem sestavu še nima;
– gre za nakup glasbila, s katerim bo
skupina lahko dosegla višjo kakovostno raven;
– gre za nakup glasbila, ki se je uporabljalo na območju, kjer skupina deluje (velja
za skupine, ki poustvarjajo predvsem izročilo domačega okolja);
– gre za nakup glasbila, z uporabo katerega bodo godci lahko bolj kakovostno spremljali program, ki v skupini že obstaja.
Izločilni kriterij:
– nakup kromatične/klavirske harmonike,
b-klarineta, kitare, koncertnih citer in nakup
kakršnihkoli električnih inštrumentov ne bo
sofinanciran.
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Projekt nakupa specializirane opreme –
inštrumenti za pihalne in tamburaške orkestre – ustreza posebnim kriterijem tega
poziva, če gre za:
– nakup inštrumentov, ki omogočajo izvajanje zahtevnejšega repertoarja;
– sistematično dopolnjevanje obstoječega inštrumentarija;
– nakup dodatnih inštrumentov, ki omogočajo vključevanje novih glasbenikov v orkester ali skupino;
– nakup posebnih in/ali deficitarnih instrumentov.
11. Uporaba kriterijev
Projekte bo presojala in ocenjevala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge).
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
projekti, ki bodo v celoti ustrezali splošnim
in posebnim kriterijem tega poziva.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, pp 1699, 1000 Ljubljana, do 17. 5.
2009 oziroma najpozneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj – Prijava na poziv specializirana oprema 2009«. Na zadnji strani ovitka mora biti
navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov
(sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno
označenem ovitku.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva Specializirana oprema 2009.
13. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta:
– Marjeta Turk, marjeta.turk@jskd.si,
01/24-10-524,
– Matej Maček, matej.macek@jskd.si,
01/24-10-518.
Uradne ure po telefonu so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
14. Dvig in vpogled dokumentacije poziva
Dokumentacija javnega poziva je dostopna na domači strani JSKD – www.jskd.si.
Dokumentacijo javnega poziva lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na
območnih izpostavah in na sedežu JSKD
med uradnimi urami (vsak delovni dan od
9. do 15. ure).
15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv specializirana oprema 2009 bo potekala
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa, po vrstnem redu
prispetja predlogov do porabe sredstev.
Pri nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se za datum prispetja upošteva datum dopolnitve vloge.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-3018/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/00) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
list RS, št. 93/05), ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD (www.jskd.si), Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za
sofinanciranje nakupa informacijske in
telekomunikacijske opreme za potrebe
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
za leto 2009
(v nadaljevanju: poziv Informatika 2009)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljub
ljana.
1. Predmet poziva: predmet poziva Informatika 2009 je nakup informacijske in
telekomunikacijske opreme za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
2. Okvirna vrednost: Okvirna vrednost poziva Informatika 2009 znaša 216.000,00 €.
3. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva iz poziva Informatika 2009
morajo upravičenci porabiti v proračunskem
letu 2009 oziroma v rokih določenih z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto
2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 126/06,
114/07, 26/09).
4. Razpisni roki: poziv Informatika 2009
je odprt od 17. 4. 2009 do 17. 5. 2009.
5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva Informatika 2009
obsega:
– besedilo poziva,
– prijavni obrazci: A, A/1 (predstavitev
predlagatelja) in B, B/1 (prijava in predstavitev posameznega projekta),
– vzorec zahtevanih izjav.
6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, registrirane kot pravne osebe v RS, ki posedujejo ali uporabljajo prostore za izvajanje
ljubiteljske kulturne dejavnosti, za kulturno
delovanje Slovencev, ki žive v zamejstvu, pa
ustrezne organizacije iz zamejstva.
Projekt je nakup informacijske in telekomunikacijske opreme, ki je v celoti in v svojih
delih namenjena uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati 50%
vseh predvidenih stroškov.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije
celotnega projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva
Vloge na poziv Informatika 2009 lahko
predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– so registrirane kot pravne osebe v RS
– to dokažejo s potrdilom oziroma kopijo potrdila AJPES /Agencija Republike Slovenije
za javno pravne evidence in storitve, glej
www.ajpes.si/ – potrdila ali izpiski oziroma
kopije potrdil ali izpiskov ne smejo biti starejše od dvanajstih mesecev; organizacije
Slovencev izven RS vlogi priložijo ustrezno
potrdilo države, kjer delujejo;
– zagotavljajo dostopnost opreme izvajalcem ljubiteljskih kulturnih programov; to
dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka JSKD v letu 2008, izpolnjevali vse
svoje obveznosti do JSKD; to dokažejo
s podpisano izjavo predlagatelja.
Popolne vloge na poziv Informatika 2009
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo predpisane obrazce:
Obrazec A: splošni podatki – izjava

Obrazec A/1: podatki o predlagatelju
Obrazec B: projekt
Obrazec B/1: utemeljitev projekta
Obrazec I: izjave odgovorne osebe
Obvezne priloge: kopija izpiska iz registra /register AJPES/, iz katerega je razviden datum vpisa – izpisek iz registra ne sme
biti starejši od dvanajstih mesecev; za društva Slovencev izven RS fotokopija statuta.
– projekt ni bil prijavljen na ostale pozive
JSKD 2009;
– projekt ni sofinanciran iz državnega
proračuna namenjenega kulturi, to potrdijo
s podpisano izjavo.
Vloga mora biti predložena na ustreznih
obrazcih in čitljivo izpolnjena v slovenskem
jeziku, vsebovati mora vse zahtevane obrazce ter priloge. Na ustreznih mestih mora biti
podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva Informatika 2009 ugotavlja pristojni uslužbenec za
vodenje postopka poziva, ki ga imenuje direktor JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge, ki:
– niso bile oddane v razpisnem roku;
– jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Nepopolne vloge morajo predlagatelji
dopolniti najpozneje do zaključka poziva Informatika 2009 oziroma v pozivnem roku.
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Splošni kriteriji
Predlagatelj posameznega projekta izpolnjuje splošna merila, če:
– trajneje, že vsaj eno leto deluje na razpisnem področju;
– ima ustrezen obseg kvalitetnega kulturnega programa (je v preteklih dveh letih
izvedel vsaj tri samostojne, vsebinsko zaokrožene projekte);
– je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti (reference s poudarkom na letu 2008);
– uresničuje cilje, ki presegajo lokalne
interese (je v preteklih dveh letih sodeloval
vsaj pri treh projektih na mednarodni, državni ali regionalni ravni).
Investicijski projekt ustreza kriterijem
tega poziva, če:
– omogoča kakovostnejšo pripravo in izvedbo umetniške produkcije;
– opremo uporablja večje število kulturnih skupin;
– omogoča trajnejše delovanje in na področju ljubiteljske kulture;
– vpliva na izenačevanje razvojnih standardov po lokalnih skupnostih;
– je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen;
– je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo;
– zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih kulturnih projektov ne presega
50% vseh predvidenih stroškov oziroma
ni višji od 5.000,00 evrov; to predlagatelji
dokažejo z navedbo predvidenih finančnih
virov za pokritje preostalega deleža;
– skupna vrednost projekta ni nižja od
2.000,00 evrov, predlagatelj pa zagotavlja
ustrezen delež sofinanciranja z lastnimi ali
pridobljenimi sredstvi.
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10. Posebni kriteriji
Projekt nakupa opreme ustreza posebnim kriterijem, če gre za:
– nakup računalniške strojne in programske opreme;
– nakup dodatne računalniške opreme
(optični čitalniki ipd.);
– nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje;
– nakup telekomunikacijske opreme;
– izdelava in vgradnja mrežnih instalacij;
– oblikovanje in postavitev spletnih strani.
11. Uporaba kriterijev
Projekte bo presojala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz
vloge (obrazci in priloge).
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
projekti, ki bodo v celoti ustrezali splošnim
in posebnim kriterijem tega poziva.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p.p. 1699, 1000 Ljubljana, do 17. 5.
2009 oziroma najpozneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj
– Prijava na poziv Informatika 2009«. Na
zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno
označenem ovitku.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva Informatika 2009.
13. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta:
– Marjeta Turk, marjeta.turk@jskd.si,
01/24-10-524,
– Matej Maček, matej.macek@jskd.si,
01/24-10-518.
Uradne ure po telefonu so vsak dan od
9. do 12. ure.
14. Dvig in vpogled dokumentacije poziva
Dokumentacija javnega poziva je dostopna na domači strani JSKD – www.jskd.si.
Dokumentacijo javnega poziva lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na
območnih izpostavah in na sedežu JSKD
med uradnimi urami (vsak delovni dan od
9. do 15. ure).
15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Informatika 2009 bo v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa ter Splošnimi pogoji poslovanja
JSKD, po vrstnem redu prispetja predlogov
do porabe sredstev.
Pri nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se za datum prispetja upošteva datum dopolnitve vloge.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-3019/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št.

96/00) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD (www.jskd.si), Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
nujnih posegov pri investicijskem
vzdrževanju prostorov in nakupa
opreme za potrebe mladinskih kulturnih
centrov za leto 2009
(v nadaljevanju: poziv MKC 2009)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljub
ljana.
1. Predmet poziva: predmet poziva MKC
2009 so nujni posegi pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za potrebe mladinskih kulturnih centrov.
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
poziva MKC 2009 znaša 205.400,00 €.
3. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva iz poziva MKC 2009 morajo upravičenci porabiti v proračunskem letu
2009 oziroma v rokih določenih z Zakonom
o izvrševanju proračuna RS za leto 2008
in 2009 (Uradni list RS, št. 126/06, 114/07,
26/09).
4. Razpisni roki: poziv MKC 2009 je odprt od 17. 4. 2009 do 17. 5. 2009.
5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva MKC 2009 obsega:
– besedilo poziva,
– prijavni obrazci: A, A/1 (predstavitev
predlagatelja) in B, B/1 (prijava in predstavitev posameznega projekta),
– vzorec zahtevanih izjav.
6. Pomen izrazov:
Upravičene osebe po tem pozivu so mladinski kulturni centri in druga nevladna, neprofitna in prostovoljna združenja, registrirana kot pravne osebe v RS, ki posedujejo ali
uporabljajo prostore za izvajanje mladinske
kulturne dejavnosti, ter lokalne skupnosti,
ki posedujejo prostore v katerih se izvaja
mladinska kulturna dejavnost.
Projekt je investicijski poseg pri vzdrževanju prostorov oziroma nabava opreme,
ki je v celoti in v svojih delih namenjena
uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni
znesek financiranja posameznega projekta
ne sme presegati 50% vseh predvidenih
stroškov.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije
celotnega projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva
Vloge na poziv MKC 2009 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane kot pravne osebe v RS
– to dokažejo s potrdilom oziroma kopijo potrdila AJPES /Agencija Republike Slovenije
za javno pravne evidence in storitve, glej
www.ajpes.si/ – potrdila ali izpiski oziroma
kopije potrdil ali izpiskov ne smejo biti starejše od dvanajstih mesecev;
– zagotavljajo dostopnost prostorov izvajalcem mladinskih kulturnih programov; to
dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka JSKD v letu 2008, izpolnjevali vse
svoje obveznosti do JSKD; to dokažejo
s podpisano izjavo predlagatelja.
Popolne vloge na poziv MKC 2009 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
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– vsebujejo vse predpisane obrazce, ki
morajo biti podpisani in žigosani na ustreznih mestih:
Obrazec A: splošni podatki – izjava
Obrazec A/1: podatki o predlagatelju
Obrazec B: projekt
Obrazec B/1: utemeljitev projekta
Obrazec I: izjave odgovorne osebe
Obvezne priloge: kopija izpiska iz registra /register AJPES/, iz katerega je razviden datum vpisa – izpisek iz registra ne sme
biti starejši od dvanajstih mesecev;
– projekt ni bil prijavljen na ostale pozive
JSKD 2009;
– projekt ni sofinanciran iz državnega
proračuna namenjenega kulturi, to potrdijo
s podpisano izjavo.
Vloga mora biti predložena na ustreznih
obrazcih in čitljivo izpolnjena v slovenskem
jeziku, vsebovati mora vse zahtevane obrazce ter priloge. Na ustreznih mestih mora biti
podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva MKC 2009
ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje
postopka poziva, ki ga imenuje direktor
JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge, ki:
– niso bile oddane v razpisnem roku;
– jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Nepopolne vloge morajo predlagatelji dopolniti najpozneje do zaključka poziva MKC
2009 oziroma v pozivnem roku.
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Splošni kriteriji
Predlagatelj posameznega projekta izpolnjuje splošne kriterije, če:
– trajneje, že vsaj eno leto deluje na razpisnem področju,
– ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa (je v preteklih dveh letih
izvedel vsaj tri samostojne, vsebinsko zaokrožene projekte),
– je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti (reference s poudarkom na letu 2008),
– uresničuje cilje, ki presegajo lokalne
interese (je v preteklih dveh letih sodeloval
vsaj pri treh projektih na mednarodni, državni ali regionalni ravni),
– če je predlagatelj lokalna skupnost, leta predloži kulturne programe in reference
društev, ki prostore uporabljajo.
Investicijski projekt ustreza kriterijem
tega poziva:
– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za
mladinsko kulturno udejstvovanje;
– je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen;
– je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo;
– zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih kulturnih projektov ne presega
50% vseh predvidenih stroškov oziroma
ni višji od 10.000,00 evrov; to predlagatelji
dokažejo z navedbo predvidenih finančnih
virov za pokritje preostalega deleža;
– skupna vrednost projekta ni nižja od
2.000,00 evrov, predlagatelj pa zagotavlja
ustrezen delež sofinanciranja z lastnimi ali
pridobljenimi sredstvi.
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10. Posebni kriteriji
Projekt obnove prostorov ustreza posebnim kriterijem, če gre za:
– nujne projekte obnove, katerih odlo
žitev bi povzročila nadaljnjo škodo na ob
jektu;
– nujne projekte obnove, brez katerih bi
bila uporaba prostorov bistveno okrnjena,
nepopolna ali celo onemogočena;
– projekte obnove prostorov, ki jih uporablja večje število mladinskih kulturnih skupin;
– projekte, ki omogočajo trajnejše delovanje na področju mladinskih kulturnih dejavnosti;
– projekte, ki omogočajo kakovostnejšo
pripravo in izvedbo umetniške produkcije;
– projekte, ki vplivajo na izenačevanje razvojnih standardov po lokalnih skupnostih.
Projekt nakupa tehnične in tehnološke
opreme ustreza posebnim kriterijem, če gre
za:
– opremo, ki omogoča kakovostnejšo pripravo in izvedbo umetniške produkcije;
– opremo, ki omogoča produkcijo inovativnih multimedijskih del;
– opremo za promocijo produkcije na
mednarodnem, državnem ali regionalnem
nivoju;
– opremo, ki izboljšuje javno dostopnost
medijskega ustvarjanja in mladinske kulture;
– opremo, ki omogoča vključitev v mrežo
mladinskih ustvarjalnih centrov;
– opremo, ki omogoča povezovanje med
različnimi izvajalci mladinske kulture na regionalni, državi in mednarodni ravni;
– opremo, ki jo uporablja večje število
mladinskih kulturnih skupin.
11. Uporaba kriterijev
Projekte bo presojala in ocenjevala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge).
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
projekti, ki bodo v celoti ustrezali splošnim
in posebnim kriterijem tega poziva.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p.p. 1699, 1000 Ljubljana, do 17. 5.
2009 oziroma najpozneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj
– Prijava na poziv MKC 2009«. Na zadnji
strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:
naziv in poštni naslov (sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno
označenem ovitku.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva
MKC 2009.
13. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenci za dajanje informacij
in pojasnil so:
– Marjeta Turk, marjeta.turk@jskd.si,
01/24-10-524,
– Matej Maček, matej.macek@jskd.si,
01/24-10-518.
Uradne ure po telefonu so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
14. Dvig in vpogled dokumentacije poziva
Dokumentacija javnega poziva je dostopna na domači strani JSKD – www.jskd.si.
Dokumentacijo javnega poziva lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na
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območnih izpostavah in na sedežu JSKD
med uradnimi urami (vsak delovni dan od
9. do 15. ure).
15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv MKC 2009 bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa ter Splošnimi pogoji poslovanja
JSKD, po vrstnem redu prispetja predlogov
do porabe sredstev.
Pri nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se za datum prispetja upošteva datum dopolnitve vloge.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-3020/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/00) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05), ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD (www.jskd.si), Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
nujnih posegov pri investicijskem
vzdrževanju prostorov in nakupa
opreme za potrebe ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti za leto 2009
(v nadaljevanju: poziv prostori/oprema
2009)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljub
ljana.
1. Predmet poziva: predmet poziva prostori/oprema 2009 so nujni posegi pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup
opreme za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost poziva prostori/oprema 2009 znaša
504.000,00 €.
3. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva iz poziva prostori/oprema 2009
morajo upravičenci porabiti v proračunskem
letu 2009 oziroma v rokih določenih z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto
2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 126/06,
114/07, 26/09).
4. Razpisni roki: poziv prostori/oprema 2009 je odprt od 17. 4. 2009 do 17. 5.
2009.
5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva prostori/oprema
2009 obsega:
– besedilo poziva,
– prijavni obrazci: A, A/1 (predstavitev
predlagatelja) in B, B/1 (prijava in predstavitev posameznega projekta),
– vzorec zahtevanih izjav.
6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, registrirane kot pravne osebe v RS, ki posedujejo ali uporabljajo prostore za izvajanje
ljubiteljske kulturne dejavnosti, za kulturno
delovanje Slovencev, ki žive v zamejstvu, pa
ustrezne organizacije iz zamejstva ter lokalne skupnosti, ki posedujejo prostore v katerih se izvaja ljubiteljska kulturna dejavnost.
Projekt je investicijski poseg pri vzdrževanju prostorov oziroma nabava opreme,

ki je v celoti in v svojih delih namenjena
uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni
znesek financiranja posameznega projekta
ne sme presegati 50% vseh predvidenih
stroškov.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije
celotnega projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva
Vloge na poziv prostori/oprema 2009
lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane kot pravne osebe v RS
– to dokažejo s potrdilom oziroma kopijo potrdila AJPES /Agencija Republike Slovenije
za javno pravne evidence in storitve, glej
www.ajpes.si/ – potrdila ali izpiski oziroma
kopije potrdil ali izpiskov ne smejo biti starejše od dvanajstih mesecev; organizacije
Slovencev izven RS vlogi priložijo ustrezno
potrdilo države, kjer delujejo;
– zagotavljajo dostopnost prostorov izvajalcem ljubiteljskih kulturnih programov; to
dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka JSKD v letu 2008, izpolnjevali vse
svoje obveznosti do JSKD; to dokažejo
s podpisano izjavo predlagatelja.
Popolne vloge na poziv prostori/oprema
2009 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo predpisane obrazce:
Obrazec A: splošni podatki – izjava
Obrazec A/1: podatki o predlagatelju
Obrazec B: projekt
Obrazec B/1: utemeljitev projekta
Obrazec I: izjave odgovorne osebe
Obvezne priloge: kopija izpiska iz registra /register AJPES/, iz katerega je razviden datum vpisa – izpisek iz registra ne sme
biti starejši od dvanajstih mesecev; za društva Slovencev izven RS fotokopija statuta.
– projekt ni bil prijavljen na ostale pozive
JSKD 2009;
– projekt ni sofinanciran iz državnega
proračuna namenjenega kulturi, to potrdijo
s podpisano izjavo.
Vloga mora biti predložena na ustreznih
obrazcih in čitljivo izpolnjena v slovenskem
jeziku, vsebovati mora vse zahtevane obrazce ter priloge. Na ustreznih mestih mora biti
podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva prostori/oprema 2009 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka poziva, ki ga imenuje direktor JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge, ki:
– niso bile oddane v razpisnem roku;
– jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Nepopolne vloge morajo predlagatelji dopolniti najpozneje do zaključka poziva
prostori/oprema 2009 oziroma v pozivnem
roku.
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Splošni kriteriji
Predlagatelj posameznega projekta izpolnjuje splošna merila, če:
– trajneje, že vsaj eno leto deluje na razpisnem področju;
– ima ustrezen obseg kvalitetnega kulturnega programa (je v preteklih dveh letih
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izvedel vsaj tri samostojne, vsebinsko zaokrožene projekte);
– je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti (reference s poudarkom na letu 2008);
– uresničuje cilje, ki presegajo lokalne
interese (je v preteklih dveh letih sodeloval
vsaj pri treh projektih na mednarodni, državni ali regionalni ravni);
– če je predlagatelj lokalna skupnost, leta predloži kulturne programe in reference
društev, ki prostore uporabljajo.
Investicijski projekt ustreza kriterijem
tega poziva, če:
– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za
izvajanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
– je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen;
– je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo;
– zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih kulturnih projektov ne presega
50% vseh predvidenih stroškov oziroma
ni višji od 10.000,00 evrov; to predlagatelji
dokažejo z navedbo predvidenih finančnih
virov za pokritje preostalega deleža;
– skupna vrednost projekta ni nižja od
2.000,00 evrov, predlagatelj pa zagotavlja
ustrezen delež sofinanciranja z lastnimi ali
pridobljenimi sredstvi.
10. Posebni kriteriji
Projekt obnove prostorov ustreza posebnim kriterijem, če gre za:
– nujne projekte obnove, katerih odložitev bi povzročila nadaljnjo škodo na objektu;
– nujne projekte obnove, brez katerih bi
bila uporaba prostorov bistveno okrnjena,
nepopolna ali celo onemogočena;
– projekte obnove prostorov, ki jih uporablja večje število kulturnih skupin;
– projekte, ki omogočajo trajnejše delovanje na področju ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti;
– projekte, ki omogočajo kakovostnejšo
pripravo in izvedbo umetniške produkcije;
– projekte, ki vplivajo na izenačevanje razvojnih standardov po lokalnih skupnostih.
Izločilni kriterij:
– če gre za prostore v lasti zasebnih
fizičnih in pravnih oseb, projektov obnove
prostorov ne sofinanciramo.
Projekt nakupa opreme ustreza posebnim kriterijem, če gre za:
– nakup tehnološke in tehnične opreme,
ki je neobhodno potrebna za delovanje predlagatelja;
– nakup opreme, ki omogoča kakovostnejšo pripravo in izvedbo umetniške produkcije;
– nakup tehnološke in tehnične opreme, ki jo uporablja večje število kulturnih
skupin;
– nakup opreme, ki omogoča trajnejše
delovanje in na področju ljubiteljske kulture;
– nakup opreme, ki vpliva na izenačevanje razvojnih standardov po lokalnih skupnostih.
11. Uporaba kriterijev
Projekte bo presojala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz
vloge (obrazci in priloge).
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
projekti, ki bodo v celoti ustrezali splošnim
in posebnim kriterijem tega poziva.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Šte-

Izhodiščna najemnina je minimalna najemnina, ki jo lahko ponudnik nudi. Ponudnik
lahko izhodiščno višino mesečne najemnine
viša v minimalnih razponih po 50,00 EUR.
Ponudbena najemnina navzgor ni omejena.
V izhodiščno najemnino ni vključen davek na dodano vrednost.
Ob podpisu najemne pogodbe, bo moral najemnik poravnati vnaprej 6-mesečno
ponujeno najemnino kot pogoj za veljavnost najemne pogodbe in predajo ključev
lokala. Za plačano 6-mesečno najemnino
bo najemnik prejel račun. Po preteku šestih mesecev se bo najemnina zaračunavala mesečno do petega dne v tekočem
mesecu za pretekli mesec, najemnik pa bo
najemnino dolžan poravnati v 8 dneh od
dneva izstavitve računa. Najemnina se letno usklajuje z indeksom cen življenjskih
potrebščin v RS.
Poleg najemnine je najemnik dolžan plačevati tudi stroške obratovanja in sicer: električno energijo, komunalne storitve, vodo,
ogrevanje, stroške telekomunikacij, stroške
uporabe stavbnega zemljišča, stroške rednega vzdrževanja, stroške zavarovanj in
druge morebitne stroške obratovanja.
Vse obveznosti najemnika prično teči
z dnem podpisa najemne pogodbe, ne glede na čas, ko bo najemnik dejansko pričel
opravljati dejavnost.
III.2.) Najemnik se s sklenjeno najemno
pogodbo zaveže sprejeti obratovalni čas gostinskega lokala, ki ga določita najemnik in
najemodajalec sporazumno s tem, da naj bi
v večernem času praviloma obratovalni čas
trajal najdlje do 22. ure oziroma v poletnem
času do 23. ure.
III.3.) V lokalu ni nobenega premičnega
inventarja. Lokal je najemnik dolžan opremiti in usposobiti za obratovanje z lastnimi
sredstvi. Vsa oprema, ki jo bo najemnik
postavil v lokalu in ves drobni inventar, je
last najemnika. Če se bo najemnik odločil
kakorkoli spreminjati podobo lokala v smislu obnovitvenih oziroma rednih ali investicijskih vzdrževalnih gradbenih del, bo
moral ta dela predhodno dogovoriti z najemodajalcem. Vložena sredstva v obnovo in
opremo bremenijo najemnika samega, zato
mora podati nepreklicno in brezpogojno pisno izjavo, da se vnaprej odreka morebitnim zahtevkom za povrnitev kakršnihkoli
vlaganj v poslovni prostor in da ne pridobi
nikakršnih pravic na poslovnem prostoru
na podlagi vlaganj..
III.4.) Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 84/07, 94/07), bo najemna pogodba
sklenjena za določen čas 5 let z možnostjo
podaljšanja. Najemnik nima pravice oddati
lokala v podnajem.
III.5.) Vsak sodelujoči na javnem razpisu
potrjuje, da mu je v celoti znano pravno in
dejansko stanje nepremičnine, ki je predmet
najema.
III.6.) Na razpisu lahko kandidirajo pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so
registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti, kar dokažejo z ustreznimi listinami.
IV. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
IV.1.) Obravnavane bodo le pravočasne
in pravilno opremljene ponudbe, v katerih
bo ponujena višina najemnine enaka ali višja od izhodiščne najemnine ob upoštevanju pravila višanja v minimalnih razponih
po 50,00 EUR. Ponudbe, ki tega pravila ne

fanova 5, pp 1699, 1000 Ljubljana, do 17. 5.
2009 oziroma najpozneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj
– Prijava na poziv prostori/oprema 2009«.
Na zadnji strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Če posamezni predlagatelj predloži več
vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno
označenem ovitku.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva prostori/oprema 2009.
13. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta:
– Marjeta Turk, marjeta.turk@jskd.si,
01/24-10-524,
– Matej Maček, matej.macek@jskd.si,
01/24-10-518.
Uradne ure po telefonu so vsak dan od
9. do 12. ure.
14. Dvig in vpogled dokumentacije poziva
Dokumentacija javnega poziva je dostopna na domači strani JSKD – www.jskd.si.
Dokumentacijo javnega poziva lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na
območnih izpostavah in na sedežu JSKD
med uradnimi urami (vsak delovni dan od
9. do 15. ure).
15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv prostori/oprema 2009 bo v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa ter Splošnimi pogoji poslovanja
JSKD, po vrstnem redu prispetja predlogov
do porabe sredstev.
Pri nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se za datum prispetja upošteva datum dopolnitve vloge.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-3031/09
Krajevna skupnost Izlake na podlagi 19.
in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
14/07), 43. in 55. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 84/07, 94/07) in Sklepa Sveta Krajevne skupnosti Izlake z dne 30. 3. 2009,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem
za gostinsko dejavnost
I. Najemodajalec: Krajevna skupnost
Izlake, Izlake 3, 1311 Izlake.
II. Predmet najema je neopremljen poslovni prostor, namenjen mirni gostinski dejavnosti, v pritličju objekta Dom društvenih
dejavnosti Izlake, v izmeri 68,73 m2 s pripadajočo odprto teraso, v izmeri 101 m2.
Lokal v pritličju zajema: vhod v izmeri
10,65 m2, soba v izmeri 39,97 m2, priročno
skladišče v izmeri 7,81 m2 in sanitarije v izmeri 10,30 m2.
Ponudba gostinskega lokala naj bi bila
nudenje vseh vrst toplih in hladnih napitkov
in pijač.
III. Pogoji najema:
III.1.) Izhodiščna najemnina znaša
500,00 EUR mesečno.
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bodo upoštevale, se bodo štele kot nepravilne in bodo izločene iz postopka izbire.
Morebitne ponudbe s pomanjkljivo dokumentacijo (to pomeni, da ni vseh zahtevanih
prilog), se obravnavajo v skladu z 45. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07,
94/07).
Ponudba naj bi bila izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ponudnik pa
lahko obrazce tudi sam izdela, vendar morajo vsebinsko in pomensko povsem ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije.
V nasprotnem primeru se bo ponudba štela
za nepravilno in bo izločena iz postopka
izbire.
IV.2.) Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami morajo prispeti oziroma biti predložene
najemodajalcu v zaprti ovojnici najkasneje
do dne 30. 4. 2009, do 12. ure, ne glede na
vrsto prenosa na naslov: Krajevna skupnost
Izlake, Izlake 3, 1411 Izlake, z oznako: »Ne
odpiraj – ponudba na javni razpis za gostinski lokal«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja.
Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo
prispele do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se
neodprte vrnejo pošiljatelju.
Da se bo ponudba štela kot popolna,
mora vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1);
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2);
– nepreklicno in brezpogojno izjavo ponudnika, da se vnaprej odpoveduje kakršnemukoli zahtevku za povrnitev kakršnihkoli
vlaganj v poslovni prostor in da je seznanjen
z dejstvom, da na poslovnem prostoru ne
more pridobiti nikakršnih pravic iz naslova
vlaganj, niti teh pravic ne bo nikoli uveljavljal
(OBR-3);
– ustrezna dokazila o registraciji pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika
za opravljanje gostinske dejavnosti (izpis
iz sodnega oziroma poslovnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni), samostojni podjetnik predloži tudi fotokopijo osebne
izkaznice;
– opis dejavnosti, ki bo potekala v poslovnem prostoru in predstavitev sedanjih
dejavnosti ponudnika;
– opis dosedanjih izkušenj v gostinstvu
z dokumentiranimi prilogami, iz katerih je
mogoče ugotoviti trajanje teh izkušenj;
– izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno pogodbo (OBR-4).
Ponudba naj bi bila izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ponudnik pa
lahko obrazce tudi sam izdela, vendar morajo vsebinsko in pomensko povsem ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim
ponudnikom brezplačno na voljo na spletni
strani Krajevne skupnosti Izlake http://www.
izlake.si, lahko pa se pridobi tudi v pisni
obliki vsak delovni dan med 8. in 12. uro na
sedežu Krajevne skupnosti Izlake.
V. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
V.1.) Odpiranje ponudb je javno in se bo
vršilo v sejni sobi Krajevne skupnosti Izlake
dne 4. 5. 2009, ob 18. uri.
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
V.2.) Postopek bo vodila komisija za
vodenje postopka javnega razpisa in izbor
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najugodnejšega ponudnika, ki jo imenuje
Svet Krajevne skupnosti Izlake. Postopek
javne ponudbe se bo vodil na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Ur. l. RS, št. 84/07, 94/07).
V.3.) Pri izboru najugodnejšega ponudnika bosta upoštevani merili:
– merilo najvišje ponujene najemnine,
– merilo najdaljših izkušenj v gostinstvu.
Merila so ovrednotena s točkami.
Ponujena višina najemnine se točkuje
s točkami od 1 do 10 tako, da ponudba
z najvišjo ponujeno najemnino prejme 10
točk, ostale ponudbe pa sorazmerno manj.
Točke posamezne ponudbe po merilu
višine ponujene najemnine se izračunajo po
formuli:
10 točk x ponujena višina najemnine
-------------------------------------------------------------najvišja ponujena najemnina
Merilo izkušenj v gostinstvu se točkuje
s točkami od 0 do 5 tako, da ponudba, ki
izkazuje najdaljše izkušnje v gostinstvu doseže maksimalno število 5 točk, ostale pa
sorazmerno manj.
Najugodnejša ponudba je ponudba ponudnika, ki ob izpolnjevanju vseh drugih pogojev razpisa, po zgoraj navedenih merilih,
prejme najvišje število točk.
V primeru, da več ponudb po zgoraj navedenih merilih dobi enako število točk in so
vse te ponudbe najugodnejše, lahko komisija izbere enega od postopkov iz 45. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07, 94/07).
V.4.) Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo izdana najpozneje v roku 15 dni
od dneva odpiranja ponudb, ponudniki pa
bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni od dneva odločitve.
V.5.) Rok za sklenitev najemne pogodbe
je 8 dni po prejemu pisnega obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika. Če izbrani
ponudnik v tem roku pogodbe ne podpiše,
se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev najemne pogodbe.
V.6.) Najemodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi najemne
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, oziroma lahko že začeti postopek oddaje nepremičnine v najem kadarkoli do sklenitve
pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti do
ponudnikov.
Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru,
če ponudbo odda le en ponudnik.
V.7.) Vsa pojasnila v zvezi z razpisom,
lahko interesenti dobijo vsak delovni dan
osebno na sedežu Krajevne skupnosti Izlake ali na tel. 03/56-79-580.
Omogočen je tudi ogled prostora vsak
delovni dan po predhodni najavi.
Krajevna skupnost Izlake
Ob-3082/09
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/08 in 74/08), Soglasja Ministrstva za šolstvo in šport RS, št. 478-08/2008/2 in Zapisnika seje sveta Srednje strojne in poslovne
šole Maribor z dne 22. 12. 2008, Srednja
strojna in poslovna šola Maribor, objavlja
ponovno javno zbiranje ponudb
za odprodajo stvarnega premoženja –
premično premoženje (stroji)

1. Naziv in sedež organizatorja javne
prodaje: Srednja strojna in poslovna šola
Maribor, Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor.
2. Vrsta pravnega posla: odprodaja
stvarnega premoženja – premično premoženje (stroji) v uporabi Srednje strojne in
poslovne šole Maribor.
3. Predmet javne prodaje
Predmet prodaje je 45 strojev (osnovna sredstva) v uporabi Srednje strojne in
poslovne šole Maribor. Spisek in fotografije strojev po namembnosti s skupno izklicno ceno so dosegljivi na naslovu www.
sib-mb.si
Predmet prodaje je celota po načelu »videno kupljeno«.
Pooblaščeni ocenjevalec (sodni cenilec)
je stroje kot celoto ovrednotil v vrednosti
58.087,50 EUR.
Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki,
ki bodo ponudili ponudbo kot celoto.
Uspešen bo tisti ponudnik, ki bo ponudil
najvišjo ceno za stroje kot celoto po popisu
strojev iz spiska organizatorja prodaje.
Izklicna cena za stroje kot celoto je
58.087,50 EUR. Seznam in fotografije strojev s skupno izklicno ceno so dosegljivi na
naslovu www.sib-mb.si
V primeru, da naročnik ne prejme ponudbe kot celote, bo izbiro opravil po posameznih razpisanih strojih po načelu »videno kupljeno« (po posameznih artiklih).
Uspešen bo tisti ponudnik, ki bo ponudil
najvišjo ceno za posamezen stroj. Seznam
in fotografije strojev s posameznimi izklicnimi cenami za stroj so dosegljivi na www.
sib-mb.si
4. Pogoji za sodelovanje: ponudbo lahko
oddajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS
oziroma državljani države članice EU.
Ponudniki v ponudbi predložijo fotokopijo
dokazila o državljanstvu in fotokopijo osebnega dokumenta.
5. Izklicna cena in višina varščine
Izklicna cena je enaka ovrednoteni ceni
in znaša 58.087,50 EUR. Davščine v izklicno ceno niso zajete in jih plača kupec.
Zainteresirani morajo do vključno 6. 5.
2009 plačati varščino v višini 10% izklicne
cene za ponudbo kot celoto oziroma 10%
izklicne cene za posamezen stroj na transakcijski račun Srednje strojne in poslovne
šole Maribor, podračun pri UJP Slovenska
Bistrica, št.: 01100-6030701881 z navedbo
»plačilo varščine za javno zbiranje ponudb«
in original potrdilo priložiti k ponudbi.
Plačana varščina se uspelemu upravičencu vračuna v kupnino, neuspelim pa bo
vrnjena brez obresti najkasneje v roku 10 dni
po opravljenem javnem zbiranju ponudb.
6. Drugi pogoji, pravila za oddajo ponudbe in merilo za izbor
Zainteresirani oddajo svoje ponudbe
v zaprti kuverti, kjer morajo ponuditi kupnino brez DDV in priložiti dokazila iz 4. in 5.
točke te objave.
Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj
– Ponudba za javno zbiranje ponudb«.
Ponudbe je treba oddati najkasneje do
7. 5. 2009, do 10. ure.
Ponudba, ki bo prispela po razpisanem
roku, bo izločena iz postopka ocenjevanja
ponudb.
Organizator javnega zbiranja ponudb
bo izbral ponudnika, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno vrednost (najvišjo ceno nad
izklicno ceno) kot celoto strojev. V primeru
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prodaje po posameznih strojih pa bo izbral
ponudnika, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno
ceno (najvišjo ceno nad izklicno ceno) za
posamezen stroj.
Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, se lahko organizator
javnega zbiranja ponudb odloči, da opravi
z najugodnejšimi ponudniki še dodatna pogajanja.
Ponudba mora veljati še 60 dni od dneva, ki je določen za oddajo ponudb.
7. Informacije in ogled premičnin
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Aleksandru Vudler, na tel. 031/628-232, dosegljiv med 10.
in 10.30 dopoldan in med 13.30 in 15. uro
ter preko elektronske pošte aleksander.vudler@guest.arnes.si.
Ogled strojev, ki so predmet prodaje
kot celote, se opravi na kraju samem, vendar se morajo interesenti predhodno najaviti pri kontaktni osebi organizatorja javne
dražbe.
Opisi in fotografije strojev, vzorec pogodbe, Poročilo o ocenjevanju vrednosti strojev
ter potrebne obrazce za pripravo ponudbe
lahko interesenti pridobijo na naslovu www.
sib-mb.si.
8. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 3 dni od
sklenitve kupo prodajne pogodbe na transakcijski račun Srednje strojne in poslovne
šole Maribor, podračun pri UJP Slovenska
Bistrica, št. 01100-6030701881.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
kupec ne poravna kupnine na določen način
v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Organizator javne dražbe pa
zadrži plačano varščino.
Prenos lastninske pravice se opravi po
plačilu celotne kupnine.
9. Sklenitev pogodbe
Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 5 dneh po
opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
Če uspeli ponudnik po svoji krivdi ne izpolni obveznosti iz prejšnjega odstavka, se
šteje, da je odstopil od nakupa, varščina pa
zapade organizatorju dražbe.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov, se bodo kupcu premičnine
izročile v posest.
10. Plačilo stroškov: upravičenec (uspeli
ponudnik) se obveže plačati stroške v zvezi
z izvedbo javne prodaje, DDV na promet
z premičninami in vse stroške z overitvijo
pogodbe (notarski zapis) ter morebitne druge stroške v zvezi z izvedbo pogodbe.
11. Ustavitev postopka: organizator javnega zbiranja ponudb lahko do sklenitve
pogodbe postopek javnega zbiranja ponudb
ustavi.
Srednja strojna
in poslovna šola Maribor
Št. 610-0009/2008-03101
Ob-3016/09
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08),
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08), Statuta občine Ravne na Koroškem
(Uradni list RS, št. 39/99,…,23/07) in Pravilnika o sofinanciranju programov kulture
v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 30/07) objavlja
Občina Ravne na Koroškem

javni poziv
za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih
objektov v Občini Ravne na Koroškem
za leto 2009
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne
na Koroškem javno poziva lastnike oziroma
upravljavce kulturnih objektov k predložitvi
ponudb za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov, ki so v javnem interesu.
2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet poziva:
3.1. Finančna podpora za vzdrževanje
kulturnih objektov.
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na pozivu
Javni in drugi zavodi ter druge pravne
osebe, ki imajo v lasti oziroma v upravljanju
objekte, ki se koristijo za javne namene in
so namenjeni izvajanju kulturnih dejavnosti,
ob pogoju, da:
– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogodbah z Občino Ravne na Koroškem,
– imajo izkušnje pri načrtovanju in izvedbi vzdrževanja kulturnih objektov,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, druge tehnične ter organizacijske pogoje za izvajanje kulturnih programov v kulturnem objektu ter imajo zastavljene cilje za
kvalitetno uresničitev zastavljenega cilja.
Ostali pogoji za pridobitev sredstev:
– objekt oziroma prostor je namenjen
izvajanju kulturnih dejavnosti,
– za vzdrževanje objekta oziroma prostora obstaja javni interes,
– lastnik oziroma upravnik ima postavljene jasne cilje, ki izhajajo iz potreb objekta
oziroma je njihovo vzdrževanje v interesu
Občine Ravne na Koroškem,
– izdelan je prikaz realnih predračunskih
stroškov za izvedbo vzdrževalnih del glede
na namen in cilje izvedbe predvidenih vzdrževalnih del ter pričakovane rezultate,
– priložena so dokazila o deležu zagotovljenih drugih finančnih virov (lastna sredstva, sponzorji, Ministrstvo za kulturo, druge
občine),
– objekt je namenjen širši javnosti, lastnik omogoča izvajanje kulturnih prireditev
tudi drugim društvom.
Pri izboru bo upoštevan načrt vzdrževanja objekta ter zagotovitev vsaj 50% sredstev po predračunu za vzdrževanje objekta.
V primeru hkratno obravnavanih prispelih
ponudb se bodo sredstva razdelila glede na
razmerje prijavljenih vzdrževalnih del.
5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih temu pozivu, znaša
6.192 €.
6. Dodeljena sredstva mora predlagatelj
realizirati najkasneje do 15. 12. 2009, na
podlagi pisne izjave in z dokazili o izvedbi
programa.
7. Razpisni rok: javni poziv se začne
17. 4. 2009 in traja do razdelitve sredstev,
vendar največ do 15. 12. 2009.
8. Odpiranje vlog: naročnik bo vloge odpiral sproti, po vrsti prispetja do razdelitve
razpoložljivih sredstev.
9. Odločanje o vlogah: komisija bo opravljala strokovno presojo in ocenjevanje prispelih vlog enkrat mesečno. Prispele vloge
do zadnjega v mesecu, bo komisija obravnavala na prvi seji v naslednjem mesecu.
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10. Obveščanje o izboru: naročnik bo posameznega predlagatelja obvestil o odločitvi
glede podpore predlaganemu, najkasneje
v 30 dneh po oddaji popolne vloge.
11. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izločitvene faktorje,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči
o dodelitvi sredstev, in organa, ki odloča
o pritožbi,
– vzorec pogodbe,
– kriterije in merila za izbor,
– letni program kulture.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni
pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Mateji Šumnik oziroma Andreji Jezernik, vsak
delovni dan in na spletnih straneh naročnika
www.ravne.si od dneva objave tega poziva
do razdelitve sredstev.
11.1. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik
v osmih dneh pozvan k dopolnitvi. Kolikor
v predpisanem roku predlagatelj vloge ne
bo dopolnil, se le-ta izloči iz nadaljnje obravnave.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter
vidno označena s pripisom »Javni poziv
– kultura-vzdrževanje kulturnih objektov –
2009« na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo
osebno v sprejemni pisarni naročnika ali
priporočeno po pošti. Oddaja vloge pomeni,
da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in
kriteriji tega poziva.
12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil
v zvezi s tem pozivom je Marija Vrhovnik
Čas, tel. 02/82-16-007, e-naslov: marija.vrhovnik@ravne.si.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 478-0-0053/2008-01004
Ob-3037/09
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 84/07 in 94/07) in Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem št.
032-0-0012/2008, z dne 24. 9. 2008, Občina
Ravne na Koroškem objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb je Občina
Ravne na Koroškem, MŠ:5883628, DŠ: SI
48626244, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem.
2. Predmet prodaje je nepremičnina,
zemljišča v izmeri 12.720 m2, parcelne št.
1025, 1026, 1027, 1028, 1029/1, 1029/2,
1030/1, 1031/1 in 1039, vse k.o. Ravne.
Zemljišča se prodajajo kot celota. Čez zemljišče poteka vod prenosnega omrežja zemeljskega plina.
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3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, je prodaja.
4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o vplačani varščini v višini 10% ponujene
cene. Varščina se nakaže na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5,
Ravne na Koroškem, transakcijski račun št.
01303-0100009987, z navedbo »Varščina –
javno zbiranje ponudb«.
5. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek
oziroma firmo, naslov oziroma sedež,
EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vračilo kavcije),
priložiti potrdilo o plačani 10% varščini ter
natančno navesti ponujeno ceno;
– izpolnjene, ožigosane in podpisane
obrazce OBR – 1 do OBR -7;
– podpis ponudnika na vsaki strani vzorca prodajne pogodbe. Podpis vsake strani
vzorca pogodbe pomeni, da se kupec strinja
z vsebino prodajne pogodbe;
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 60 dni od objave v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na
Koroškem z oznako »Ponudba za nakup zemljišča – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naslov pošiljatelja;
– izbrani ponudnik mora v roku 5 dni od
prejema poziva k podpisu pogodbe skleniti
kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik
k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika, ki pogodbe noče podpisati;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške
v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo, cenitev).
6. Izhodiščna cena za nepremičnino je
305.439,00 €. Kupnino je potrebno plačati
v roku 8 dni od podpisa pogodbe z nakazilom na transakcijski račun Občine Ravne
na Koroškem.
7. Plačilo kupnine v roku, je bistvena
sestavina pravnega posla. Kolikor kupec
kupnine ne poravna v roku 8 dni od podpisa
pogodbe, postane pogodba nična, vplačana
varščina pa se kupcu ne vrne.
8. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja ponudb. Opcija ponudbe je 60 dni.
9. Objava javnega zbiranja ponudb ne
zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo
za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi
postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega ne morejo zahtevati
odškodnine.
10. Merila za izbor so: ponujena cena
zemljišča z utežjo 0,8, neto tlorisne stanovanjske površine pozidave zemljišča, ki je
predmet te prodaje, v m2, z utežjo 0,1 (specificirano v idejni zasnovi iz točke 12) in rok
pozidave z utežjo 0,1.
11. Izvedbo objektov o navedenem obsegu neto tlorisne površine in v navedenem
rok dokončanja bo kupec zavaroval z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv v višini
200.000 EUR.
12. Prodajalec in kupec bosta v skladu
z Zakonom o prostorskem načrtovanju za
izvedbo komunalne infrastrukture sklenila
Pogodbo o opremljanju.
13. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno;
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– upoštevane bodo samo popolne ponudbe, katerih vrednost je enaka ali višja od
izhodiščne cene;
– ponudnik je ponudbi dolžan priložiti idejno zasnovo zazidave celotnega zemljišča v skladu, ki je predmet te prodaje,
v kateri mora biti specificirana neto tlorisna
površina pozidave. Idejna zasnova mora
biti izdelana v skladu z Zakonom o graditvi
objektov in na njem temelječih podzakonskih predpisih ter v skladu s prostorskimi
akti občine. V idejni zasnovi mora biti jasno
razvidno, da trasa dostopne javne poti do
in v območju zazidave prostorsko omogoča kasnejšo nadaljevanje javne poti tako,
da se naveže na obstoječo cestno omrežje
Čečovja,
– ponudnik je ponudbi dolžan priložiti izjavo o roku dokončanja komunalne opreme
pozidave in izjavo o roku dokončanja pozidave območja,
– ponudnik je ponudbi dolžan predložiti
izjavi banke, da bo v primeru sklenitve pogodbe izdala nepreklicno bančno garancijo,
unovčljivo na prvi poziv za dobro in pravočasno izvedbo komunalne infrastrukturo;
nepreklicno bančno garancijo, unovčljivo na
prvi poziv za odpravo napak v garancijskem
roku za izvedeno komunalno infrastrukturo
pozidave, oboje v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju in nepreklicno bančno garancijo za izpolnitev obveznosti za
izgrajeno neto tlorisno površino iz ponudbe
v ponujenem roku,
– tip zazidave je lahko samostojne hiše
ali vrstne hiše ali nižji večstanovanjski objekti. Vse te vrste objektov lahko imajo vključeno mirno poslovno dejavnost,
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru.
14. Informacije o predmetu prodaje, za
namen oblikovanja ponudbe za nakup lahko
interesenti pridobijo pri Primožu Praperju,
na tel. 041/686-639. Ogled je možen na
podlagi predhodne telefonske najave ali na
e-mail: primoz.praper@gmail.com.
15. Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 6.
2009 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Ravne
na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-3046/09
1. Naročnik: Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241 Sp. Duplek.
2. Predmet poziva: predmet poziva promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za
javno-zasebno partnerstvo je projekt izgradnje vrtca v Zg. Dupleku.
3. Objava javnega poziva: javni poziv
promotorjem je objavljen na portalu Uradnega lista RS, na spletni strani Občine Duplek
in v dnevniku Večer.
4. Pravne podlage: pravna podlaga je
veljavni Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, določila poglavja o predhodnem postopku (od 31. do 35. člena).
5. Oblike javno zasebnega partnerstva:
s tem pozivom Občina Duplek ne prejudicira
oblike javno-zasebnega partnerstva.
6. Informacije o projektu: Občina Duplek
ima pripravljeno projektno dokumentacijo

za rušitev obstoječega in gradnjo novega
objekta vrtca v Zg. Dupleku. Projektna dokumentacija je na voljo za ogled v prostorih
Občine Duplek.
7. Zahtevana vsebina in oblika vloge
o zainteresiranosti
Iz vloge o zainteresiranosti morajo biti
jasno razvidne vse informacije o zainteresirani osebi za javno-zasebno partnerstvo,
ki vplivajo ali bi lahko kakorkoli vplivale na
presojo javnega partnerja o primernosti izvedbe predmeta javnega poziva v obliki javno-zasebnega partnerstva.
Dokumentacija, ki jo občini predloži zainteresirana oseba, mora obvezno vsebovati
naslednje vsebinske elemente.
– analizo razvojnih možnosti in sposobnosti investitorja,
– prikaz ocenjene vrednosti investicije ter
predvidene finančne konstrukcije, iz katere
so razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana
oseba prevzela, z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
– ekonomsko ceno projekta v obliki Analize stroškov in koristi v skladu s priročnikom za izdelavo analize stroškov in koristi
(http://euskladi.gov.si/skladi/3dok/dn6024.
pfd),
– časovni načrt izvedbe,
– oceno prihodkov in stroškov v času
življenjske dobe projekta,
– pričakovani donos na vloženi kapital,
– letni nivo storitve vzdrževanja projekta
vključno z porabo elektrike, vode in energije
za ogrevanje.
Dokumentacija iz prejšnjega odstavka
mora biti pripravljena v skladu z veljavno
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št.
60/06), ki opredeljujejo vsebino investicijskega programa.
8. Rok in način oddaje vloge o zainteresiranosti
Vloge o zainteresiranosti za izvedbo
predmeta javnega poziva oddajo zainteresirane osebe v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241
Sp. Duplek.
S pripisom v levem spodnjem delu ovojnice: Ne odpiraj. Vloga o zainteresiranosti
za JZP- izgradnja vrtca v Sp. Dupleku. Rok
za oddajo vlog o zainteresiranosti je 30. 5.
2009, najkasneje do 12. ure v sprejemni pisarni Občine Duplek, kar velja tudi za vloge,
ki bodo prispele po pošti.
9. Pristojnosti dajanja informacij o javnem pozivu: pristojna oseba za dajanje informacij je Milena Ropoša, višja svetovalka
za družbene dejavnosti in splošne zadeve.
Vsa vprašanja postavljajo zainteresirane
osebe pisno, po pošti ali na e-naslov: obcina.duplek@duplek.si Vprašanja lahko zainteresirane osebe postavljajo najkasneje do
22. 5. 2009.
Občina Duplek
Ob-3047/09
Občina Gornja Radgona objavlja na
podlagi 44., 45., 46. in 47. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07), 5. člena
Pravilnika o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih
zemljišč v lasti Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 67/01) ter Programa
prodaje občinskega stvarnega premoženja,
naslednje
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javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje:
1. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (pri trgovini Marjanca na Tratah)
v izmeri 4721 m2 na parc. št. 782/1, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno,
za izhodiščno ceno 353.603,00 EUR.
2. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v stanovanjskem naselju na
Tratah) v izmeri 848 m2 na parc. št. 219/26,
k.o. Gornja Radgona, delno komunalno
opremljeno, za izhodiščno ceno 55.544,00
EUR.
3. Poslovna stavba na Panonski 25
v Gornji Radgoni (poslovni prostori Medobčinskega društva invalidov Gornja Radgona
in poslovni prostori elektro trgovine EHOKAT d.o.o.) v velikosti 124,54 m2 na parc.
št. 338, k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno
ceno 71.183,00 EUR.
4. Poslovno-stanovanjski objekt Jurkovičeva 21, 23 v Gornji Radgoni v izmeri
318 m2 s pripadajočim dvoriščem v velikosti
186 m2 in gospodarskim poslopjem v velikosti 16 m2, na parc. št. 82/6 in 82/7, obe k.o.
Gornja Radgona, komunalno opremljeno, za
izhodiščno ceno 41.800,00 EUR. Poslovnostanovanjskega objekta ni možno porušiti,
ampak je dovoljena le rekonstrukcija in prenova objekta pod pogoji Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije.
5. Poslovno-stanovanjska stavba na
Partizanski 34 (prej trgovina Tina v pritličju in stanovanje v nadstropju) v velikosti
111,48 m2 na parc. št. 718/1, k.o. Gornja
Radgona (solastniški delež občine 43/68)
s pripadajočim stavbnim zemljiščem v velikosti 144 m2 na parc. št. 718/2, k.o. Gornja
Radgona (solastniški delež občine 130/144),
vse skupaj delež občine za izhodiščno ceno
29.743,40 EUR.
6. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji
Radgoni (med nasipom in makadamsko cesto pri betonarni Tivadar) v izmeri 1070 m2
na parc. št. 166/2, k.o. Gornja Radgona,
delno komunalno opremljeno, za izhodiščno
ceno 19.795,00 EUR.
7. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v podaljšku Ulice Marije Rožman in Kajuhove ulice) v izmeri 879 m2 na
parc. št. 1139/8, k.o. Gornja Radgona, delno
komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno
15.312,18 EUR.
8. Stanovanje št. 1 v poslovno-stanovanjski stavbi na Panonski 2 v Gornji Radgoni v velikosti 56,20 m2, na parc. št. 728/6,
k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno
28.091,50 EUR.
9. Stanovanje št. 2 v poslovno-stanovanjski stavbi na Panonski 2 v Gornji Radgoni v velikosti 36,68 m2, na parc. št. 728/6,
k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno
19.856,90 EUR.
10. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v območju Lokacijskega načrta
za območje poslovno obrtne cone Element
Gornja Radgona) v izmeri 2300 m2 na parc.
št. 942/2, k.o. Gornja Radgona (solastniški
delež občine 2203/2300), delno komunalno opremljeno, delež občine za izhodiščno
ceno 20.267,60 EUR.
11. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v območju Lokacijskega načrta
za območje poslovno obrtne cone Element
Gornja Radgona) v izmeri 2300 m2 na parc.
št. 942/3, k.o. Gornja Radgona (solastniški
delež občine 310/2300), delno komunalno

razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki za
nepremičnino ponudi višjo ceno.
3. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 4. 5.
2009 na naslov: Občina Gornja Radgona,
Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, z oznako: »Javno zbiranje ponudb za
prodajo nepremičnin – Ponudba za odkup
– ne odpiraj«.
4. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izhodiščne cene.
Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri
ponudnika.
Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine
v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu
ne vrne in zapade v korist Občine Gornja
Radgona.
5. Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi
kupec.
6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po poteku roka za oddajo ponudbe ob
12. uri v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona. Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Gornja Radgona. Pred
pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči
predstavniki ponudnikov predložiti pismena
pooblastila za zastopanje ponudnika.
7. Najugodnejši ponudnik bo izbran
s sklepom v roku 15 dni po poteku roka za
oddajo ponudb.
8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
9. Ta razpis ne zavezuje prodajalca, da
z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.
10. Plačilo kupnine v roku, ki je določen
v četrti alineji točke II/1, je bistvena sestavina predmetnega javnega zbiranja ponudb
za prodajo nepremičnin.
Vse podrobnejše informacije v zvezi
s predmetom prodaje lahko dobijo ponudniki
na tel. 02/564-38-38, 031/704-653 – kontaktna oseba Andrej Subašič. Ogled je mogoč
po predhodnem dogovoru.
Občina Gornja Radgona

opremljeno, delež občine za izhodiščno
ceno 2.852,00 EUR.
12. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v območju Lokacijskega načrta
za območje poslovno obrtne cone Element
Gornja Radgona) v izmeri 43852 m2 na
parc. št. 948/5, k.o. Gornja Radgona, delno
komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno
403.438,40 EUR.
13. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v območju Lokacijskega načrta za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona) v izmeri 668 m2 na
parc. št. 963, k.o. Gornja Radgona, delno
komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno
6.145,60 EUR.
14. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v območju Lokacijskega načrta
za območje poslovno obrtne cone Element
Gornja Radgona) v izmeri 54 m2 na parc. št.
964, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 496,80
EUR.
15. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v območju Lokacijskega načrta
za območje poslovno obrtne cone Element
Gornja Radgona) v izmeri 186 m2 na parc.
št. 1163/2, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno
1.711,20 EUR.
16. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v območju Lokacijskega načrta
za območje poslovno obrtne cone Element
Gornja Radgona) v izmeri 1152 m2 na parc.
št. 1165/2, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno
10.598,40 EUR.
Izhodiščna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča in objektov, ne vključuje
pa davka na promet nepremičnin ali DDV,
komunalnega prispevka, stroškov izvedbe
in navezave komunalnih naprav in ostale
infrastrukture, plačila priključitve na vodovodno omrežje, kanalizacijo, električno in
telefonsko omrežje ter izdelave tehnične
dokumentacije.
Na zemljiščih, oziroma na nepremičninah pod zap. št. 7. je možna gradnja individualne stanovanjske hiše, medtem ko je
na zemljiščih pod zap. št. 1., 2. in 6. možna
gradnja objektov v skladu z določili in pogoji
Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Trate«. Stanovanja pod zap. št. 8.
in 9. so nezasedena, oziroma prazna. Na
zemljiščih pod zap. št. 10. do 16. je možna
gradnja objektov v skladu z določili in pogoji Odloka o lokacijskem načrtu za območje poslovno obrtne cone »Element Gornja
Radgona«.
II. Pogoji razpisa:
1. Na javnem zbiranju ponudb za prodajo
nepremičnin lahko sodelujejo fizične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:
– da v ponudbi navedejo nepremičnino
z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno
ceno,
– da predložijo potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
– da plačajo varščino v višini 10% od
izhodiščne cene na Podračun pri UJP št.
01229-0100012643, sklic na št. 720000,
– izbrani ponudnik mora v 8 dneh po
prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in
plačati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku.
2. Če se bo za posamezno nepremičnino
prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali

Stran

Št. 31000-0001/08-066/11
Ob-3067/09
Na podlagi 80.f člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99 s spremembami), 45. člena Uredbe o prodaji in drugih
oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 123/03
s spremembami) in posameznega programa
prodaje št. 31000-0001/02-s047/08 ter sklepa občinskega sveta št. 447 z dne 12. 3.
2009, objavlja Občina Preddvor, Dvorski trg
10, 4205 Preddvor
poziv za javno zbiranje ponudb
za prodajo finančnega premoženja
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina
Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor.
Postopek javne dražbe vodi komisija
imenovana s sklepom župana.
2. Opis predmeta prodaje:
100% poslovni delež Občine Preddvor
v pravni osebi: Energetika Preddvor, energetsko podjetje d.o.o., Hrib 2b, 4205 Predd-
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vor, matična št. 1616846000, davčna št.
SI 18111165, osnovni kapital: 250.763,14
EUR.
Osnovna dejavnost: D 35.300 Oskrba
s paro in vročo vodo.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje:
600.000,00 EUR.
S predmetom prodaje so neločljivo povezane pravice in obveznosti določene v naslednjih dokumentih:
– koncesijska pogodba za upravljanje in
vzdrževanje toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini Preddvor z dne
16. 10. 2002,
– Odlok o načinu izvajanja gospodarske
javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo
(Uradno glasilo Občine Preddvor št. 9/2002
s spremembami),
– splošni pogoji za dobavo in odjem
toplote iz toplovodnega omrežja v Občini
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor
št. 6/02),
– tehnični pogoji za priključitev na toplovodno omrežje v Občini Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor št. 6/02),
– tarifni pravilnik za dobavo in odjem
toplote iz toplovodnega omrežja v Občini
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor
št. 6/02).
Kupec z nakupom predmeta prodaje
prevzame obveznost izvajanja dejavnosti
družbe Energetika Preddvor d.o.o. pod pogoji določenimi v zgoraj navedenih dokumentih.
Prodajalec si v primeru uspešne prodaje
v pogodbi izgovori predkupno pravico na
predmetu prodaje.
Prodajalec je pripravil izhodišča za prenovitev koncesijskega razmerja, ki so v obliki dokumenta na voljo zainteresiranim ponudnikom in o katerih bo prodajalec v sklopu
prodajnih pogojev s ponudniki opravil pogajanja.
3. Postopek: postopek prodaje bo potekal v eni fazi z zbiranjem zavezujočih ponudb na podlagi predhodno omogočenega skrbnega pregleda družbe Energetika
Preddvor d.o.o.
4. Pridobitev podatkov za pripravo ponudbe
Za pripravo ponudbe ponudnik lahko pridobi dodatne podatke o družbi Energetika
Preddvor d.o.o., in sicer:
– revidirane poslovne izkaze družbe
Energetika Preddvor d.o.o. za poslovno
leto 2008,
– možnost izvedbe skrbnega pregleda
družbe Energetika Preddvor d.o.o.,
– razgovor z vodstvom družbe Energetika Preddvor d.o.o.,
– ogled družbe Energetika Preddvor
d.o.o.
pod naslednjimi pogoji:
a) da v roku 15 dni od objave tega poziva
pisno izrazi interes za nakup, ki ga naslovi na naslov prodajalca Občina Preddvor,
Dvorski trg 10, Preddvor,
b) da za resnost ponudbe nakaže varščino v znesku 10.000,00 EUR na transakcijski račun Občine Preddvor, št.
01295-0100006887 pri Banki Slovenija,
c) interesu za nakup priloži dokazilo
o plačilu zneska iz točke b),
d) podpiše izjavo o varovanju tajnosti podatkov, pri čemer se mora oseba, ki v imenu
ponudnika podpiše izjavo izkazati z izvirnikom pooblastila,
e) predloži seznam oseb, ki bodo v imenu ponudnika imele dostop do podatkov
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o družbi Energetika Preddvor d.o.o., pridobljenih na podlagi opravljenega skrbnega
pregleda navedene družbe.
Izvedbo skrbnega pregleda družbe in pridobitev dodatnih podatkov odobri komisija
v roku 3 delovnih dni po izpolnitvi zgoraj
navedenih pogojev.
Ponudnik, ki pri pripravi svoje ponudbe
ne bo pridobival dodatnih podatkov na zgoraj opisani način mora za resnost ponudbe
plačati varščino v znesku 10.000,00 EUR
na transakcijski račun Občine Preddvor,
št. 01295-0100006887 pri Banki Slovenija
in svoji ponudbi priložiti dokazilo o njenem
plačilu.
5. Vsebina ponudbe
Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku, v dveh izvodih in mora vsebovati najmanj:
a) osnovne podatke o ponudniku (ime,
priimek oziroma firma, naslov, emšo oziroma matična št., davčna št., transakcijski
račun, kontaktne osebe),
b) izjavo, da gre za zavezujočo ponudbo,
c) rok veljavnosti ponudbe, ki ne sme biti
krajši od 6 mesecev od roka za predložitev
ponudbe,
d.) ponujeno ceno za predmet prodaje,
e) plačilne roke,
f) obrazloženo in z dokazili podprto pisno
izjavo, da je zainteresirani ponudnik sam ali
v povezavi z drugimi osebami kadrovsko,
tehnično in ekonomsko sposoben za opravljanje dejavnosti D 35.300 Oskrba s paro
in vročo vodo (in z navedbo morebitnih referenc s tega področja),
g) poslovni načrt družbe Energetika
Preddvor d.o.o. za obdobje najmanj 5 let,
v katerem se mora ponudnik opredeliti glede:
– izhodišč prodajalca za prenovitev
koncesijskega razmerja,
– dejavnosti družbe Energetika Preddvor d.o.o.
– investicij v družbo Energetika Preddvor,
h) potrdilo pristojnega organa (DURS)
o plačanih davkih in prispevkih, določenih
z zakonom, staro največ 30 dni,
i) dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije
(potrdilo sodišča), ki ni starejše od 30 dni
(velja za pravne osebe in s.p.),
j) potrdilo banke, da ponudnik v zadnjih
6 mesecih pred objavo tega razpisa ni imel
blokiranega transakcijskega računa,
k) izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, star največ 30 dni, odločbo upravnega organa za opravljanje dejavnosti oziroma
izpis iz poslovnega registra za s.p., staro
največ 30 dni, potrdilo o državljanstvu za
fizične osebe,
l) izjavo, da ponudnik v celoti soglaša
s pogoji tega poziva,l
m) dokazilo o plačani varščini za resnost
ponudbe,
n) podpis ponudbe s strani ponudnika
oziroma njegovega zakonitega zastopnika
ali z njegove strani pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom za podpis ponudbe.
6. Rok za predložitev ponudb
Ponudbo je potrebno oddati na naslov
prodajalca najkasneje v roku 45 dni od objave tega poziva v Uradnem listu RS.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ponudba za Energetiko
Preddvor d.o.o. – ne odpiraj«.
7. Pogajanja

Komisija po pregledu pravočasno prispelih ponudb pozove vse ponudnike ali samo
tiste, katerih ponudbo oceni kot ustrezno,
k pogajanjem z namenom doseganja čim
boljših in natančneje določenih pogojev
prodaje vključno z elementi za prenovitev
koncesijskega razmerja sklenjenega med
prodajalcem in družbo Energetika Preddvor d.o.o.
Komisija lahko brez navedbe razloga in
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli in s komerkoli prekine postopek
pogajanj.
8. Vračilo oziroma vračun varščine
Izbranemu ponudniku bo varščina za resnost ponudbe všteta v kupnino, drugim ponudnikom pa vrnjena brezobrestno v nominalnem znesku v roku 15 dni po končanem
izboru najugodnejšega ponudnika.
V primeru, da izbrani ponudnik v dogovorjenem roku ne bo sklenil pogodb ali izvršil plačila kupnine, varščina zapade v korist
prodajalca.
9. Opozorilo: obveznost prodajalca, da
sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom je izključena. Prodajalec ni zavezan
skleniti pogodbe z nobenim ponudnikom.
Prodajalec lahko na predlog komisije ustavi
postopek do sklenitve pogodb.
10. Merila za izbor ponudnika
Vrednotenje ponudb se izvede po naslednjih merilih po prioritetnem vrstnem redu:
a) pripravljenost izvajati glavno dejavnost
družbe Energetika Preddvor d.o.o. v skladu
z izhodišči prodajalca za prenovitev koncesijskega razmerja,
b) kupnina in plačilni pogoji,
c) kakovost ponudnika – boniteta, kapitalska moč, poznavanje dejavnosti,
d) poslovni načrt.
11. Rok za sklenitev pogodb z izbranim
ponudnikom
Pogodbe se sklenejo v roku 15 dni po
zaključku postopka izbora.
Izbranega ponudnika se pisno pozove
k sklenitvi pogodb.
Pogoj za sklenitev pogodbe je predložitev bančne garancije za plačilo kupnine.
12. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila
v zvezi s premoženjem, ki je predmet prodaje lahko zainteresirani ponudniki dobijo na
Občini Preddvor – kontaktna oseba Marko
Bohinec, tel. 04/275-10-00 ali obcina.tajnik@preddvor.si, in sicer najkasneje do izteka roka za oddajo ponudb. Pri navedeni
kontaktni osebi lahko zainteresirani ponudniki dobijo v navedenem roku tudi izvod
v točki 1. navedenih dokumentov, proti plačilu stroškov.
Občina Preddvor
Št. 47800-001/2009-7
Ob-3079/09
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, na podlagi 51. člena Zakon o lokalni
samoupravi (ZLS-UPB2) – Uradni list RS,
št. 94/07, 76/08), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02, 127/06, 109/08), v skladu z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07) ter sklepa Občinskega sveta Občine
Dobrna, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnega zemljišča
v lasti Občine Dobrna
1. Navedba prodajalca: Občina Dobrna,
Dobrna 19, 3204 Dobrna.
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2. Predmet prodaje so stavbna zemljišča, ki se nahajajo v neposredni bližini Zdraviliškega doma Dobrna in se nahajajo znotraj Zazidalnega načrta za del Zdraviliškega
kompleksa v Dobrni in sicer:
2.1. stavbno zemljišče parc. št. 1835 –
gozd, v izmeri 3.045 m2, vpisano v zk. vl. št.
799, k.o. Dobrna.
2.2. stavbno zemljišče parc. št. 1830/1 –
park, v izmeri 13.913 m2, vpisano v zk. vl. št.
727, k.o. Dobrna-del.
2.3. stavbno zemljišče parc. št. 1884/2 –
travnik, v izmeri 809 m2, vpisano v zk. vl. št.
725, k.o. Dobrna.
2.4. stavbno zemljišče parc. št. 1839/1 –
gozd, v izmeri 11.301 m2, vpisano v zk. vl.
št. 725, k.o. Dobrna-del.
Zemljišča označena s parc. št. 1835 in
1884/2 se prodajajo kot celota, zemljišče
s parc. št. 1839/1 se prodaja v deležu ca.
7%, v izmeri 800 m2, zemljišče s parc. št.
1830/1 se prodaja v deležu ca. 81%, v izmeri 11.313 m2, saj je na tej parceli, po Zazidalnem načrtu Zdraviliškega kompleksa
v Dobrni, predvidena gradnja ceste, ki se
za potrebe le-te odmeri v skupni izmeri
2.600 m2.
Izklicna
cena
zemljišč
znaša
64,24 €/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 15.967 m2 1.025.643,12 €. V ceni ni
zajet davek.
Zemljišča se prodajajo v celoti kot kompleks.
Zemljišča niso obremenjena.
V ceni ni zajet komunalni prispevek, ki se
zaračuna glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odločbo.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena, ki ne
sme biti nižja kot znaša izklicna cena v višini 1.025.643,12 €. Če ponudnik v ponudbi
ponudi nižjo ceno od izklicne, komisija le-to
s sklepom zavrže in o tem obvesti ponudnika.
4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
a) Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno – kupljeno«.
b) V ponudbi morajo ponudniki navesti:
– naziv ponudnika in njegov točen naslov, in sicer fizične osebe in samostojni
podjetniki morajo navesti naslednje podatke:
ime in priimek, naslov stalnega prebivališča,
telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in predložiti kopijo osebnega dokumenta, samostojni podjetniki so
dolžni predložiti še izpis iz registra Davčne
uprave RS, star največ 30 dni oziroma pooblastilo prodajalcu, da lahko ta izpis pridobi
prodajalec sam, pravne osebe morajo predložiti: naziv in sedež, telefonsko številko,
davčno številko, matično številko, transakcijski račun, navedbo podpisnika pogodbe
in izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni oziroma pooblastilo
prodajalcu, da lahko ta izpis pridobi prodajalec sam, ter dokazilo o plačanih davkih in
prispevkih, staro največ 30 dni oziroma pooblastilo prodajalcu, da lahko ta izpis pridobi
prodajalec sam;
– predmet ponudbe, kjer mora biti razvidna ponujena cena za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene;
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene na transakcijski račun Občine Dobrna številka: 01355-0100003171.
Ponudniku, ki ne bo uspel bo prodajalec varščino brezobrestno vrnil v roku 15
dneh po izboru najugodnejšega ponudnika,

Zahtevek lahko vložijo tudi tiste pravne in
fizične osebe, ki jim je bila škoda že poravnana, pa je zaradi rudarjenja, kasneje škoda
ponovno nastala.
Zahtevek morajo vložiti tudi tisti upravičenci, ki nameravajo k sanaciji škode pristopiti v letu 2009 in jim je bila škoda priznana,
ni pa bila še sanirana in plačana.
Zahtevku je potrebno priložiti podatke
o nepremičninah na katerih je škoda nastala
(zemljiškoknjižni podatki, opis nepremičnine
– objekta, ipd.), opis škode in ocenjeno njeno približno višino ter predlog načina in časa
izvedbe sanacije škode, kakor tudi podatke
o že izplačanih odškodninah iz naslova rudarske škode.
Upravičencem, ki jim je bila škoda že priznana, ni pa še sanirana in plačana, dokumentacije iz prejšnjega odstavka, zahtevku
ni potrebno ponovno vlagati.
Upravičenci pošljejo zahtevek s prilogami na naslov: Rudnik živega srebra Idrija,
d.o.o., Bazoviška 2, 5280 Idrija, v zaprti kuverti, s pripisom: »Za rudarsko škodo«.
Komisija bo na podlagi ugotovitev posebne strokovne komisije, ki bo ugotovila višino
škode in v kolikšni meri je ta posledica rudarjenja, izdelala prioritetni vrstni red upravičencev do povračila škode v letu 2009.
Povračilo škode se bo izvajalo na podlagi
računov oziroma situacij, v okviru sredstev
odobrenih v proračunu Republike Slovenije
za leto 2009.
V letu 2009 je za povračilo rudarske škode odobreno 543.081,00 €.
Komisija bo upoštevala samo popolne
zahtevke.
Dodatne informacije dobijo upravičenci
pri predsedniku strokovne komisije Bojanu Režunu, Bazoviška 2, Idrija, ali po tel.
05/374-39-23 vsak delovnik od 8. do 12.
ure.
Rudnik živega srebra Idrija, d.o.o.

izbranemu ponudniku pa jo vračunal v ceno
stavbnega zemljišča.
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi
s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem
javnem razpisu.
c) Davek na promet nepremičnin plača
kupec, ostali stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva, bremenijo prodajalca.
d) Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
15 dni po odpiranju ponudb.
e) Če ponudnik predloži nepopolno ponudbo, komisija le-to s sklepom zavrže in
o tem obvesti ponudnika.
f) Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji zemljišča z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
pravnega posla (pogodbe) ustavi.
g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika in
zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe ne
želi podpisati.
h) Način in rok plačila kupnine:
Kupnina se plača po dinamiki: 1 obrok
20% kupnine zapade v plačilo 30. 7. 2009,
2. obrok 50% kupnine zapade v plačilo
31. 8. 2010, 3. obrok 30% kupnine zapade
v plačilo 31. 5. 2011. V primeru zamude
pri plačilu se zaračunajo zakonite zamudne
obresti.
Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe ali če ne plača prvega obroka
kupnine v dogovorjenem roku, varščina zapade v korist Občine Dobrne in velja, da je
kupec odstopil od pogodbe.
5. Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili in prilogami poslati ali predložiti v zaprti ovojnici najkasneje do 11. 5. 2009, do
10. ure, na naslov: Občina Dobrna, Dobrna
19, 3204 Dobrna, z oznako: »Ne odpiraj –
Javno zbiranje ponudb – Prodaja stavbnega
zemljišča v k.o. Dobrna«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
6. Odpiranje ponudb bo opravljeno v sejni sobi Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204
Dobrna, dne 11. 5. 2009 ob 11. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati
z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika.
7. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetu prodaje na Občini Dobrna, Dobrna 19, 3204
Dobrna, pri Urški Petelinšek, 03/780-10-53
ali 03/780-10-50 ali pri Urški Vedenik,
03/780-10-52 ali 03/ 780-10-50.
Občina Dobrna
Ob-3095/09
Na podlagi sklepov Vlade Republike Slovenije, št. 36100-4/2009/6, z dne 8. 4. 2009.
objavlja Rudnik živega srebra Idrija, d.o.o.
poziv
za vložitev zahtevkov za povračilo
rudarske škode v letu 2009
Pismeni zahtevek za povračilo škode
lahko najkasneje do 15. 5. 2009 vložijo vse
pravne in fizične osebe, ki so utrpele škodo
na svojih objektih zaradi posledic rudarjenja, pa jim ta škoda v preteklih letih ni bila
poravnana.
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Ob-3098/09
»Družba UPC Telemach širokopasovne
komunikacije d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana v skladu s prvim
odstavkom 112. člena Zakona o medijih
(Uradni list RS, št. 36/08) objavlja
splošne pogoje in cene
za sprejem v glavne sprejemne postaje
ter kabelsko retransmisijo vsebin
radijskih in televizijskih programov
v kabelskih omrežjih družbe
UPC Telemach d.o.o.
A) Pogoji:
– izdajatelj radijskih oziroma televizijskih programov mora izpolnjevati pogoje za
opravljanje dejavnosti, kot jih določa Zakon
o elektronskih komunikacijah (Uradni list
RS, št. 102/07), Zakon o medijih (Uradni list
RS, št. 36/08) in Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 68/08);
– omrežne priključne točke za izdajatelja
radijskih in televizijskih programov na kabelsko omrežje družbe UPC Telemach d.o.o.
so glavne sprejemne postaje v posameznih
zaključenih delih kabelskega omrežja;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov mora za sprejem v razširjanje v posameznem zaključenem delu kabelskega
omrežja poravnati enkratno priključnino v višini stroškov vključitve programa v sprejemno postajo, s katero se izdajatelju omogoči
kabelsko razširjanje radijskih in televizijskih
programov v kabelskem omrežju;
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– pogoji in cene za kabelsko retransmisijo veljajo za vsa kabelska omrežja, v katerih
družba UPC Telemach d.o.o. razširja radijske in televizijske programe;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov je dolžan zagotoviti tehnične pogoje
za nemoten sprejem radijskih in televizijskih
programov pri uporabniku;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov mora zagotoviti, da iz njegove komunikacijske opreme ne prihaja v kabelsko
omrežje družbe UPC Telemach d.o.o. noben
neželjen signal, ki bi lahko povzročal tehnične motnje;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov sme v kabelskem omrežju družbe
UPC Telemach d.o.o. razširjati vsebine zgolj
v lastnem imenu in pogodbenega razmerja
ne sme prenesti na kakšno drugo pravno
osebo;
– izdajatelj radijskih in televizijskih programov je dolžan pokrivati vse obveznosti,
ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo izdajo in
prenašanje radijskih ter televizijskih programov;
– razmerja med družbo UPC Telemach
d.o.o. in izdajatelji radijskih in televizijskih
programov se uredi s sklenitvijo pogodbe
o kabelski retransmisiji vsebin v kabelskem
omrežju družbe UPC Telemach d.o.o.;
– po izpolnitvi predpisanih pogojev in
tehničnih predpostavk za sprejem programa v sprejemni postaji ter sklenitvi pogodbe
o kabelski retransmisiji družba UPC Telemach d.o.o. izvede priklop in začne razširjati
program v kabelskem omrežju.
B) Cena:
– mesečno plačilo za kabelsko retransmisijo v kabelskem omrežju za en televizijski program znaša 0,02 EUR na naročnika,
pomnoženo s številom naročnikov v posameznem zaključenem omrežju;
– mesečno plačilo za kabelsko retransmisijo v kabelskem omrežju za en radijski
program znaša 0,002 EUR na naročnika,
pomnoženo s številom naročnikov v posameznem zaključenem omrežju.
Z dnem uveljavitve teh Pogojev in cen
prenehajo veljati Pogoji in cene za dostop
drugih ponudnikov radijskih in televizijskih
programov do telekomunikacijskega omrežja – omrežja za kabelsko televizijo družbe
UPC Telemach d.o.o., objavljeni v Uradnem
listu RS, št. 31/03, 9/06 in 13/06.
Pogoji in cene za sprejem v glavne sprejemne postaje ter kabelsko retransmisijo
vsebin radijskih in televizijskih programov
v kabelskih omrežjih družbe UPC Telemach
d.o.o. začnejo veljati naslednji dan po objavi
ter se uporabljajo od 1. 4. 2009 naprej.«
UPC Telemach d.o.o.
Št. 1-597/09
Ob-3080/09
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju
s stvarnim premoženjem – 1: Slovenske
železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana vabijo k nakupu premičnin: uporabni rezervni deli.
Lokacija: različna skladišča po Sloveniji.
Predmet prodaje obsega: različne uporabne rezervne dele za železniška vozila
(lokomotive in vagone) ter lepljene stike (Tip
L S49 in UIC60); seznam vseh rezervnih
delov bo naveden v navodilu za oblikovanje
ponudb.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša: 176.393,00 EUR brez DDV.
Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb.
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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
5. 5. 2009.
Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-3013/09
Na podlagi sklepa upravnega odbora
Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7.
2004 v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu in 67. členom statuta Odvetniške zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika
odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov
in imenika odvetniških pripravnikov ter 7.
člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje
primernosti poslovnih prostorov in opreme,
potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo:
I. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Brigita Markovič, z dnem 16. 4. 2009.
Prevzemnika odvetniške pisarne odvetnice Brigite Markovič sta odvetnika Odvetniške družbe Kekec in Mihelčič o.p., d.n.o.,
Kamnik, Gregorčičeva 2, odvetnik Ivo Kekec
in odvetnik Maks Mihelčič.
Drago Vidmar, z dnem 31. 3. 2009.
Prevzemnica njegove pisarne je Nataša
Vrečar Zorčič, odvetnica iz Brežic, Cesta
prvih borcev 43.
II. Preselitve
Maja Šerc, odvetnica iz Šoštanja,
z dnem 1. 4. 2009 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Prešernova 8, 3320 Velenje, tel. 059/11-76-00, faks
059/11-76-01.
Djurković Hranislav, odvetnik iz Kopra,
preseli sedež svoje odvetniške pisarne na
novi naslov: Kolodvorska cesta 1, 6000 Koper, tel. 05/639-73-86, faks 05/630-03-86.
Simon Bračun, odvetnik iz Ljubljane,
z dnem 15. 2. 2009 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Dalmatinova ulica 7, 1000 Ljubljana, tel. 01/232-24-00,
faks 01/232-24-01.
Darja Roblek, odvetnica iz Kranja,
z dnem 10. 3. 2009 preseli sedež svoje
odvetniške pisarne na novi naslov: Koroška
cesta 21, 4000 Kranj, tel. 04/201-24-30, faks
04/236-84-30.
III. Družbe
Z dnem 1. 3. 2009 je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Ulčar
& partnerji d.o.o., Vojkova cesta 52, 1000
Ljubljana.
V novoustanovljeni odvetniški d.o.o.
bodo (kot soustanovitelji) izvajali odvetniško dejavnost odvetniki Mitja Ulčar, Matjaž
Ulčar, Tanja Bohl, Benjamin Zagorc in Klemen Tičar.
Z dnem 1. 4. 2009 preneha samostojno odvetništvo odvetnika Franja Martinca iz
Ljubljane, Komenskega ulica 16, glede na
to, da je pričela poslovati odvetniška družba:
Odvetniška družba Martinec in Svetina, o.p.,
d.o.o., Komenskega 16, 1000 Ljubljana.

Odvetnika Franja Martinca od 1. 4. 2009
dalje vodimo kot odvetnika družbenika v Odvetniški družbi Martinec in Svetina, o.p.,
d.o.o., Komenskega 16, Ljubljana.
Obveščamo vas, da je pričela poslovati
odvetniška družba: Odvetniška družba Vrečer o.p., d.o.o., Kidričeva ulica 25, Celje.
Obveščamo vas, da je pričela poslovati
odvetniška družba: Odvetniška družba Podjed o.p. – d.o.o., Puharjeva ulica 3, Ljub
ljana.
Obveščamo vas, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba
Štampar Strojin in partner, o.p. – d.n.o., Dunajska cesta 56, Ljubljana;
– odvetnici mag. Anji Strojin Štampar
z dnem 31. 3. 2009 preneha delovno razmerje pri odvetniku Miru Senici iz Ljubljane,
Barjanska cesta 3,
– odvetniku Aljoši Štampar Strojin
z dnem 31. 3. 2009 preneha samostojno
odvetništvo.
Odvetnico mag. Anjo Strojin Štampar in
odvetnika Aljošo Štampar Strojin vodimo od
1. 4. 2009 dalje v seznamu odvetnikov –
družbenikov Odvetniške družbe Štampar
Strojin in partner, o.p. – d.n.o., Dunajska
cesta 56, Ljubljana.
Obveščamo vas, da je pričela poslovati
odvetniška družba: Odvetniška družba Irena
Kočevar, o.p., d.o.o., Ljubljana, Metelkova
15.
Odvetnici Ireni Kočevar z dnem 31. 3.
2009 preneha samostojno odvetništvo, od
1. 4. 2009 dalje vodimo odvetnico kot odvetnico družbenico Odvetniške družbe Irena
Kočevar, o.p., d.o.o., Ljubljana, Metelkova
15.
Odvetniška družba Škerlj – Tratar in
odvetniki, odvetniška pisarna, d.n.o., o.p.,
Vrhovčeva ulica 1, Novo mesto, je spremenjena v firmo: Škerlj – Tratar in odvetniki,
odvetniška pisarna, d.o.o.
IV.
Odvetnik Janez Poljšak, z dnem 10. 2.
2009 preneha opravljati odvetništvo kot samostojni odvetnik.
Odvetnika Janeza Poljšaka od 11. 2.
2009 dalje vodimo kot odvetnika družbenika Odvetniške pisarne Poljšak, d.o.o., o.p.,
Jesenice, Titova 65.
Odvetnik Matej Erjavec, z dnem 14. 1.
2009 preneha opravljati odvetništvo kot samostojni odvetnik.
Odvetnika Mateja Erjavca od 15. 1. 2009
dalje vodimo kot odvetnika družbenika Odvetniške pisarne Matej Erjavec, d.o.o., Trg
osvobodilne fronte 14, 1000 Ljubljana.
Odvetnik Benjamin Zagorc, z dnem
28. 2. 2009 preneha opravljati odvetništvo
kot samostojni odvetnik.
Odvetnika Benjamina Zagorca od 1. 3.
2009 dalje vodimo kot odvetnika družbenika
v Odvetniški pisarni Ulčar & partnerji d.o.o.,
Ljubljana, Vojkova cesta 52.
Odvetniku Jeraj Jerneju, z dnem 6. 2.
2009 preneha delovno razmerje v Odvetniški družbi Filipov, Petrovič & partnerji o.p.,
d.o.o., Ljubljana, Tomšičeva 3.
Odvetnika Jeraj Jerneja od 6. 2. 2009
dalje vodimo kot odvetnika družbenika v Odvetniški pisarni Filipov, Petrovič, Jeraj & partnerji o.p., d.o.o., Ljubljana, Tomšičeva 3.
V.
Odvetnici Tanji Bohl Ulčar iz Ljubljane se
spremeni priimek v: Tanja Bohl.
Odvetniku mag. Darku Krašovcu iz Ljub
ljane od 1. 1. 2009 miruje opravljanje odvetniškega poklica.
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Za začasnega prevzemnika njegove pisarne se določi odvetnik Matej Pečanac iz
Ljubljane, Neubergerjeva ulica 3.
VI. Popravki
Z dne 30. 3. 2009 sporočamo, da je pravilni naslov odvetniške pisarne odvetnika
Iztoka Šubare: Ulica 1. junija 36, 1420 Trbovlje (in ne Ulica 1. junija 35).
Odvetnica Dušana Bajc iz Ljubljane se
z dnem 17. 2. 2009 izbriše iz imenika odvetnikov OZS (in ne z dnem 15. 2. 2009, kot
smo navedli v obvestilu z dne 10. 2. 2009).
Prevzemnica poslov odvetniške pisarne
odvetnice Dušane Bajc je Sabina Novak,
odvetnica iz Ljubljane, Tivolska 30.
Odvetniška zbornica Slovenije
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-3061/09
Zares – Nova politika, Župančičeva ulica 8, Ljubljana, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
1. 1. 2008–31. 12. 2008
Zap. št.
I.
1
2
3
4
5
II.
1
2
III.
IV.

Postavka
Prihodki
Prihodki državnega proračuna
Prihodki proračuna lokalne skupnosti
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov, ki presegajo v zakonu
določeno višino
Drugi prihodki
Celotni prihodki
Odhodki
Stroški volitev
Drugi stroški in izredni stroški
Celotni odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov nad prihodki

Znesek
165.748
41.809
408.029
66.750
45.308
727.644
552.030
375.734
927.764
200.120

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev 2008
Zap. št.
I.
1
2
3
4

II.
1
2
3

Postavka
Sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva na računih
Druga sredstva
Skupaj sredstva
Obveznosti do virov sredstev
Ustanovitveni vložek
Dolgoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Druge obveznosti do virov sredstev
Skupaj viri sredstev

Znesek
1.225

82.800
4.127
88.152

130.000
-41.848
88.152

Zares – Nova politika
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Št.

Ob-3062/09
V skladu s 24. členom Zakona o političnih
strankah objavlja stranka Glas žensk Slovenije, Leona Zalaznika 12, 2000 Maribor
skrajšano letno poročilo
za leto 2008
v EUR (brez stotinov)
A Prihodki
12.694
1. Članarine
119
2. Prisp. od zasebnikov, pravnih
in fizičnih oseb
21
3. Prisp. od zasebnikov, pravnih
in fizičnih oseb, ki presegajo
v zakonu določeno višino
–
4. Prihodki od premoženja
–
5. Prihodki od daril
–
6. Prihodki od volil
–
7. Prihodki od proračunov
lokalnih skupnosti
12.541
8. Prihodki od obresti
13
B Stroški
7.364
1. Stroški materiala
322
2. Stroški storitev
6.760
3. Stroški volitev
60
4. Drugi stroški - amortizacija
222
C. Presežek prihodkov
5.330
D. Sredstva
19.023
1. Stalna sredstva
415
2. Gibljiva sredstva
18.608
E. Obveznosti do virov sredstev 19.023
1. Ugotovljen poslovni izid
5.330
2. Presežek iz preteklih let
13.089
3. Kratkoročne poslovne
obveznosti
604
Glas žensk Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Št. 1340
Ob-3022/09
V skladu z določbami 412. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) v zvezi z likvidacijskim postopkom PAK 4 d.o.o.
Kartonaža Loke pri Zagorju – v likvidaciji,
Loke pri Zagorju 11a, 1412 Kisovec, matična
številka: 5562902000, likvidacijski upravitelj
objavlja:
PAK 4 d.o.o. Kartonaža Loke pri Zagorju
– v likvidaciji, je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, Srg 2009/8991 z dne
3. 4. 2009, v postopku redne likvidacije.
Likvidacijski upravitelj skladno z določbami
412. člena ZGD-1 poziva upnike, da prijavijo
svoje terjatve v roku 30 dni od dneva objave
tega poziva. Terjatve je potrebno nasloviti na
likvidacijskega upravitelja na sedežu družbe
PAK 4 d.o.o. Kartonaža Loke pri Zagorju
– v likvidaciji, Loke pri Zagorju 11a, 1412
Kisovec z dokazili, ki izkazujejo obstoj in
višino terjatve.
Likvidacijska upraviteljica:
Anica Škerl
Ob-3033/09
1. Skupščina družbe Finap storitve in
posredovanje d.d., Rimska cesta 11, Ljub
ljana, je dne 24. 3. 2009 na podlagi določil
403. člena ZGD v zvezi s 405. členom ZGD
sprejela sklep o začetku postopka redne
likvidacije nad družbo.
2. Za likvidacijskega upravitelja je bil
imenovan Damjan Toman, Tovarniška ulica
10, Lesce.
3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št. Srg 8219/2009 z dne 27. 3.
2009, v sodni register vpisalo začetek redne
likvidacije nad družbo Finap storitve in posredovanje d.d. – v likvidaciji.
4. Upniki družbe Finap storitve in posredovanje d.d – v likvidaciji, se skladno določilu 412. člena in 11. člena ZGD pozivajo, da
v roku 30 dni, od dneva objave tega poziva
v Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve
do družbe v likvidaciji in jih v dveh izvodih,
s priloženimi dokazili o temelju in višini svojih terjatev, pošljejo na naslov Finap storitve
in posredovanje d.d. – v likvidaciji, Rimska
cesta 11, Ljubljana.
5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike
družbe Finap storitve in posredovanje d.d. –
v likvidaciji, poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
Finap d.d. – v likvidaciji
Ob-3038/09
Direktor družbe Vila zahod nepremičninska družba d.o.o., Mala čolnarska ulica
9, 1000 Ljubljana, vpisane v sodni register
Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vložno
številko 1/42616/00, z matično številko
2152703000 (v nadaljevanju: Vila zahod
d.o.o.), na podlagi 629. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja obvestilo:
1. Dne 10. 4. 2009 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani predložen Oddelitveni načrt družbe Vila zahod
d.o.o.
2. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje

naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
Vila zahod d.o.o.
Matjaž Gantar, direktor
Ob-3060/09
Skupščina družbe Nova oprema, Tovarna oblazinjenega pohištva d.d., Pod gradom
4, Slovenj Gradec, je dne 26. 3. 2009 sprejela sklep o neprisilni likvidaciji družbe.
V skladu z 412. členom Zakona o gospodarskih družbah pozivamo vse upnike, da
prijavijo odprte terjatve do družbe v roku 45
dni od objave v Uradnem listu RS, ki so nastale do dneva sprejetja sklepa o neprisilni
likvidaciji družbe.
Prijave naj upniki pošljejo na sedež družbe Nova oprema, Tovarna oblazinjenega pohištva d.d. – v likvidaciji – Pod gradom 4,
2380 Slovenj Gradec.
Likvidacijski upravitelj:
Nenad Delibašič

Sklici skupščin
Št. 1/2009
Ob-3007/09
Na podlagi 31. točke statuta družbe Pomorska družba, Upravljanje holding družb
d.d., Portorož, sklicuje uprava in nadzorni
svet družbe
skupščino
Pomorske družbe d.d., Portorož,
ki bo dne 20. 5. 2009 ob 12. uri na sedežu družbe, Obala 55, Portorož.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
»Za predsednika skupščine se izvoli Janez Starman, za namestnika predsednika
Mirko Grča, za preštevalke glasov pa Lili
Perica, Irena Kmet in Elena Rojc.
Skupščina se seznani, da je prisotna notarka Mojca Pasar Tavčar, ki bo skladno
z zakonom sestavila zapisnik skupščine«.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2008 in seznanitev
z letnim poročilom in poročilom nadzornega
sveta o njegovi potrditvi ter podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta
Pomorske družbe d.d.
Predlog sklepa:
»Bilančni dobiček za poslovno leto 2008
v višini 117.343 EUR ostane nerazporejen.
Podeli se razrešnica članom uprave in
članom nadzornega sveta Pomorske družbe d.d.«
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
vsem delničarjem na sedežu družbe vsak
dan od dneva sklica skupščine do dneva
skupščine, med 12. in 14. uro.
Vpogled je potrebno napovedati dan prej
po tel. 05/676-63-33, telefaksu 06/671-09-87
ali elektronski pošti (boris@goljevscek.com)
pomočniku direktorja družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma pooblaščenci ali zakoniti zastopniki
delničarjev, ki so na dan 19. 5. 2009 vpisani
kot delničarji v delniški knjigi družbe.
Glasovalno pravico lahko uresničujejo le
tisti delničarji, ki so svojo udeležbo pisno
prijavili najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Prijava bo pravočasna če prispe na sedež družbe do 17. 5. 2009.
Prijavi po pooblaščencu mora biti priložen izvirnik pisnega pooblastila za zastopanje na skupščini.
Pomorska družba,
upravljanje holding družb d.d., Portorož
uprava/nadzorni svet družbe
Ob-3008/09
Na podlagi poglavja 7 Statuta družbe
Hypos – Muta, podjetje za hidravliko, d.d.,
Koroška c. 57, Muta uprava in nadzorni svet
sklicujeta
15. skupščino
delniške družbe Hypos – Muta, podjetje
za hidravliko in pnevmatiko, d.d.
Koroška c. 57, 2366 Muta,
dne 20. 5. 2009 s pričetkom ob 13. uri
v prostorih družbe Hypos – Muta, d.d., Koroška c. 57, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev zasedanja skupščine, ugotovitev navzočnosti, ter sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi delovna telesa v predlaganem sestavu, ugotovi
sklepčnost in sprejme predlagani dnevni red.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje
notarka Sonja Kralj iz Slovenj Gradca.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2008.
3. Odločanje o razporeditvi bilančnega
dobička za leto 2008 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za
leto 2008.
Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščina sprejme sklep, da ostane bilančni dobiček za leto 2008 v višini
1,176.352,48 EUR nerazporejen.
2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njuno delo v poslovnem letu 2008.
4. Imenovanje revizijske hiše za leto
2009.
Predlog sklepa: za opravljanje revizije
poslovanja za leto 2009 se imenuje revizijska hiša Plus Revizija, d.o.o., Podjetje za
revidiranje, računovodstvo in finance, Špruha 19, 1236 Trzin.
5. Informacija in obravnava poslovanja
v letu 2009.
Predlog sklepa: sprejme se informacija
o poslovanju družbe v letu 2009.
6. Vprašanja in pobude.
Udeležba na skupščini
Vsi delničarji, ki se nameravajo udeležiti
zasedanja skupščine, so dolžni svojo ude-
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ležbo na skupščini sporočiti družbi tako, da
najkasneje deset dni pred sejo skupščine
shranijo delnice ali ustrezna potrdila o lastništvu delnic na sedežu družbe, oziroma
najkasneje tri delovne dni pred zasedanjem
skupščine v pisni obliki potrdijo svojo udeležbo.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno
družbi 3 dni pred zasedanjem skupščine
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj 30 minut pred začetkom
njenega zasedanja. Ob prihodu se prijavijo
z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom ter prevzamejo glasovnice in gradivo.
Gradivo za skupščino bo delničarjem na
vpogled 20 dni pred zasedanjem skupščine,
vsak delovni dan od 9. do 14. ure v tajništvu
na sedežu družbe, Koroška c. 57.
Delničarje pozivamo, da svoje morebitne
nasprotne predloge pisno posredujejo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna nastopi 30 minutni odmor, po katerem se prične ponovno zasedanje skupščine v istih prostorih. Skupščina bo v tem
primeru veljavno odločala ne glede na število zastopanega kapitala.
Hypos – Muta
uprava in nadzorni svet
Ob-3009/09
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTFI (Uradni list RS, št. 67/07) ter
na podlagi 10. člena statuta Nika, Investiranje in razvoj, d.d., Trg izgnancev 1a, 8250
Brežice, uprava družbe sklicuje
18. redno sejo skupščine
delničarjev družbe,
ki bo v petek, 22. maja 2009, ob 13. uri
na sedežu družbe.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev
dnevnega reda skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: skupščina izvoli svoje
organe.
3. Poročilo uprave in nadzornega sveta
o poslovanju v letu 2008.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:
Čista izguba, ki na dan 31. 12. 2008
znaša 532.970,23 €, se pokrije s preteklimi
dobički.
Skupščina podeli upravi razrešnico za
poslovno leto 2008.
Skupščina podeli članom nadzornega
sveta razrešnico za poslovno leto 2008.
5. Imenovanje revizorja za leto 2009.
Nadzorni svet predlaga skupščini predlog sklepa: skupščina imenuje revizijsko
družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana,
ki bo revidirala letno poročilo družbe za leto
2009.
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe Trg izgnan-

cev 1a, Brežice in v poslovalnici Dunajska
20, Ljubljana vsak delavnik od 20. 2. 2009
do 22. 5. 2009 od 9. do 11. ure in v elektronski obliki na www.nikadd.si in http://seonet.ljse.si.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
katerih delnice so deset dni pred zasedanjem vknjižene na računih vrednostnih papirjev, ki se vodijo pri KDD. Delničarji Nike
investiranje in razvoj, d.d. se skupščine lahko udeležijo po pooblaščencu, ki ga pisno
pooblastijo. Delničarji oziroma pooblaščenci
so dolžni prijaviti svojo udeležbo vsaj tri dni
pred sejo skupščine.
Ponovno zasedanje skupščine
Na podlagi 17. člena statuta lahko skupščino eno uro po predvidenem začetku
(22. 5. 2009 ob 14. uri) zaseda, če ji prisostvuje število članov, ki razpolaga s 30%
glasov.
Če ne bo prisotno zadostno število glasov, bo ponovno zasedanje skupščine 5. 6.
2009 ob 13.uri.
Nika, Investiranje in razvoj, d.d.
mag. Branko Šušterič, direktor
Ob-3010/09
Uprava družbe Nika, DUS d.d., Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice na podlagi 10.
člena statuta sklicuje
16. redno skupščino
delničarjev,
ki bo v petek, 22. maja 2009, ob 12. uri
na sedežu družbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev
dnevnega reda skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: skupščina izvoli svoje
organe.
3. Poročilo uprave in nadzornega sveta
o poslovanju v letu 2008.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloga sklepov:
Ugotovi se, da družba nima bilančnega
dobička.
Skupščina podeli upravi razrešnico za
poslovno leto 2008.
Skupščina podeli članom nadzornega
sveta razrešnico za poslovno leto 2008.
Delničarji Nike DUS, d.d. se skupščine
lahko udeležijo po pooblaščencu, ki ga pisno pooblastijo. Za delničarje Nike DUS,
d.d. štejejo osebe, v korist katerih so delnice sedem dni pred sejo vknjižene v delniški
knjigi družbe.
Gradivo za skupščino bo na voljo na sedežu družbe Trg izgnancev 1a, Brežice in
v poslovalnici Dunajska 20, Ljubljana vsak
delavnik od 17. 4. 2009 do 22. 5. 2009 med
9. in 11. uro.
Na podlagi 17. člena statuta lahko skupščino eno uro po predvidenem začetku
(22. 5. 2009 ob 13. uri) zaseda, če ji prisostvuje število članov, ki razpolaga s 30%
glasov. Če ne bo prisotno zadostno število
glasov, bo ponovno zasedanje skupščine
5. 6. 2009 ob 12. uri.
Nika, DUS d.d.
mag. Branko Šušterič, direktor
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Ob-3011/09
Uprava družbe Nika RIS, d.d., Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice na podlagi 10.
člena statuta sklicuje
15. redno skupščino
delničarjev,
ki bo v petek, 22. maja 2009, ob 12.30
na sedežu družbe. Skupaj z nadzornim svetom predlaga skupščini v sprejem naslednji
dnevni red in sklepe:
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev
dnevnega reda skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: skupščina izvoli svoje
organe.
3. Poročilo uprave in nadzornega sveta
o poslovanju v letu 2008.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:
Ugotovi se, da družba za leto 2008 nima
bilančnega dobička.
Skupščina podeli upravi razrešnico za
poslovno leto 2008.
Skupščina podeli članom nadzornega
sveta razrešnico za poslovno leto 2008.
Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji, ki so sedem dni pred skupščino vpisani
v delniško knjigo družbe. Delničarji Nike RIS
d. d. se skupščine lahko udeležijo tudi po
pooblaščencu, ki ga pisno pooblastijo.
Gradivo za skupščino bo na voljo na sedežu družbe, Trg izgnancev 1a, Brežice in
v poslovalnici Dunajska 20, Ljubljana, vsak
delavnik od 17. 4. 2009 do 22. 5. 2009 med
9. in 11. uro.
Na podlagi 17. člena statuta lahko skupščino eno uro po predvidenem začetku
(22. 5. 2009 ob 13.30) zaseda, če ji prisostvuje število članov, ki razpolaga s 30%
glasov. Če ne bo prisotno zadostno število
glasov, bo ponovno zasedanje skupščine
5. 6. 2009 ob 12.30.
Nika RIS, d.d.
Polonca Šušterič, direktorica
Ob-3012/09
Na podlagi določil 7.3. točke Statuta
družbe Vinag, sadjarstvo in vinarstvo d.d.,
Trg svobode 3, Maribor, uprava družbe sklicuje:
12. skupščino
delniške družbe Vinag, sadjarstvo in
vinarstvo d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 18. 5. 2009, ob 8.
uri, v degustacijski sobi na sedežu družbe,
Trg svobode 3/I, v Mariboru.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev zasedanja in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
»Za predsednika skupščine se izvoli
Bogdan Pečuh in dva preštevalca glasov.
Seji prisostvuje vabljeni notar Miloš Lešnik, ki bo sestavil notarski zapisnik«.
3. Seznanitev z letnim poročilom Vinag
d.d. in skupine povezanih družb za leto
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2008, revizorjevim poročilom in poročilom
nadzornega sveta o pregledu letnega poročila in predloga uporabe dobička, odločanje
o uporabi bilančnega dobička ter odločanje
o podelitvi razrešnice.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Na osnovi revidiranega letnega poročila
Vinag d.d. in skupine povezanih družb za leto
2008 in poročila nadzornega sveta o pregledu letnega poročila in predloga uporabe bilančnega dobička skupščina sprejme sklep:
»Bilančni dobiček družbe Vinag d.d. za
leto 2008 v znesku 756.043,02 EUR ostane
nerazporejen in se o njem odloča v naslednjih poslovnih letih.
Skupščina upravi in nadzornemu svetu
podeli razrešnico za delo v letu 2008«.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2009.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
»Za revizorja za poslovno leto 2009 se
imenuje revizijsko družbo SN revizija d.o.o.
iz Ljubljane, Puharjeva ulica 13«.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli vsi delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo tri dni pred zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno v tajništvo
družbe Trg svobode 3, Maribor, vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine ter bo ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja hranjeno
na sedežu družbe.
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
osebno ali s priporočeno pošto, dostavijo
družbi tako, da le-ta prejme najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled
v tajništvu na sedežu družbe, Trg svobode 3, Maribor, vsak delovni dan med 9. in
13. uro, od dneva objave sklica skupščine
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Opozorilo
Prostor za zasedanje skupščine bo odprt
eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Vinag d.d.
uprava družbe
Ob-3043/09
Skladno s 16. členom Statuta Factor
banke d.d., Ljubljana sklicuje uprava banke
15. redno skupščino
delničarjev Factor banke d.d. Ljubljana,
ki bo v ponedeljek 18. maja 2009, ob
12. uri na sedežu banke, Tivolska 48, Ljub
ljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Factor banke d.d. izvoli predsednika skupščine, verifikacijsko komisijo in ugotavlja
prisotnost notarja za sestavo notarskega
zapisnika.
2. Letno poročilo o notranjem revidiranju
za leto 2008 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Factor banke d.d. sprejme Letno poročilo
o notranjem revidiranju za leto 2008 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.
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3. Predložitev letnega in konsolidiranega letnega poročila Factor banke d.d. za
leto 2008 z mnenjem revizorja in poročila
nadzornega sveta o sprejetem Letnem in
konsolidiranem letnem poročilu Factor banke d.d. za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Factor banke d.d. se je seznanila s poročilom nadzornega sveta z dne 8. 4. 2009
o sprejemu Letnega in konsolidiranega letnega poročila za leto 2008 ter z Letnim in
konsolidiranim letnim poročilom Factor banke d.d. za leto 2008 in mnenjem revizorja.
4. Sklepanje o podelitvi razrešnice.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za preteklo leto, s katero potrjuje
njuno delo v letu 2008 kot uspešno.
5. Predlog za razporeditev bilančnega
dobička z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Factor banke d.d.
sprejme predlog uporabe ugotovljenega bilančnega dobička za poslovno leto 2008
v znesku 3.460.719,01 EUR za naslednje
namene:
– za druge rezerve banke 3.460.719,01
EUR.
6. Imenovanje revizorja banke za leto
2009.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za leto 2009 se imenuje revizijska družba PriceWaterhouseCoopers d.o.o.
Ljubljana.
7. Imenovanja in razrešitve članov nadzornega sveta.
Predloga sklepov:
7.1. Veri Mihatovič se po izteku obstoječega mandata 20. 12. 2009, podaljša mandat članstva v nadzornem svetu za mandatno obdobje nadaljnjih 4 let.
7.2. Na podlagi odstopne izjave se kot
članica nadzornega sveta razreši Andreja
Kodrin in namesto nje imenuje za člana nadzornega sveta Andrej Ručigaj za mandatno
obdobje 4 let.
Predloge sklepov pod točkami 1,2,3,4
in 5 predlagata v sprejem nadzorni svet in
uprava, predloga sklepov pod točkama 6 in
7 pa nadzorni svet.
Skladno z 18. členom Statuta se skupščine delničarjev lahko udeležijo vsi delničarji
banke, na njej pa lahko uresničujejo svojo
glasovalno pravico, če so vpisani v knjigo delničarjev in so svojo udeležbo prijavili
upravi najkasneje tri dni pred skupščino.
Pooblaščenci, ki zastopajo posamezne delničarje, predložijo pred začetkom skupščine
delničarjev veljavno pooblastilo za zastopanje. Verifikacija pooblastil se bo pričela
15 minut pred zasedanjem skupščine delničarjev.
Gradivo za skupščino delničarjev bo delničarjem posredovano po pošti, na voljo pa
jim je tudi na sedežu banke, Tivolska 48,
Ljubljana.
Factor banka d.d.
uprava banke
Ob-3044/09
Uprava Skupine Prva d.d., Železna cesta
18, Ljubljana v skladu z 8.2.1 točko Statuta
sklicuje
12. redno sejo skupščine
Skupine Prva d.d.,
ki bo 21. 5. 2009, ob 13. uri v prostorih
družbe, na naslovu Železna cesta 18, 1000
Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Za predsednika skupščine se izvoli
Silvo Svete, za preštevalca glasov se izvolita Iris Dežman in Miha Likar. Skupščini
bo prisostvoval vabljen notar Uroš Kos iz
Ljubljane.
2. Obravnava pisnega poročila družbe
za poslovno leto 2008 in pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve
revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z revidiranim letnim poročilom družbe za
poslovno leto 2008, potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega
sveta za poslovno leto 2008.
3. Predlog delitve dobička za leto 2008.
Predlog sklepa:
3.1. Ugotovi se, da bilančni dobiček
poslovnega leta 2008 znaša 2.358.368,00
EUR.
3.2. V skladu s 3.2.3 točko statuta družbe se del bilančnega dobička poslovnega
leta 2008 v višini 428.400,00 EUR najprej
nameni za razdelitev prednostnim delničarjem, imetnikom delnic razreda B. Dividenda
prednostnim delničarjem znaša 2,52 EUR
bruto na delnico razreda B in se delničarjem
izplača v denarju.
3.3. Za razdelitev navadnim delničarjem,
imetnikom delnic razreda A, se nameni del
bilančnega dobička v višini 1.671.677,00
EUR. Do dividende za leto 2008 so upravičeni vsi delničarji imetniki navadnih delnic
na dan 31. 5. 2009. Dividenda navadnim
delničarjem znaša 6,83 EUR bruto na delnico razreda A in se delničarjem izplača
v denarju.
3.4. Presečni dan za izplačilo dividende
delničarjem je 31. 5. 2009. Dividenda bo
vsem delničarjem izplačana do 30. 6. 2009.
3.5. Preostanek bilančnega dobička po
izplačilu dividende iz točk 3.2. in 3.3. tega
sklepa v znesku 258.291,00 EUR ostane
nerazporejen kot preneseni dobiček in bo
o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.
4. Sprejem Poročila interne revizije o notranjem revidiranju za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina družbe na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega
sveta sprejme Poročilo interne revizije o notranjem revidiranju za leto 2008.
5. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeli upravi
družbe in nadzornemu svetu razrešnico za
poslovno leto 2008.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2009 imenuje revizorska hiša Ernst &
Young d.o.o.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
od 10. do 14. ure od dneva objave do dneva
zasedanja skupščine.
Delničarji lahko sporočijo svoje dodatne
in nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda v 7 dneh od dneva
objave sklica skupščine. Predlogi morajo
biti pisni, obrazloženi in posredovani upravi
družbe na sedež družbe. Pravočasno dospele predloge bo uprava skupaj z zavzetim
stališčem posredovala delničarjem in članom nadzornega sveta.
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Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
svojo udeležbo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo mora biti oddano ob
prijavi udeležbe na skupščini.
Število glasov posameznega delničarja
določajo glasovi delnic, ki so po evidenci
v delniški knjigi v njegovi lasti tri dni pred
skupščino.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo veljavno večino v skladu z Zakonom
o gospodarskih družbah. Če skupščina ob
napovedanem terminu ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje z enakim dnevnim redom istega dne ob 16. uri na istem kraju.
Na ponovnem zasedanju skupščine le-ta
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Skupina Prva d.d.
uprava družbe
Št. 36/09
Ob-3081/09
Na podlagi določb statuta in Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe Komunaprojekt d.d. v dogovoru
z nadzornim svetom te družbe dne 7. 4.
2009 sklicuje
15. skupščino
delničarjev delniške družbe
Komunaprojekt d.d.,
ki bo v sredo, dne 13. 5. 2009, ob 14.
uri, v prostorih družbe Komunaprojekt d.d.,
v 5. nadstropju, na Partizanski cesti 3 – 5
v Mariboru.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine z ugotovitvijo
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine je izvoljen:
Ivan Bezjak univ. dipl. prav.
Za preštevalki glasov: Gizela Janžekovič, Danica Vodenik; vabljeni notar je
Stanislav Bohinc za sestavo notarskega
zapisnika.
2. Poročilo o poslovanju Komunaprojekta d.d. za leto 2008 z mnenjem revizorja,
pisno poročilo nadzornega sveta k letnemu
poročilu.
Skupščina se seznani s poslovanjem Komunaprojekt d.d. v letu 2008, s poročilom
revizorja in pisnim poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu.
3. Informacija o gospodarskem načrtu
za leto 2009.

Skupščina se seznani z gospodarskim
načrtom za leto 2009.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
za poslovno leto 2008 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2008.
Predlog sklepa:
4.1. Po obravnavi rezultatov poslovanja
skupščina sprejme predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2008, v višini
220.119,15 EUR, ki se nameni:
a) za nagrado upravi v višini 19.600,00
EUR in nagrado članom nadzornega sveta, in sicer predsedniku nadzornega sveta
1.880,00 EUR, ostalima članoma pa vsakemu 1.260,00 EUR;
b) za dividende delničarjem 115.314,00
EUR, kar je 1,00 EUR bruto po delnici (družba iz lastnih delnic nima pravice do dividend);
c) v višini 60.000,00 EUR za nagrado
zaposlenim na podlagi deleža ustvarjene
plače v preteklem letu in
d) 20.805,15 EUR druge rezerve iz dobička.
4.2. Skupščina Komunaprojekt d.d. podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2008.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Upoštevajo se predlogi delničarjev.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo tri dni pred zasedanjem skupščine ali njihovi pooblaščenci
s pisnim pooblastilom.
Pogoj za udeležbo na skupščini je pisna
prijava udeležbe v tajništvu družbe najkasneje tri dni pred skupščino.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in druga dokumentacija je delničarjem na
voljo od objave sklica skupščine dalje dostopno na vpogled v pravni pisarni na sedežu
družbe vsak delavnik od 10. do 12. ure po
predhodni najavi.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti pisno obrazloženi in vloženi v tajništvu družbe
v sedmih dneh po objavi tega sklica.
Komunaprojekt d.d.
direktor
Marjan Bastič, univ. dipl. ekon.
Ob-3094/09
Na podlagi 19. člena Statuta delniške
družbe sklicuje uprava družbe TAB-Systems, tehnološke rešitve, d.d., Kranjska
cesta 14, Naklo
redno skupščino delniške družbe,
ki bo dne 21. 5. 2009 ob 15. uri, v Naklem, Kranjska cesta 14, z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi sklepčnost in izvoli predsednika skupščine.
2. Poročilo o poslovanju družbe v letu
2008.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave družbe za leto
2008 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila uprave družbe za
leto 2008.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 in o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
za leto 2008 ostane nerazporejen.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2008.
4. Sprememba osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital družbe se poveča
od dosedanjega zneska 850.000,00 EUR,
za znesek 350.000,00 EUR, na znesek
1.200.000,00 EUR.
Povečanje osnovnega kapitala delniške družbe se izvede z denarnimi vložki,
z izdajo novih 350.000 navadnih imenskih
delnic z nominalno vrednostjo po 1,00
EUR ter emisijsko vrednostjo 1,50 EUR,
tako, da skupna emisijska vrednost znaša
525.000,00 EUR.
Osnovni kapital družbe, po povečanju
znaša 1.200.000,00 EUR in je razdeljen na
1.200.000,00 navadnih imenskih delnic.
V postopku povečanja osnovnega kapitala mora biti vplačan celotni njen emisijski znesek. Delnice dajejo imetniku pravice
v skladu s statutom družbe, od vpisa povečanja osnovnega kapitala v sodni register
dalje.
Rok za vpis in vplačilo novih delnic je 6
mesecev od dneva vpisa sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala v sodni
register.
b) Skupščina v skladu s prvim odstavkom 329. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni
svet, da statut uskladi z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino, skupaj z letnim
poročilom in preveritvenim poročilom nadzornega sveta je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe vsak delovnik med 9. in 11.
uro, od dneva sklica skupščine dalje.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo in svojo udeležbo prijavijo
družbi najkasneje 3 dni pred skupščino.
TAB-Systems d.d.
Tomaž Bergant – predsednik uprave
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Zavarovanja terjatev
SV 286/09
Ob-3032/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opravilna številka
SV 286/09 z dne 7. 4. 2009 je bilo stanovanje številka 146 v izmeri 58,20 m2, ki se
nahaja v sedmem nadstropju stanovanjskega bloka z identifikacijsko oznako 3733.ES,
na naslovu: Lendavska ulica 25, Murska
Sobota, pri čemer stanovanjski objekt stoji
na parceli številka 246/6 katastrska Občina
Murska Sobota, ki ga je zastavna dolžnica
Bakan Slavica, stanujoča Murska Sobota,
Lendavska ulica 25, 9000 Murska Sobota, pridobila po notarskem zapisu prodajne pogodbe SV 260/09 z dne 27. 3. 2009,
sklenjene s prodajalcema Baligač Simonom,
Murska Sobota, Lendavska ulica 25 ter Kučan Brigito, Murska Sobota, Stara ulica 14,
zastavljeno v korist upnice, Banke Sparkasse, d.d., Ljubljana, Cesta v Kleče 15, 1000
Ljubljana, matična številka 2211254000, za
zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 30.000,00 EUR s pripadki.
SV 239/09
Ob-3066/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič
iz Kranja, opr. št. SV 239/09 z dne 9. 4.
2009, je bilo trisobno stanovanje št. 22 v 6.
nadstropju stanovanjske stavbe z ident. št.
2122-256, na naslovu Ulica Gorenjskega
odreda 10, 4000 Kranj, stoječe na parc. št.
167/1, k.o. Huje, Okrajnega sodišča v Kranju, last Janeza Smoliča in Mateje Smolič,
obeh Planina 10, Kranj, vsakega do polovice, na podlagi menjalne pogodbe z dne 6. 4.
2009, sklenjene z Benjaminom Vrankarjem,
zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana,
MŠ: 2211254000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 65.000,00 EUR, s spremenljivo letno pogodbeno obrestno mero 3-mesečni Euribor + 2,250%, z odplačilom v 120
zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih
zadnja zapade 1. 5. 2019, z odpoklicem zavarovane terjatve ter z ostalimi pp.
SV 138/09
Ob-3083/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Grasselli Milana iz
Šentjurja pri Celju, opr. št. SV 138/09, z dne
9. 4. 2009, je bilo stanovanje št. 2, v izmeri
77,80 m2, v pritličju stanovanjske stavbe 545.
ES k.o. Marija Dobje, na naslovu Svetelka
3b, Dramlje, ki stoji na parceli št. 262.S, vpisani pri vl. št. 610 k.o. Marija Dobje, vpisano
v vložek/podvložek…..k.o. Marija Dobje in
na stanovanju sorazmernemu delu objektov,
naprav in funkcionalnega zemljišča, v lasti
zastavitelja Ferlinc Marte na podlagi prodajne
pogodbe z dne 31. 3. 2006, sklenjene med
Mosbruker Mojmirom, Trubarjeva 24, Celje,
kot prodajalcem in Ferlinc Marto, Zastranje
7, Šmarje pri Jelšah, kot kupcem, zastavljeno v korist upnika BANKA CELJE d.d. Celje,
Vodnikova 2, matična št. 5026121000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 56.000,00
EUR, s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 288/2008
Os-2692/09
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 288/2008 z dne
9. 2. 2009, je bil dne 5. 3. 2009 opravljen
v korist upnika Mitja Zorka, Rudija Papeža
32, Kranj, ki ga zastopa odvetnica Renata
Godnjov Špik iz Tržiča, proti dolžnicama Suzani Kolar Oljačič in Mariji Kolar, obe Kovaška ulica 1, Tržič, zaradi izterjave 6.216,96 €
s pripadki, rubež nepremičnine, to je stanovanja v stanovanjski hiši, na naslovu Kovaška ulica 1, Tržič, ki stoji na parc. št. 257/2,
vl. št. 857, k.o. Tržič, v lasti dolžnic Suzani
Kolar Oljačič in Marije Kolar, obe Kovaška
ulica 1, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 24. 3. 2009
VL 42680/2008
Os-2813/09
Okrajno sodišče v Brežicah, sedaj pristojno Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni zadevi upnika Rudar Senovo d.o.o., CKO
4, Senovo, zoper dolžnico Fink Ksenijo, Volčje 42c, Sromlje, zaradi izterjave 1.952,27 €
po izvršitelju Janku Zorčiču dne 9. 10. 2008
zarubilo nepremičnino, stanovanje št. 8 v II.
nadstropju stanovanjskega bloka, na naslovu Pod goro 2a v Krškem, v skupni izmeri
51,74 m2, ki je v lasti dolžnice.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi upnik zastavno
pravico na nepremičnini z učinki tudi proti
tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 26. 3. 2009
In 1332/2005
Os-2662/09
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 24. 10. 2005, opr. št. In 1332/2005 je
bil dne 16. 3. 2006 opravljen v korist upnika AA-LIPA, Gostinstvo, turizem, trgovina
in storitve d.o.o., Celovška 264, Ljubljana,
rubež sobe 104, I. nadstropje, na naslovu
Center Lipa, Celovška 264, Ljubljana, v izmeri 19,22 m2, last dolžnika Janeza Erjavca,
Celovška c. 264, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 2009
VL 116947/2008
Os-2609/09
Okrajno sodišče na Vrhniki je v izvršilni
zadevi upnika SZ Vrhnika z.o.o., Stara cesta
2a, Vrhnika, ki ga zastopa odv. Stanislav
Mauri, Cankarjev trg 11, Vrhnika, proti dolžnici Magdaleni Lajić, Na Klisu 2b, Vrhnika,
zaradi 762,89 EUR s pp, po izvršiteljici Tatjani Krivec Tavčar, Stegne 21, 1000 Ljub
ljana, zarubilo nepremičnino, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo, in sicer trisobno stanovanje, na naslovu Na Klisu 2b, 1360 Vrhnika, stavba 931, stanovanje 106/3 77,46 m2,
last dolžnice Magdalene Lajić, Na Klisu 2b,
Vrhnika.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 10. 3. 2009

VL 117225/2008
Os-2812/09
Okrajno sodišče na Vrhniki je v izvršilni zadevi upnika SZ Vrhnika z.o.o., Stara cesta 2a, Vrhnika, ki ga zastopa odv.
Stanislav Mauri, Cankarjev trg 11, Vrhnika,
proti dolžniku Ešef Šepiću, Tržaška cesta
28, Vrhnika, zaradi 1.305,55 EUR s pp, po
izvršiteljici Tatjani Krivec Tavčar, Stegne 21,
1000 Ljubljana, zarubilo nepremičnino, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, in sicer dvosobno stanovanje, na naslovu Tržaška c. 28,
Vrhnika, v izmeri 58,70 m2, v stavbi št. 1723,
stanovanje številka 13, last dolžnika Ešef
Šepića, Tržaška cesta 28, Vrhnika.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 25. 3. 2009

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 3445/2008
Os-1301/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici – svetnici Danici Šuligoj-Sivko, s sklepom z dne 8. 12. 2008,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
predlagateljice NLB Leasing d.o.o., Šlandrova ulica 2, Ljubljana - Črnuče, uvedlo
postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 17. 10.
2002, sklenjene med Prekoršek Ludvikom
in Marolt Mileno, kot prodajalcema ter Ovtar, družbo za gradbeništvo, trgovino in pro
izvodnjo, d.o.o., Celjska cesta 39a, Vojnik,
kot kupcem, za 48/100 nepremičnine, parc.
št. 276/1 v izmeri 612 m2 in parc. št. 276/3
v izmeri 335 m2, obe vpisani v vl. št. 699,
k.o. Vojnik trg.
Po izjavi predlagateljice je pogodba izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljice NLB Leasing d.o.o., Šlandrova ulica 2, Ljubljana - Črnuče do 48/100.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 16. 1. 2009
Dn 2585/2008
Os-1681/09
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagateljice Petre Kerčmar, Za hribom
26, Trzin, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe
o nakupu nepremičnine št. 5-1-8/99, brez
datuma sklenitve, sklenjene med prodajalcem DPN-UBK Družbo za promet z nepremičninami in trgovino d.o.o., Tržaška 116,
Ljubljana in kupcem Stob d.o.o., Poljska cesta 11a, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je izgubil, je bilo trisobno stanovanje v mansardi

stavbe, stoječe na parc. št. 114/13, 114/14 in
113/5, k.o. Trzin, označeno s številko A-M-8
v objektu A, sedaj označena v zemljiški knjigi kot nepremičnina 8.E, v vložku 2021/9,
k.o. Trzin.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice do celote, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 30. 5. 2002,
sklenjene med prodajalcem Stob d.o.o.,
Domžale, Poljska pot 11a, Domžale ter predlagateljico kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, 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 predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 10. 2. 2009
Dn 5827/2008
Os-2035/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja postopka Dionisia Cergola, Loka 27, Črni Kal, ki ga zastopa odvetnik Rok Munih iz Kopra, zoper
nasprotne udeležence: 1. Ivana Cergola,
Loka 11, Črni Kal, 2. Marinelo Rojc, Kubed
47b, Gračišče, 3. Darinko Radovac, Dekani 16, Dekani, 4. Ratka Bucaja, Šentožbolt
6, Trojane, 5. Valmira Bucaja, Gradnikova
ulica 4g, Koper, 6. Dejana Kostevca, Seča
164, Portorož, 7. Bogdana Bucaja, Spodnje
Škofije 24, Škofije, 8. Zdenka Buzzaia, Via
dei Carpentieri 9, Milje, Republika Italija in
9. Alda Bucaja, Šentožbolt 6, Trojane, zaradi
predloga za dopolnitev zemljiške knjige, dne
23. 2. 2009 odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parcelo št. 1759, stavbišče v izmeri 20 m2, k.o. Loka, pri kateri je z verjetnostjo
izkazana lastninska pravica Dionisia Cergola, roj. 9. 10. 1942, stanujočega v Črnem
Kalu, Loka 27, EMŠO 0910942501079, do
deleža 63/80 in Ivana Cergola, roj. 20. 12.
1934, stanujočega v Črnem Kalu, Loka 11,
EMŠO 2012934500402, do deleža 17/80.
Imetnike lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se poziva, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku
postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 2. 2009
Dn 29075/2008
Os-1674/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vesne Žorga, Chengdujska 34, Ljubljana,
ki jo zastopa odv. družba Kotlušek & Pavčič
iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za stanovanje št. 71 v 11. nadstropju, na
Kvedrovi 1, v Ljubljani, z identifikatorjem št.
71.E, podvl. št. 316/71, k.o. Nove Jarše, dne
12. 11. 2008, pod opr. št. Dn 29075/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
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– pogodbe z dne 10. 5. 1999, sklenjene
med prodajalcem Gradis Teo d.d., Šmartinska 134/a, Ljubljana in kupovalko Sašo Kregar, Trnovski pristan 8, Ljubljana, za stanovanje št. 71, v 11. nadstropju stanovanjske
stolpnice S-4, Ljubljana;
– prodajne pogodbe z dne 28. 6. 1999,
sklenjene med prodajalko Sašo Kregar,
Trnovski pristan 8, Ljubljana in kupovalko
Jožico Bonifer, Maroltova 2, Ljubljana, za
stanovanje št. 71, v 11. nadstropju stanovanjske stolpnice S-4, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 2009
Dn 23629/2005
Os-1712/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Kocjančič Jožefa, Steletova cesta 21, Kamnik, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičini, vpisani v vl. št. 3916/19,
stanovanje št. 6 v 2. nadstropju, Tržaška
cesta 115, Ljubljana, k.o. Vič, dne 19. 11.
2008, pod opr. št. Dn 23629/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 2912/92
z dne 15. 7. 1992, sklenjene med Mestom
Ljubljana ter Berlot Krisitno in Berlot Majdo,
obe Tržaška c. 115, Ljubljana, za stanovanje št. 2, v 2. nadstropju stanovanjske hiše
na Tržaški c. 115 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2009
Dn 12474/2005
Os-1713/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Borštnar Alenke, Rusjanov trg 10, Ljubljana,
ki jo zastopa Otium d.o.o., Ulica Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, vpisani v vl. št. 2120/58, stanovanje št. 58, Rusjanov trg 10, Ljubljana
z ident. št. 1772-1626-058, k.o. Slape, dne
5. 12. 2008, pod opr. št. Dn 12474/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 15. 11. 1991, z vknjižbenim
dovoljenjem z dne 2. 6. 2000, sklenjene
med Zavarovalnico Triglav d.d. in Škafar
Romano, Marinkov trg 14, Ljubljana, za stanovanje Marinkov trg 14, sedaj Rusjanov trg
10, v k.o. Slape.
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 zgo-
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raj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2009
Dn 25480/2008
Os-1714/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kunavar Janeza, Polanškova ulica 17, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 2746/7 – stanovanje št. 7 v 3. etaži (2. nadstropje), s shrambo št. 7 v 5. etaži (podstrešje), z ident. št.
1756-0412-007, v Ljubljani, Polanškova ul.
17, Ljubljana, v k.o. Črnuče, dne 13. 12.
2008, pod opr. št. Dn 25480/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 16. 12.
1994, sklenjene med strankama: Šuleski
Mile, Polanškova 17, Ljubljana in Guček
Ivan, Cesta Dušana Kvedra 39, Litija, za
stanovanje št. 7/II, v stanovanjski hiši Polanškova 17, Ljubljana, v k.o. Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2009
Dn 17766/2005,
Os-1809/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Trebinjac Miloša, Pavšičeva ulica 6, Ljubljana,
ki ga zastopa Boris Lepša, Slovenska cesta
55c, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, pomožni prostor št.
14 v 2. nadstropju z ident. št. 22.E in stanovanje št. 14 v 2. nadstropju z ident. št. 21.E,
na naslovu Pavšičeva 6, Ljubljana, vpisano
v podvl. št. 791/11, k.o. Zgornja Šiška, dne
15. 12. 2008, pod opr. št. Dn 17766/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznane številke in datuma, sklenjena med Občino Ljub
ljana Šiška (kot prodajalko) in Gradbenim
podjetjem Tehnika Ljubljana (kot kupcem),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 22.E
in 21.E, vpisano v podvl. št. 791/11, k.o.
Zgornja Šiška,
– kupne pogodbe št. 4/14 z dne 8. 6.
1970, sklenjene med Gradbenim podjetjem
Tehnika Ljubljana (kot prodajalcem) in Pavšek Vladom, Ul. Zofke Kvedrove 16, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 22.E in 21.E, vpisano v podvl. št. 791/11, k.o. Zgornja Šiška;
– kupne pogodbe neznane številke in
datuma, sklenjene med Pavšek Vladom iz
Ljubljane (kot prodajalcem) in Otič Hildo iz
Ljubljane (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 22.E in 21.E, vpisano
v podvl. št. 791/11, k.o. Zgornja Šikška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost

oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2009
Dn 34140/2008
Os-1848/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Janeza Bizjaka, Javorjev drevored 19,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška pisarna
Miro Senica in odvetniki iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
parc. št. 313/163, vl. št. 1550, k.o. Trnovsko
predmestje, dne 21. 1. 2009, pod opr. št.
34140/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o odplačnem prenosu pravice
trajnega razpolaganja, uporabe in uživanja
z dne 20. 7. 1965, sklenjene med prodajalcem Poslovnim združenjem za industrijsko
gradnjo Imos Ljubljana in kupcem Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana Center,
za atrijsko hišo tipa L-5A št. D1/4, na lokaciji
Vič M-1 v izmeri 74,09 m2;
– kupoprodajne pogodbe št. 05/2-K41-93
z dne 8. 6. 1967, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim skladom Občine Ljub
ljana Center, v redni likvidaciji in kupcem
Ivanom Bizjakom, Sp. Idrija 48a, za atrijsko
hišo v izmeri 74,09 m2, na lokaciji Vič M-1.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 2009
Dn 32671/2005
Os-1972/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Justine Godeša, Na peči 6, Ljub
ljana, ki jo zastopa družba JUS-KO d.o.o.,
Proletarska c. 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 3 v pritličju, na naslovu Na Peči 6, Ljub
ljana, z ident. št. 3.E, vpisano v podvl. št.
1270/3, k.o. Štepanja vas, dne 22. 1. 2009,
pod opr. št. Dn 32671/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med prodajalko Občino
Ljubljana Moste in kupcem Agrokombinat
Emona Ljubljana, za stanovanje št. 3 v pritličju, na naslovu Na Peči 6, Ljubljana, z ident.
št. 3.E, vpisano v podvl. št. 1270/3, k.o.
Štepanja vas,
– kupoprodajne pogodbe z dne 23. 5.
1969, sklenjene med prodajalcem Agrokombinat Emona Ljubljana, Miklošičeva 4, Ljub
ljana in kupcem Godeša Stanetom, Na peči
6, Ljubljana, za stanovanje št. 3 v pritličju,
na naslovu Na Peči 6, Ljubljana, z ident.
št. 3.E, vpisano v podvl. št. 1270/3, k.o.
Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
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pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 2. 2009

2-sobno stanovanje št. 79 v XI. nadstropju s shrambo št. 79 v kleti, na naslovu Na
Jami 9, Ljubljana, z ident. št. 78.E, vpisano
v podvl. št. 2146/78, k.o. Spodnja Šiška, dne
2. 2. 2009, pod opr. št. Dn 14340/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o prodaji stanovanja št. 53
z dne 18. 12. 1991, sklenjene med prodajalcem Iskro industrijo za električna orodja,
p.o. Kranj in kupovalko Bavdaž Klopčič Tatjano, Na Jami 9, Ljubljana, za nepremičnino, 2-sobno stanovanje št. 79 v XI. nadstropju s shrambo št. 79 v kleti, na naslovu Na
Jami 9, Ljubljana, z ident. št. 78.E, vpisano
v podvl. št. 2146/78, k.o. Spodnja Šiška;
– aneksa k pogodbi o prodaji stanovanja
št. 53, sklenjenega med prodajalcem Iskro
industrijo za električna orodja, p.o. Kranj in
kupovalko Bavdaž Klopčič Tatjano, Na Jami
9, Ljubljana, za nepremičnino, 2-sobno stanovanje št. 79 v XI. nadstropju s shrambo
št. 79 v kleti, na naslovu Na Jami 9, Ljub
ljana, z ident. št. 78.E, vpisano v podvl. št.
2146/78, k.o. Spodnja Šiška;
– darilne pogodbe z dne 23. 10. 1998,
sklenjene med darovalko Bavdaž Klopčič
Tatjano, Na Jami 9, Ljubljana in obdarjencem Klopčič Igorjem, 27 Bruma Villas David
Daper Road 2198 Bruma Gauteng, Johannesburg, South Africa, za nepremičnino,
2-sobno stanovanje št. 79 v XI. nadstropju
s shrambo št. 79 v kleti, na naslovu Na Jami
9, Ljubljana, z ident. št. 78.E, vpisano v podvl. št. 2146/78, k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2009

Dn 14038/2005
Os-1973/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Borovičanin Alena, Ul. bratov Učakar
48, Ljubljana, ki ga zastopa družba Otium,
d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje št. 5, na naslovu Ul. bratov Učakar 48, Ljubljana, z ident. št. 8.E, vpisano
v podvl. št. 4697/8, k.o. Zgornja Šiška, dne
15. 1. 2009, pod opr. št. Dn 14038/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 74-4989 z dne 9. 9. 1974, sklenjene med prodajalcem GIP Ingrad, Celje in
kupovalko Počivalšek Ljudmilo, Na jami 5,
Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje št.
5, na naslovu Ul. bratov Učakar 48, Ljub
ljana, z ident. št. 8.E, vpisano v podvl. št.
4697/8, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2009
Dn 1001/2009
Os-1984/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Anice Dumas, 598 rue des Cordies,
07300 Tournon, Francija, ki jo zastopa odvetniška pisarna Sluga iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. 22,
na terasi, na naslovu Ul. bratov Učakar 118,
Ljubljana, z identifikatorjem št. 46.E, podvl.
št. 4425/46, k.o. Zg. Šiška in garažni boks
št. 116 v kleti, na naslovu Ul. bratov Učakar
116 in 118, Ljubljana, z identifikatorjem št.
63.E, podvl. št. 4425/63, k.o. Zg. Šiška, dne
26. 1. 2009 pod opr. št. Dn 1001/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 78-6522 z dne
6. 10. 1978, sklenjene med prodajalcem
Gradbenim industrijskim podjetjem Ingrad
Celje, Ljubljanska 16, Celje in kupovalko
Darinko Mirt, Strma pot 6, Celje, za stanovanje št. 22, ki leži na terasi na zahodni strani
stolpnice H-8, stanovanjskega objekta H7-8,
Soseska ŠS 9 Koseze;
– 1. dodatka h kupni pogodbi z dne 11. 4.
1979, sklenjene med prodajalcem GIP Ingrad Celje in kupovalko Darinko Mirt, Strma
pot 6, Celje, za garažni boks št. 116 v izmeri
15,15 m2, ki leži v kleti na vzhodni strani
stanovanjskega objekta H7-8, Soseska ŠS
9 Koseze.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic 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 navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2009
Dn 19672/2003
Os-1985/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Robit d.o.o., Špruha 1, Trzin, ki ga
zastopa odvetnica Janina Križaj iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, parc. št. 308/8, vl. št. 784, k.o.
Medvode, dne 11. 11. 2008, pod opr. št.
Dn 19672/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe št. 01/07/01 z dne 20. 9. 2001,
sklenjene med prodajalcem Mebles d.o.o.,
Vaše 30f, Medvode, in kupcem Robit d.o.o.,
Špruhe 1, Mengeš, za parcelo št. 308/8, vl.
št. 784, k.o. Medvode.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2009
Dn 5916/2008
Os-2091/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Branka Žigra, Dunajska 103, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. 38 v 6. nadstropju na Dunajski 103
v Ljubljani z identifikatorjem št. 38.E, podvl.
št. 4149/38, k.o. Bežigrad, dne 6. 2. 2009
pod opr. št. Dn 5916/2008 izdalo sklep o začetku vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe iz leta 1984, sklenjene med prodajalcem ZIGP Imos o.sol.o.,
Linhartova 11, Ljubljana, in kupcem Andrejem Luštrekom, Titova 133, Ljubljana, za
stanovanje št. 38 v 6. nadstropju stanovanjske stavbe na Dunajski 103 v Ljubljani,
– razdelilne pogodbe z dne 26. 10. 1992,
sklenjene med Ano Pahor, Smoletova 12,
Ljubljana in Marto Šmid, Mencingerjeva 1,
Ljubljana, za dvosobno stanovanje št. 38, ki
se nahaja v 6. nadstropju stanovanjskega
bloka v Ljubljani, Titova 33, sedaj Dunajska 103.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2009
Dn 14340/2006
Os-2092/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja družbe Spekter, d.o.o., Trg revolucije 7,
Trbovlje, ki ga zastopa odvetnica Katarina
Magyar Erjavec, Glinška 10, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
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Dn 21637/2006
Os-2096/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Geč Mira, Bilečanska 5, Ljubljana, ki
ga zastopa odvetnica Barbara Štraus Kunaver, Komenskega 12, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 83 v 7. nadstropju, na naslovu Bilečanska ulica 5, Ljubljana, z ident.
št. 83.E, vpisano v podvl. št. 1371/83, k.o.
Štepanja vas, dne 2. 2. 2009, pod opr. št.
Dn 21637/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 22 z dne 14. 9. 1992, sklenjene med prodajalcem Železniško srednjo šolo Ljubljana
in kupovalko Šavko Majdo, Bilečanska 5,
Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje št.
83 v 7. nadstropju, na naslovu Bilečanska
ulica 5, Ljubljana, z ident. št. 83.E, vpisano
v podvl. št. 1371/83, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2009
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Dn 25985/2007
Os-2117/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Suhadolnik Mitje, Tugomerjeva 6, Ljubljana,
ki ga zastopa družba Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška 185, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini
z identifikatorjem 14.E, podvl. št. 4989/14,
k.o. Zg. Šiška, dne 26. 1. 2009 pod opr. št.
Dn 25985/2007 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže št. G 70/66
z dne 14. 10. 1966, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs, Celovška c.
87, Ljubljana (kot prodajalcem) in Ogrin
Rudijem, Gospodinjska 27, Ljubljana (kot
kupcem) za nepremičnino ki ima sedaj
identifikator 14.E, podvl. št. 4989/14, k.o.
Zg. Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2009
Dn 1950/2006
Os-2118/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lavrič Marije, Celovška cesta 163, Ljubljana,
ki jo zastopa Ataurus, poslovne in računalniške storitve, Predan Andrej s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 39
v 7. nad., na naslovu Celovška cesta 163,
Ljubljana, z ident. št. 239.E, vpisano v podvl. št. 4544/143, k.o. Zgornja Šiška, dne
3. 2. 2009, pod opr. št. Dn 1950/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št 2427/64-65 z dne
30. 6. 1965, sklenjene med Skladom za
zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana Šiška, Ljubljana (kot prodajalcem) in Kocjan
Francem, Stara vas 15, Bizeljsko (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 239.E, vpisano v podvl. št. 4544/143, k.o.
Zgornja Šiška;
– kupoprodajne pogodbe z dne 14. 4.
1978, sklenjene med Kocjan Francem, Celovška cesta 163, Ljubljana (kot prodajalcem) ter Lavrič Alojzem in Lavrin Marijo,
oba Križna 2, Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 239.E,
vpisano v podvl. št. 4544/143, k.o. Zgornja
Šiška.
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 Ljubljani
dne 20. 2. 2009
Dn 32909/2004
Os-2119/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ma-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sterl Slavka, Rožna ul. 26, Kočevje, ki ga
zastopa družba Kreator, Poslovni center
d.o.o., Litijska 38, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnini z ident. št.
dela stavbe 1721-210-113, k.o. Gradišče I,
dne 3. 2. 2009 pod opr. št. Dn 32909/2004
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. FV»D«-I/15 z dne 7. 3. 1974 sklenjene
med Gradbenim podjetjem Tehnika Ljub
ljana (kot prodajalcem) ter Kastelic Aleksandrom in Višnjo, oba Einspielerjeva 5, Ljub
ljana (kot kupca), za nepremičnino ki ima
sedaj ident. št. dela stavbe 1721-210-113,
k.o. Gradišče I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2009
Dn 19275/2005
Os-2145/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bojana Krapenca, Vodnikova cesta 6,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 52 v 8. nadstropju, na naslovu Vodnikova cesta 6, Ljub
ljana, z ident. št. 52.E, vpisano v podvl. št.
2157/52, k.o. Spodnja Šiška, dne 23. 10.
2008, pod opr. št. Dn 19275/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 47/83 z dne 29. 7. 1983, dodatka št. 1
k prodajni pogodbi št. 47/83 z dne 10. 9.
1984 in dodatka št. 2 k prodajni pogodbi št.
47/83 z dne 14. 12. 1984, sklenjene med
prodajalcem DO Giposs Inženiring, TOZD
Inžeiniring, n.sub.o. in kupcem Gobec Veljo,
Ul. Stare pravde 5, Ljubljana, za stanovanje
št. 52 v 8. nadstropju, na naslovu Vodnikova
cesta 6, Ljubljana, z ident. št. 52.E, vpisano
v podvl. št. 2157/52, k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 2009
Dn 23272/2008
Os-2146/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Repar Boštjana, Lanišče 17, Škofljica, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 68 v 10. nadstropju, na naslovu Proletarska 2, Ljubljana, z ident. št. 68.E,
vpisano v podvl. št. 1398/68, k.o. Moste, dne
27. 1. 2009, pod opr. št. Dn 23272/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med GIP Pionir Novo
mesto (kot prodajalcem) in Marijo Čok (kot
kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj

ident. št. 68.E, vpisano v podvl. št. 1398/68,
k.o. Moste,
– prodajne pogodbe, sklenjene leta 1972,
sklenjene med Marijo Čok (kot prodajalko) in
Lidijo Šega (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 68.E, vpisano
v podvl. št. 1398/68, k.o. Moste,
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 4.
1975, sklenjeno med Šega Lidijo, roj. Ličen,
Proletarska 2, Ljubljana (kot prodajalko) in
Mohar Bojanom, Bratovževa ploščad 16,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 68.E, vpisano v podvl.
št. 1398/68, k.o. Moste,
– kupoprodajne pogodbe z dne 6. 1.
1988, sklenjene med Mohar Bojanom, Na
Klisu S-6, Vrhnika (kot prodajalcem) in Vajkovič Kazimirjem, Pokopališka 4, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 68.E, vpisano v podvl. št. 1398/68,
k.o. Moste,
– kupoprodajne pogodbe z dne 7. 8.
1997, sklenjene med Vajkovič Kazimirjem,
Proletarska 2, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Repar Boštjanom, Lanišče 17, Škofljica
(kot kupcem) za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 68.E, vpisano v podvl. št. 1398/68,
k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2009
Dn 15867/2006
Os-2147/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Majstorović Ivana, Jakčeva ul. 14, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 20 v 4. nad., na
naslovu Jakčeva ulica 14, Ljubljana, z ident.
št. 120.E, vpisano v podvl. št. 1368/45, k.o.
Štepanja vas, dne 4. 2. 2009, pod opr. št.
Dn 15867/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
4016/93 z dne 18. 10. 1993, sklenjene med
Mestom Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Majstorović Ivanom,
Jakčeva 14, Ljubljana (kot kupcem) za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 120.E,
vpisano v podvl. št. 1368/45, k.o. Štepanja
vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2009
Dn 9617/2006
Os-2148/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Udovič Florjana, Novo Polje, cesta XI/5,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, garažo št. 310 v 3. etaži B ob

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kajuhovi ulici v Ljubljani, z ident. št. 310.E,
vpisano v podvl. št. 1639/100, k.o. Moste,
dne 30. 1. 2009, pod opr. št. Dn 9617/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim podjetjem Bežigrad-Moste, Ljub
ljana in kupcem Trifunovič Gojkom, Rojčeva
ulica 16, Ljubljana, za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 310.E, vpisano v podvl. št.
1639/100, k.o. Moste,
– kupno prodajne pogodbe z dne 2. 4.
1979, sklenjene med prodajalcem Trifunovič Gojkom, Rojčeva 16, Ljubljana in kupcem Udovič Florjanom, Novo Polje, cesta
XI/5, Ljubljana, za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 310.E, vpisano v podvl. št.
1639/100, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2009

pri Turjaku, za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 5.E, vpisano v podvl. št. 4361/5,
k.o. Vič,
– kupne pogodbe z dne 3. 4. 1979, sklenjene med prodajalcem Šmuc Andrejem,
Vidmarjeva 8, Ljubljana ter kupcema Mechora Rudolfom in Marjeto, oba Petkovškovo nabrežje 37, Ljubljana, za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 5.E, vpisano v podvl.
št. 4361/5, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2009

Dn 11788/2006
Os-2150/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Svarunje Ferš, Topniška 70, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškokjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 88 v 12.
nadstropju, na naslovu Topniška ulica 70,
Ljubljana, z ident. št. 88.E, vpisano v podvl.
št. 3844/89, k.o. Bežigrad, dne 22. 1. 2009,
pod opr. št. Dn 11788/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
S-1/88 z dne 19. 8. 1971, sklenjene med
Gradbenim podjetjem Tehnika Ljubljana ter
Ferš Frančiško in Dragom, za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 88.E, vpisano v podvl.
št. 3844/89, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2009

Dn 25467/2006
Os-2152/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Zdenke Pokrivka, Beblerjev trg 13, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje, na naslovu Beblerjev trg 13, Ljubljana, z ident. št. 79.E, v podvl. št. 350/79, k.o. Nove Jarše, 3. 2. 2009,
pod opr. št. Dn 25467/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 78-35-S
z dne 1. 6. 1978, sklenjene med GIP Gradis, n.sol.o., Ljubljana (kot prodajalcem)
in Žuraj Dušanom, Vinarska 12c, Maribor
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 79.E, v podvl. št. 350/79, k.o.
Nove Jarše,
– kupoprodajne pogodbe z dne 12. 6.
1987, sklenjene med Žuraj Dušanom, Vinarska 12c, Maribor (kot prodajalcem) ter
Kamnar Francem in Verico, oba Cesta na
Ozare 10, Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 79.E, v podvl.
št. 350/79, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2009

Dn 10635/2006
Os-2151/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavratnik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marjete Mechora, Vidmarjeva ulica
8, Ljubljana, ki jo zastopa Ataurus, Andrej
Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 5 v 3. etaži, na naslovu Vidmarjeva ulica 8, Ljubljana, z ident. št. 5.E,
vpisano v podvl. št. 4361/5, k.o. Vič, dne
29. 1. 2009, pod opr. št. Dn 10635/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– dodatka h kupoprodajni pogodbi št.
266/62 z dne 9. 4. 1964, sklenjenega med
prodajalcem Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana Vič - Rudnik ter kupcema Šmuc
Frančiško in Andrejem, oba Mali Ločnik 1

Dn 15406/2006
Os-2153/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Čekič Draga, Ul. bratov Učakar 82, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, garažo št. 2 v kleti - koridor, na
naslovu Ulica bratov Učakar 80 in 82, Ljub
ljana, z ident. št. 26.E, vpisano v podvl. št.
4311/53, k.o. Zgornja Šiška, dne 4. 2. 2009,
pod opr. št. Dn 15406/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o nakupu garaže
št. G-2049 z dne 20. 11. 1979, sklenjene
med SGP Zidar Kočevje (kot prodajalcem)
in Dadič Ivom, Ul. bratov Učakar 50, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 26.E., vpisano v podvl. št.
4311/53, k.o. Zgornja Šiška.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni garaži, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2009
Dn 29902/2005
Os-2154/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Matejke Jančič, Novakova ulica 5, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, garažo št. G4 v kleti na Zvonarski
9 v Ljubljani, z ident. št. 183.E, vpisano
v podvl. št. 144/96, k.o. Prule, 22. 1. 2009,
pod opr. št. Dn 29902/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe št. 05/2-K-30/2-g
z dne 15. 8. 1965, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana Center
(kot prodajalcem) in Kumbatovič Filipom,
Zvonarska 17, Ljubljana (kot kupcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 183.E,
vpisano v podvl. št. 144/96, k.o. Prule.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2009
Dn 7224/2006
Os-2155/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jolić Milke, Brodarjev trg 13, Ljubljana, ki jo
zastopa Otium d.o.o., Ulica Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, garažo št. 39 v 1. nadstropju, Gt 1/2 Pot na Fužine, Ljubljana, z ident.
št. 151.E, vpisano v podvl. št. 1682/151,
k.o. Moste, dne 30. 1. 2009, pod opr. št.
Dn 7224/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 648/86 z dne
16. 5. 1986, sklenjene med IMOS, podjetje
za gradbeni inženiring del doma in v tujini,
p.o. Ljubljana, Trg VII. Kongresa ZKJ št. 1,
ki ga zatopa Rado Hafner (kot prodajalcem)
in Pivk Francijem, Pot na Fužine 39, Ljub
ljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 151.E, vpisano v podvl. št.
1682/151, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2009
Dn 10687/2006
Os-2157/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Nevenke Huč, Dunajska 113,
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Ljubljana, ki jo zastopa odv. Andreja Bercieri, Miklošičeva 16, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 35 v 5. nadstropju, na naslovu Dunajska
cesta 113, Ljubljana, z ident. št. 34.E, vpisano v podvl. št. 3710/52, k.o. Bežigrad, dne
28. 1. 2009, pod opr. št. Dn 10687/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 82/90 B-1 z dne
28. 11. 1990, sklenjene med prodajalcem
IMOS d.d., Ljubljana in kupovalko Marijo
Radetič, Kuzmičeva 5, Ljubljana, za stanovanje št. 35 v 5. nadstropju, na naslovu Dunajska cesta 113, Ljubljana, z ident. št. 34.E,
vpisano v podvl. št. 3710/52, k.o. Bežigrad,
– aneksa št. 1/90 z dne 19. 12. 1990,
sklenjenega med prodajalcem IMOS d.d.,
Ljubljana in kupovalko Marijo Radetič, Kuzmičeva 5, Ljubljana, za stanovanje št. 35
v 5. nadstropju, na naslovu Dunajska cesta
113, Ljubljana, z ident. št. 34.E, vpisano
v podvl. št. 3710/52, k.o. Bežigrad,
– aneksa št. 2/91 z dne 29. 3. 1991, sklenjenega med prodajalcem IMOS d.d., Ljub
ljana in kupovalko Marijo Radetič, Kuzmičeva 5, Ljubljana, za stanovanje št. 35 v 5.
nadstropju, na naslovu Dunajska cesta 113,
Ljubljana, z ident. št. 34.E, vpisano v podvl.
št. 3710/52, k.o. Bežigrad,
– aneksa št. 3/91 z dne 29. 8. 1991, sklenjenega med prodajalcem IMOS d.d., Ljub
ljana in kupovalko Marijo Radetič, Kuzmičeva 5, Ljubljana, za stanovanje št. 35 v 5.
nadstropju, na naslovu Dunajska cesta 113,
Ljubljana, z ident. št. 34.E, vpisano v podvl.
št. 3710/52, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2009
Dn 19189/2008
Os-2158/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Janežič Pavle Štefanije, Dolenjska cesta 45c,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje št. 8, v 1. nadstropju, na naslovu Dolenjska cesta 45c,
Ljubljana, z ident. št. 8.E, vpisano v podvl.
št. 4404/8, k.o. Karlovško predmestje, dne
29. 1. 2009, pod opr. št. Dn 19189/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 68-1961 z dne 23. 12. 1968, sklenjene med Poslovnim združenjem »GIPOSS«
Ljubljana (kot prodajalcem) in Gorec Mirkom, Zvonarska 7, Ljubljana (kot kupcem),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 8.E,
vpisano v podvl. št. 4404/8, k.o. Karlovško
predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2009

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dn 5410/2006
Os-2159/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Oblak Slavke, Kajuhova ulica 42, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. 99 v 1. etaži C, na naslovu ob Kajuhovi ulici, Ljubljana, z ident. št.
99.E, vpisano v podvl. št. 1638/5, k.o. Vič,
dne 8. 1. 2009, pod opr. št. Dn 5410/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 3. 1. 1968, sklenjene med
Stanovanjskim podjetjem Bežigrad–Moste,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Oblak Andrejem, Kajuhova 42, Ljubljana (kot kupcem),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 99.E,
vpisano v podvl. št. 1638/5, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni garaži, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2009
Dn 22736/2006
Os-2161/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Alif
Jerneja in Rakun-Alif Irmine, oba Bilečanska
ulica 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 56 v 5. nadstropju, na
naslovu Bilečanska ulica 5, Ljubljana, z ident.
št. 56.E, vpisano v podvl. št. 1371/56, k.o.
Štepanja vas, dne 30. 1. 2009, pod opr. št.
Dn 22736/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe št. 67/78 z dne 19. 5. 1978, sklenjene med prodajalcem IMOS p.o., Ljubljana
ter kupcema Rogina Andrejem in Andrejo,
oba Pugljeva 1, Ljubljana, za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 56.E, vpisano v podvl.
št. 1371/56, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2009
Dn 8239/2006
Os-2163/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Damjane Klančar Tadić, Cesta Radomeljske čete 63, Radomlje, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, garažo
ob Iga Grudna, Ljubljana, z ident. št. 35.E,
vpisano v podvl. št. 4198/35, k.o. Vič, dne
11. 12. 2008, pod opr. št. Dn 8701/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
372/79-09-94 z dne 16. 7. 1979, sklenjene
med SGP Grosuplje n.sol.o., Grosuplje (kot
prodajalcem) in Starič Antonijo, Štefanova 9,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 35.E, vpisano v podvl.
št. 4198/35, k.o. Vič.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2009
Dn 31483/2005
Os-2164/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Koblar Pavleta, Jamova cesta 62, Ljubljana,
ki ga po pooblastilu zastopa Boris Kenda,
Čezsoča 105, Bovec, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, garažo
št. 19 v 7. nadstropju niza ob Jamovi ulici
v Ljubljani, z ident. št. 719.E, vpisano v podvl. št. 4019/204, k.o. Vič, dne 22. 1. 2009,
pod opr. št. Dn 31483/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe št. 57/75-02/5 z dne
30. 1. 1975, sklenjene med SGP Grosuplje,
Taborska c. 13, Grosuplje (kot prodajalcem)
ter Koblar Pavlom in Anico, oba Jamova 62,
Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 719.E, vpisano v podvl.
št. 4019/204, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2009
Dn 11793/2006
Os-2165/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Meha Jašića, Tržaška cesta 6, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice, vknjižbe
prepovedi odtujitve in obremenitve stanovanja v korist Stanovanjskega sklada RS
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri
nepremičnini, vpisani v podvl. št. 1212/24,
k.o. Gradišče II, dne 12. 1. 2009, pod opr.
št. Dn 11793/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 157 z dne
2. 4. 1992 o prodaji stanovanja št. 0 v I.
nadstropju v objektu Tržaška 6, Ljubljana,
med Stanovanjskim skladom RS in Mehom
Jašićem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2009
Dn 11376/2006
Os-2166/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Milene Vovk, Tržaška cesta 39, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepre-
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mičnino, garažo št. 12 v pritličju 4 niza ob
Jamovi ulici v Ljubljani, z ident. št. 412.E,
vpisani v podvl. št. 4019/109, k.o. Vič, dne
20. 1. 2009, pod opr. št. Dn 11376/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajna pogodba št. 462/75-02/5
z dne 26. 9. 1975, sklenjena med Splošnim
gradbenim podjetjem Grosuplje in Nuklearno elektrarno Krško o prodaji Duplex garaž
ob Jamovi ulici v Ljubljani, stoječ na parceli
št. 1693 in 1694, k.o. Vič, garaže št. 12., 13.,
14. in 15. pritličja IV.,
– menjalna pogodba št. 0081/91 z dne
25. 3. 1991, sklenjena med Gradbeno industrijskim podjetjem Pionir Novo mesto in
Nuklearno elektrarno Krško, s katero se na
GIP Pionir prenese Duplex garaž ob Jamovi
ulici v Ljubljani, stoječ na parceli št. 1693 in
1694, k.o. Vič, garaže št. 12., 13., 14. in 15.
pritličja IV.,
– prodajna pogodba št. 398/91 z dne
17. 9. 1991, sklenjena med Gradbeno industrijskim podjetjem Pionir Novo mesto in
Aleksandrom Todorovičem o prodaji Duplex
garaž ob Jamovi ulici v Ljubljani, stoječ na
parceli št. 1693 in 1694, k.o. Vič, garaže št.
12., 13., 14. in 15. pritličja IV.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2009
Dn 23878/2008
Os-2167/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Topole Marjete, Črtomirova ulica 17, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 14, na naslovu Črtomirova ulica 17, Ljubljana, z ident. št. 14.E,
vpisan v podvl. št. 4203/14, k.o. Bežigrad,
dne 2. 2. 2009, pod opr. št. Dn 23878/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Kmetijskim inštitutom Slovenije (kot prodajalcem)
in Agrotehniko – trgovino d.o.o., Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 14.E., vpisano v podvl. št. 4203/14,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2009
Dn 11883/2006
Os-2169/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Primoža Plestenjaka,
Prešernova 34, Bled, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, stanovanje št. 57 v 11. nadstropju, na naslovu Šarhova ulica 30, Ljubljana,

z ident. št. 57.E, vpisano v podvl. št. 1472/57,
k.o. Brinje I, dne 20. 1. 2009, pod opr. št.
Dn 11883/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji garsonjere št. 57 v 11. nadstropju v stanovanjskem
objektu, na naslovu Šarhova ulica 30, parc.
št. 236, 237, k.o. Brinje, z dne 10. 12. 1967
med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš
Občine Ljubljana - Bežigrad (v redni likvidaciji) in Anico Vdovč.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2009
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8, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 45.E, vpisano v podvl.
št. 3669/46, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2009

Dn 34331/2008
Os-2170/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Mojce Flander, Prekmurska ulica 3, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 3 v pritličju
in shrambo ter drvarnico št. 3, na naslovu Prekmurska ulica 3, Ljubljana, z ident.
št. 5.E in 6.E, vpisano v podvl. št. 3679/4,
k.o. Bežigrad, dne 13. 1. 2009, pod opr. št.
Dn 34331/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 2578 z dne 19. 12. 1991, sklenjene med
Termiko, p.o., Ljubljana (kot prodajalcem)
in Mojco Flander, Prekmurska 3, Ljubljana
(kot kupovalko), za nepremičnine, ki imajo
sedaj ident. št. 5.E in 6.E, vpisane v podvl.
št. 3679/4, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2009

Dn 404/2007
Os-2172/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Klemenčič Vladislave, Pod Lipami 62, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 5 v 1. nadstropju, na naslovu Tibilisijska ulica 4, Ljub
ljana, z ident. št. 105.E, vpisano v podvl. št.
3917/20, k.o. Vič, dne 28. 1. 2009, pod opr.
št. Dn 404/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 2038/92 z dne 31. 1. 1992,
sklenjene med Mestom Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana (kot prodajalcem) in Zakrajšek Stanislavom, Tibilisijska 4, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 105.E, vpisano v podvl. št.
3917/20, k.o. Vič,
– kupoprodajne pogodbe z dne 8. 9.
1993, sklenjen med Zakrajšek Janezom,
Prijateljev trg 13, Ribnica in Pahulje Terezijo,
Opekarska c. 40, Ribnica (kot prodajalca) in
Krušič Gašperjem in Lidijo, oba Jalnova 56,
Ljubljana (kot kupca), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 105.E, vpisano v podvl.
št. 3917/20, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2009

Dn 11676/2006
Os-2171/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Edvarda Mahniča, Glavarjeva ulica 9, Ljub
ljana, ki ga zastopa odv. mag. Katarina Prebil iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine pri nepremičnini, garaži št. 45 v I.
nadstropju na Z strani ob Glavarjeva ulici
v Ljubljani, z ident. št. 45.E, vpisani v podvl.
št. 3669/46, k.o. Bežigrad, dne 20. 1. 2009,
pod opr. št. Dn 11676/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 13. 4.
1975, sklenjene med Mahnič Edvardom,
Glavarjeva 16, Ljubljana (kot kupcem) in
Bole Aleksandrom, Kamnogoriška 47, Ljub
ljana (kot prodajalcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 45.E, vpisano v podvl. št.
3669/46, k.o. Bežigrad,
– pogodbe št. 11.168 z dne 27. 10. 1966,
sklenjene med SGP Stabenik Izola (kot prodajalcem) in Bole Aleksandrom, Glavarjeva

Dn 10055/2006
Os-2173/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Branke Mikanović, Polje cesta
VII/2, Ljubljana, ki jo zastopa družba SPL
d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini,
stanovanje št. 47 v 3. nadstropju in pomožni prostor št. 47 v kleti, na naslovu Polje
c. VII/2 v Ljubljani, z ident. št. 93.E in 94.E,
vpisani v podvl. št. 1934/47, k.o. Slape, dne
29. 1. 2009, pod opr. št. Dn 10055/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 1706/A
z dne 6. 8. 1974, sklenjene med prodajalcem GP Obnova Ljubljana in kupcem RTV,
Tavčarjeva 17, Ljubljana, za nepremičnini, ki
imata sedaj ident. št. 93.E in 94.E, vpisani
v podvl. št. 1934/47, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2009
Dn 10465/2006
Os-2174/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gros Davorina, Kvedrova 3, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 11 v 2. nadstropju,
na naslovu Kvedrova 3, Ljubljana, z ident.
št. 111.E, vpisano v podvl. št. 325/11, k.o.
Nove Jarše, dne 29. 1. 2009, pod opr. št.
Dn 10465/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o nakupu stanovanja kot posameznega dela stavbe z dne 16. 10. 1969,
sklenjene med prodajalcem GIP Gradis Ljub
ljana ter kupcema Hrkač Ivanom in Frančiško, oba Vodnikova 35a, Ljubljana, za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 111.E, vpisano
v podvl. št. 325/11, k.o. Nove Jarše,
– menjalne pogodbe z dne 29. 3. 1982,
sklenjene med prvo pogodbenikoma Hrkač
Ivanom in Frančiško, oba Vodnikova 35a,
Ljubljana in drugo pogodbenikom Gros Davorinom, Moše Pijade 8, Kranj, za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 111.E, vpisano
v podvl. št. 325/11, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2009
Dn 10686/2006
Os-2175/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja dr. Hoenigsman Zvonimirja, Senčna ulica 11, Izola, ki ga zastopa odv. Žiga Klun iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino parc. št. 336/16, vpisano v vl.
št. 1094, k.o. Stanežiče, dne 28. 1. 2009,
pod opr. št. Dn 10686/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
18. 5. 1988, sklenjene med prodajalko Horvat Ksenijo, Pot na gradišče 22, Ljubljana
ter kupcema Honigsman dr. Zvonimirjem,
Senčna ulica 11, Izola in Tanjo Honigsman,
K. Babnika 36, Ljubljana, za nepremičnino
parc. št. 336/16, vpisano v vl. št. 1094, k.o.
Stanežiče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2009
Dn 24969/2008
Os-2177/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižnih sodnici Janji Žejn,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jašić Zumrete, Anžurjeva 26, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetnica Ada Gole Grandovec iz
Trebnjega, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, stanovanje št. C.II.11 v 1.
nadstropju, na naslovu Dunajska cesta 186,
Ljubljana, z ident. št. 3.E, vpisano v podvl.
št. 2992/93, k.o. Stožice, dne 12. 1. 2009,
pod opr. št. Dn 24969/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 6.
1999, sklenjene med R.E.Z. Inženiring
d.o.o., Kersnikova 10, Ljubljana (kot prodajalcem) in Zil Inženiring d.d., Kersnikova
10, Ljubljana ter Reality, podjetje za organizacijske in ekonomske storitve na področju
prometa nepremičnin, gradnja objektov in trgovina z gradbenim materialom d.o.o., Čirče
35, Kranj (kot kupcema), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 3.E, vpisano v podvl.
št. 2992/93, k.o. Stožice,
– kupoprodajne pogodbe št. 270/00 z dne
13. 7. 2000, sklenjene med Reality, podjetje za organizacijske in ekonomske storitve
na področju prometa nepremičnin, gradnja
objektov in trgovina z gradbenim materialom
d.o.o., Čirče 35, Kranj in Zil Inženiring d.d.,
Kersnikova 10, Ljubljana (kot prodajalcema)
in Horvat Jankom, Ribiška ulica 8, Maribor
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 3.E, vpisano v podvl. št. 2992/93,
k.o. Stožice,
– aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi
št. 270/00 z dne 13. 7. 2000, sklenjenega
med Reality, podjetje za organizacijske in
ekonomske storitve na področju prometa
nepremičnin, gradnja objektov in trgovina
z gradbenim materialom d.o.o., Čirče 35,
Kranj in Zil Inženiring d.d., Kersnikova 10,
Ljubljana (kot prodajalcema) in Horvat Jankom, Ribiška ulica 8, Maribor (kot kupcem),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 3.E,
vpisano v podvl. št. 2992/93, k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2009
Dn 1135/09
Os-2550/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Mojci
Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tinke Vravnik, stanujoče Pot ob Homšici 25,
Slovenj Gradec, o predlogu za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini pripisani
podvl. št. 1734/81, k.o. Spodnje Radvanje,
pod opr. št. Dn 1135/09, 10. 2. 2009 izdalo
sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne listine,
soinvestitorske pogodbe št. 4-1/89 z dne
15. 1. 1987, sklenjene med investitorjem Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Maribor
po pooblaščeni organizaciji Zavodu za izgradnjo Maribor, ki ga je zastopal direktor Vinko
Borec in soinvestitorko Rayo Vanina, stanujočo Prušnikova ulica 38, Maribor, s katero je
bilo dogovorjeno, da soinvestitorka sodeluje
pri izgradnji stanovanjskega objekta A v soseski Studenci, na parc. št. 144, k.o. Zgornje
Radvanje in si s tem zagotovi stanovanje št.
12 v lameli A3, v IV. nadstropju, v neto izmeri
68,90 m2 in v kateri je investitor dovolil na

tem vknjižbo pravice uporabe etažne lastnine
v korist soinvestitorke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 3. 2009
Dn 16070/08
Os-2551/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ruperta Žižka, stanujočega Ranca 2d, Pesnica pri Mariboru, ki ga po pooblastilu
zastopa Ramzes d.o.o., Podrgrajsova ulica
12, Maribor, po direktorju Borisu Faninu, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini
pripisani podvl. št. 1588/3, k.o. Studenci,
pod opr. št. Dn 16070/08, 20. 1. 2009 izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja, 34/92 z dne 9. 6. 1992, sklenjene na osnovi določil Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91) med prodajalcem
Tekol Maribor, ki ga je zastopala direktorica
Zorica Langerholc in kupcem Ivanom Bolkovičem, EMŠO 3108933500892, s katero
je prodajalec kupcu prodal stanovanje v izmeri 34,11 m2, v pritličju stanovanjske hiše,
na naslovu Groharjeva ulica 3, Maribor, na
parc. št. 1503/6, vl. št. 1588, k.o. Studenci
in na tem dovolil vknjižbo lastninske pravice na kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 3. 2009
Dn 14470/08
Os-2552/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Milana Grlice, stanujočega Stantetova ulica
30, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa
Ramzes d.o.o., Podrgrajsova ulica 12, Maribor, po direktorju Borisu Faninu, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini pripisani
podvl. št. 1964/63, k.o. Spodnje Radvanje,
v korist predlagatelja v višini 1/2 celote in
v korist Vlaste Grlica v višini 1/2 celote,
pod opr. št. Dn 14470/08, 20. 1. 2009 izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe št. 3278-752/48,
z dne 14. 2. 1983, sklenjene med prodajalcem Samoupravno stanovanjsko skupnostjo
Maribor, po pooblaščeni delovni organizaciji
Staninvest Maribor, Grajska ulica 17, ki ga
je zastopal direktor Ivan Grauf in kupcema
Milanom Grlico, roj. 28. 6. 1951 in Vlasto
Grlica, roj. 2. 6. 1956, stanujočih Dalmatinska ulica 45, Maribor, s katero je prodajalec kupcema prodal stanovanje št. 15 v III.
nadstropju stanovanjske hiše Stantetova ulica 30, Maribor, parc. št. 1009, k.o. Spodje
Radvanje in na njem dovolil vknjižbo pravice
uporabe etažne lastnine v korist kupcev,
vsakega v višini 1/2 celote.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka in Vlaste Grlica.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 3. 2009
Dn 14505/08
Os-2553/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Aljaža Sancina, stanujočega Stantetova ulica
32, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa Ramzes d.o.o., Podrgrajsova ulica 12,
Maribor, po direktorju Borisu Faninu, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini
pripisani podvl. št. 1964/90, k.o. Spodnje
Radvanje, v korist predlagatelja v višini 1/2
celote in v korist Jane Sancin v višini 1/2
celote, pod opr. št. Dn 14505/08, 10. 2.
2009 izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 364/93 z dne 5. 2.
1993, sklenjene na osnovi določil Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 81/91)
med prodajalcem Metalna p.o. Maribor, ki
ga je zastopal predsednik Marjan Anžur
in kupcema Aljažem Sancinom, EMŠO:
2910954500237 in Jano Sancin, EMŠO:
0608956505222, s katero je prodajalec
kupcema prodal stanovanje št. 22 v II.
nadstropju v stanovanjski hiši, na naslovu Štantetova ulica 32, Maribor, parc. št.
1009/1, vl. št. 1414, k.o. Spodnje Radvanje
in na njem dovolil vknjižbo etažne lastninske pravice na ime kupcev, za vsakega do
1/2 celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka in Jane Sancin.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 3. 2009
Dn 1377/08
Os-2554/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Franca Vezjaka, stanujočega Bezenškova
ulica 12, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa Bonis, Mojca Hercog s.p., Maistrova
ulica 4, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini pripisani 2037/6, k.o.
Koroška vrata, pod opr. št. Dn 1377/08,
10. 2. 2009 izdalo sklep o vzpostavitvi
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 2047/92 z dne 3. 4. 1992, 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 Francem Vezjakom, EMŠO: 1204937500260,
stanujočim Bezenškova ulica 12, Maribor,
s katero je prodajalka kupcu prodala stanovanje št. 6 v pritličju stanovanjske hiše
Bezenškova ulica 12, Maribor in dovolila,
da se na tem vknjiži etažna lastninska pravica v njegovo korist.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh

mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 3. 2009
Dn 7020/07
Os-2556/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja S.P.Z.
d.o.o., s sedežem Brnčičeva 31, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetnik Miran Dobovišek,
Trg Leona Štuklja 5, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini pripisani
podvl. št. 2109/1, k.o. Tabor, pod opr. št.
Dn 7020/07, 10. 2. 2009 izdalo sklep o vzpostavitvi zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 2432/124-Ga iz leta 1962,
o prevzemu pravice razpolaganja in lastninske pravice na poslovnem prostoru za prodajalno Mojca, v Mariboru, Dvorakova ulica
12, parc. št. 269, k.o. Maribor Tabor, sklenjene med prodajalcem Zavodom za stanovanjsko in komunalno izgradnjo Okraja
Maribor in kupcem podjetjem Univerzal, grosistično trgovsko podjetje tekstila in galanterije Maribor in
– kupoprodajne pogodbe št. 554/96
z dne 31. 12. 1996, sklenjene med prodajalcem Trgovsko podjetje »Kvik« d.d. Maribor,
Gosposka ulica 8-10, ki ga je zastopal direktor Duško Svilar in kupcem S.P.Z. d.o.o.
Ljubljana, Aleševčeva 12, ki ga je zastopal
direktor Drago Šubic, s katero je prodajalec kupcu prodal poslovni prostor v Mariboru, Dvorakova ulica 12, in sicer prodajalno
Mojca, parc. št. 269, k.o. Tabor in na njem
dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist
kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 3. 2009
Dn 5040/08
Os-2653/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
Poljanska 31, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Boris Fanin, direktor Ramzes
d.o.o., Podrgrajsova ulica 12, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini
pripisani podvl. št. 1696/24, k.o. Spodnje
Radvanje, pod opr. št. Dn 5040/08, dne
25. 11. 2008 izdalo sklep o vzpostavitvi
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 2525-471-13-2/4-ET z dne 8. 12. 1978,
sklenjene med prodajalcem Gradbenim
podjetjem Stavbar, z n.sol.o. Maribor, Industrijska ulica 13, TOZD Visoke gradnje,
Maribor o.sol.o Maribor, Industrijska ulica
13, ki ga je zastopal glavni direktor Anton
Sršen in kupcem Certus Maribor, z n.sol.o.,
TOZD Avtobusni medkrajevni promet b.o.
Maribor, Linhartova ulica 22, ki ga je zastopa direktor Jakob Kapitanovič, s katero je
prodajalec kupcu prodal spodnja stanovanja v objektu »B« S-23 Koseskega ulica 93
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v Mariboru, na parc. št. 100, k.o. Spodnje
Radvanje:
– dvoinpolsobno stanovanje št. 17,
v skupni površini 67,75 m2 v II. nadstropju
v 1. stopnišču, s kletnim prostorom (shrambo) v kleti površine 3,40 m2,
– dvoinpolsobno stanovanje št. 83,
v skupni površini 67,75 m2 v V. nadstropju
v 1. stopnišču, s kletnim prostorom (shrambo) v kleti površine 3,35 m2,
– dvosobno stanovanje št. 38, v skupni površini 53,75 m2 v III. nadstropju v 1.
stopnišču, s kletnim prostorom (shrambo)
v kleti površine 3,40 m2,
– dvosobno stanovanje št. 39, v skupni površini 53,75 m2 v III. nadstropju v 1.
stopnišču, s kletnim prostorom (shrambo)
v kleti površine 3,45 m2 in
– enosobno stanovanje št. 37, v skupni površini 40,85 m2 v III. nadstropju v 1.
stopnišču, s kletnim prostorom (shrambo)
v kleti površine 3,40 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic 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.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 3. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 4699/2005
Os-2349/09
Okrajno sodišče v Celju v izvršilni zadevi
upnika Si.Mobil Telekomunikacijske storitve,
d.d. Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga
zastopa Odvetniška pisarna Filipov, Petrovič, Jeraj in partnerji o.p., d.o.o., Tomšičeva
3, Ljubljana, zoper dolžnika Milorada Dimiča, Ul. bratov Vošnjakov 12, Celje, zaradi
izterjave 545,38 EUR s pp, dne 10. 3. 2009
sklenilo: dolžniku Miloradu Dimiču, stanujočem Ul. bratov Vošnjakov 12, Celje se v izvršilni zadevi I 05/04699 na podlagi 85. člena
Zakona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ, kot začasni zastopnik postavi
odvetnik Tomaž Germ iz Celja.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 10. 3. 2009
II P 626/2008
Os-2657/09
Okrožno sodišče v Kranju je po 4. točki
drugega odstavka 82. člena ZPP v pravdni
zadevi tožeče stranke Danila Blenkuša, Gasilska ulica 12, Kranjska Gora, ki ga zastopa odvetnica Manja Krainer iz Radovljice,
zoper toženo stranko Milico Pešić Blenkuš,
C. Talcev 19, Jesenice, zaradi razveze zakonske zveze, postavilo toženki Milici Pešić
Blenkuš, začasnega zastopnika, odvetnika
Primoža Bajžlja iz Radovljice.
Začasni zastopnik bo zastopal toženko
v postopku, vse dokler toženka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
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roma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 3. 2009
VL 113855/2008
Os-2580/09
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.Mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa
odv. Biljana Ana Filipov, Tomšičeva ulica 3,
Ljubljana, proti dolžnici Ljiljani Kogovšek,
Vojkova ulica 1, Celje, ki jo zastopa odv.
Luka Vižintin, Bethovnova 5, Ljubljana, zaradi izterjave 193,77 EUR, sklenilo:
dolžnici Ljiljani Kogovšek, Vojkova ulica
1, 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
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odv. Luka Vižintin, Bethovnova 5, 1000
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 2009
II P 1665/2007
Os-2587/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Tadeji Oštir v pravdni zadevi tožeče
stranke Lesnine d.d., Ljubljana, Cesta na
Bokalce 40, Ljubljana, ki jo zastopa Majda
Kmet, odvetnica v Ljubljani, proti toženi
stranki Mojci Vizjak, Na grad 25, Ig, zaradi
plačila 549,99 EUR s pp, dne 30. 1. 2009
sklenilo:
Odvetnika Darka Avsenika, se razreši
dolžnosti začasnega zastopnika tožene
stranke v tej pravdni zadevi.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2009
I 8278/2006
Os-2775/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Parnad d.o.o., Cesta v Gorice 33, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Vesna
Šafar, Resljeva 25, Ljubljana, zoper dolžnika Francija Progarja, Chengdujska cesta
24, Ljubljana, ki ga zastopa odv. zač. zast.
Silvan Jakin, Čufarjeva 15, Ljubljana, zaradi izterjave 445,02 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Francu Progarju se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Silvan Jakin, Čufarjeva 15, Ljub
ljana.
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 27. 3. 2009
N 19/2007
Os-2304/09
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah,
je v nepravdni zadevi opr. št. N 19/2007
predlagatelja Uroša Vuhererja, Rudniška
cesta 2, Zreče, ki ga zastopa Irena Ne-
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čemer, odvetnica v Slovenskih Konjicah,
zoper nasprotnega udeleženca Mihaela
Vuherer, Brazilija, Brazilija, zaradi delitve
solastnega premoženja in za postavitev začasnega zastopnika, v skladu z 82. členom
ZPP v zvezi s 37. členom ZNP sklenilo:
za začasno zastopnico nasprotnega udeleženca se postavi Alenka Pučnik Kuk, Mestni trg 16, Slovenske Konjice, strokovna
sodelavka zaposlena na Okrajnem sodišču
v Slovenskih Konjicah.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 4. 3. 2009

Oklici dedičem
Dd 45/2009
Os-2658/09
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Poje Ani, roj. Glatz, hčerki Janeza, roj. 9. 7. 1871, kmetici,
državljanki bivše FLRJ, nazadnje stanujoči
Draga 35, umrli 4. 2. 1958 ravno tam, in sicer glede njenega solastninskega deleža na
zemljišču Agrarne skupnosti Draga.
V poštev za dedovanje na podlagi zakona v tem dodatnem zapuščinskem postopku pridejo tudi zapustn. otroci Šturm
Marija, Ambrož Ana, Bazzar Frida, Gradišar
Rozalija, Poje Filip in Poje Jože, ki pa so
vsi živeli in tudi že umrli v tujini, medtem ko
njihovi potomci oziroma dediči sodišču niso
znani. Zato se s tem oklicem poziva vse,
ki menijo, da imajo kakršnokoli pravico do
zapuščine pokojne Poje Ane, ki jo sodišče
obravnava v tem dodatnem zapuščinskem
postopku, da se v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem listu RS, na
spletni strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo in
uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po
preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo
zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo
v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 13. 3. 2009
Dd 47/2009
Os-2659/09
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojnem Poje Jakobu, roj.
5. 4. 1865, kmetu, državljanu bivše Jugoslavije, nazadnje stanujočem Draga 20, umrlem 22. 4. 1943 ravno tam, in sicer glede
njegovega solastninskega deleža na zemljišču Agrarne skupnosti Draga.
V poštev za dedovanje na podlagi zakona po pokojnem Poje Jakobu bi prišli
tudi njegovi otroci Šturm Marija, Ambrož
Ana, Bazzar Frida, Gradišar Rozalija, Poje
Filip, Poje Jože in Poje Franc, ki pa so vsi
živeli in tudi že umrli v tujini. Njihovi potomci oziroma dediči sodišču niso znani. Zato
se s tem oklicem poziva vse, ki menijo,
da imajo kakršnokoli pravico do zapuščine pokojnega Poje Jakoba, ki jo sodišče
obravnava v tem dodatnem zapuščinskem
postopku, da se v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem listu Republike
Slovenije, na spletni strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo in uveljavljajo svojo pravico
do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo
sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo
in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom
o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 13. 3. 2009

II D 1813/2007
Os-2612/09
V zapuščinskem postopku, ki se vodi
pred Okrajnim sodiščem v Mariboru po dne
26. 10. 2007 umrlem Uranjek Dušanu, sinu
Milana, roj. 7. 9. 1956, državljanu Republike Slovenije, samskemu, nazadnje stanujoč
v Mariboru, Pajkova ulica 27, pride v poštev
kot dedič po zapustniku tudi zap. oče Uranjek Milan, roj. 16. 3. 1931 v Mariboru, ki je
po podatkih sodišča dne 17. 8. 1987 umrl
v Skopju, Republika Makedonija.
Sodišče zato poziva dediče zap. očeta
Uranjek Milana, neznanih imen in naslovov, da se v roku enega leta od objave
oklica v Uradnem listu Republike Slovenije
priglasijo sodišču v zadevi pod opr. št. II
D 1813/2007.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 3. 2009
II D 905/2004
Os-2690/09
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri
Okrajnem sodišču v Mariboru, po pokojnem
Vinku Steinerju, roj. 23. 1. 1948, državljanu
Republike Slovenije, samskem, nazadnje
stanujoč Ul. Leona Zalaznika 10, Maribor,
ki je umrl dne 8. 9. 2004, prideta v poštev
kot dedinji po zapustniku tudi njegovi polsestri, po materini strani, Lojzka, živeča nekje
v Mariboru in Ivanka, ki živi v Avstraliji. Ker
drugi podatki o njima niso znani, sodišče
poziva:
zap. polestri Lojzko, živečo na neznanem naslovu v Mariboru in Ivanko, živečo
na neznanem naslovu v Avstraliji oziroma
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta od objave
oklica v Uradnem listu RS priglasijo oziroma priglasijo sodišču v zadevi pod opr. št. II
D 905/2004, v skladu z 206. členom Zakona
o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 3. 2009
D 115/08
Os-2048/09
Na Okrajnem sodišču v Trbovljah je
v teku zapuščinski postopek po pok. Sever Ani, umrli dne 18. 3. 1997, roj. 11. 8.
1924, nazadnje stanujoči Kolonija 1. maja,
Trbovlje.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Sever Ani, roj.
11. 8. 1924, da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Trbovljah v enem letu od objave
tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 24. 2. 2009

Oklici pogrešanih
N 24/2008
Os-2607/09
Okrajno sodišče v Kopru, je v nepravdni zadevi predlagateljice Pavle Kocjančič,
Rožar 11, Črni Kal, ki jo zastopa odv. Igor
Kocjančič, iz Kopra, zoper nasprotnega udeleženca Ivana Kocjančiča, neznan, ki ga
zastopa skrbnica za poseben primer Cvetka
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Birsa, zaradi razglasitve za mrtvega, dne
6. 3. 2009, sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev Kocjančič Ivana, sina pok. Marije Kocjančič, iz
Rožarja, za mrtvega.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, da to sporočijo naslovnemu
sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica v Uradnem listu RS, ker bo sodišče po
preteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 3. 2009
N 1/2009
Os-2660/09
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici
Ireni Renier v nepravdni zadevi predlagateljice Valburge Resnik, Armeško 24, p. Brestanica, ki jo zastopa odv. Adam Molan iz
Krškega, zoper nasprotnega udeleženca
Adolfa Resnika, Armeško 24, p. Brestanica,
ki ga zastopa skrbnik za posebni primer
Miroslav Markovič, Kremelj 94, p. Krmelj,
zaradi predloga za razglasitev pogrešanca
za mrtvega, izven naroka dne 18. 3. 2009,
podaja naslednji oklic:
Adolf Resnik, roj. 14. 1. 1922, z zadnjim
stalnim prebivališčem Armeško 24, p. 8280
Brestanica, je pogrešana od 2. svetovne
vojne.
Pogrešani Adolf Resnik, se poziva, da
se v 3 mesecih po objavi tega oklica oglasi
sodišču, prav tako pa se tudi pozivajo vsi,
ki kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču v 3 mesecih po objavi oklica
v Uradnem listu RS in na oglasni deski tukajšnjega sodišča.
Kolikor se v odrejenem 3-mesečnem
roku na oklic pogrešani ne bo oglasil in tudi
ne bo drugih obvestil, ki bi izkazovale, da je
pogrešani še živ, bo sodišče po poteku tega
roka pogrešanega razglasila za mrtvega.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 18. 3. 2009
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Dokl Margita, Sončna ulica 5,
Murska Sobota, zavarovalno polico, št.
50500020005, izdala zavarovalnica KD
življenje. gnp-303981
Dokl Saša, Sončna ulica 5, Murska
Sobota, zavarovalno polico, št. 0500019944,
izdala
zavarovalnica
KD
življenje.
gnn-303983
Kunej Milan, Mariborska cesta 5,
Radlje ob Dravi, zavarovalno polico, št.
POL-01000002141, izdala zavarovalnica
Moja naložba pokojninska družba d.d.
gnp-304031
Likeb Avgust, Zaliže 35, Polzela,
zavarovalno polico, št. 50500040930 (Azija
garant), izdala zavarovalnica KD življenje
d.d. gnc-303969
Osvald Monika, Podkoren 63, Kranjska
Gora, zavarovalno polico, št. 50500026279,
izdala zavarovalnica Slovenica življenje d.d.
Ljubljana. gnn-304033
Ušen Vincenc, Zg. Grušovlje 6, Šempeter
v Savinjski dolini, zavarovalno polico, št.
40301002409. gnj-304037

Spričevala preklicujejo
Abazova Timka, Postojnska ulica 23,
Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Izobraževalnega zavoda Cene Štupar
Ljubljana. gnx-303998
Ališič Klavdija, Blejska Dobrava 138,
Blejska Dobrava, spričevalo za 1., 2. in
3. letnik Srednje gumarske, obutvene in
tekstilne šole Kranj – frizer. gnd-304018
Banič Željko, Ravno 16, Raka, diplomo
Srednje elektrotehniške in strojne šole
Krško, izdana leta 1991. gny-304047
Bec Štefan, Slomškova 7, Murska Sobota,
diplomo SCTPU, št. I-K/359 – obdelovalec
kovin, izdana leta 1984. gno-303982
Dobrijević Jadranka, Hladilniška pot 26,
Ljubljana, spričevalo o končani šoli Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2003.
gnz-303996
Drljevič Simona, Sp. Sečovo 57, Rogaška
Slatina, maturitetno spričevalo in spričevala
od 1. do 3. letnika Poslovno komercialne
šole v Celju, izdano leta 1989, 1990 in 1991.
gnb-303970
Drol Mohor, Na kresu 22, Železniki,
diplomo
Srednje
kovinarske
in
cestnoprometne šole v Škofji Loki, št. 207,
izdana leta 1986. gnb-303995
Eltrin Petra, Topilniška 5, Litija,
indeks, št. 18020090, izdala FF Ljubljana.
gnm-304009
Golar Teja, Hafnerjevo naselje 62, Škofja
Loka, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
v Ljubljani, izdano leta 2005 in 2006.
gne-304042
Gomboc Tornar Ana, Juša Kramarja 33,
Črenšovci, spričevalo o zaključnem izpitu

Ekonomske šole – ekonomski tehnik, izdano
leta 1979. gni-304038
Hazler Peter, Horjul 120/a, Horjul,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2001. gni-303988
Janež Stanko, Dolga vas, Omerzova
ulica 25, Kočevje, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje kovinarske šole v Kočevju
– oblikovalec kovin in upravljalec strojev,
izdano leta 1985. gno-304011
Jenuš Mojca, Hrastje Mota 30, Radenci,
spričevalo Ekonomske šole Murska Sobota
– trgovec, izdano leta 1997, 1998 in 1999.
gne-303992
Jovanovič Maja, Proletarskih brigad 20,
Izola – Isola, spričevalo o poklicni maturi
ET/PTI-166-081. gnc-304019
Kamenšak Robert, Ribiška pot 34,
Lenart v Slov. goricah, potrdilo o strokovni
usposobljenosti za trgovskega poslovodjo,
št. 888-171/94 z dne 24. 5. 1994.
gnd-303993
Kastelec Janko, Veliko Mlačevo 53,
Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu
Tekstilnega in obutvenega centra Kranj, št.
23/VIII-79, izdano leta 1979. gnz-304021
Kastelec Jožica, Veliko Mlačevo 53,
Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra Josip Jurčič Ivančna
Gorica, izdano leta 1986, izdano na ime
Zupanc Jožica. gny-304022
Krašan Jožef, Šempas 154, Šempas,
spričevalo Šolskega centra za kovinsko
stroko – šola za voznike motornih vozil, št.
1675, izdano leta 1973. gnm-304034
Kukovec Mihela, Nova vas pri Markovcih
31, Markovci, spričevalo 3. letnika gimnazije
Ormož. gnq-303980
Lavrič Jože, Mengeška cesta 52, Trzin,
spričevalo o strokovni usposobljenosti
odgovorne osebe, št. 604522 z dne 20. 5.
1997. gnv-304050
Lenarčič Veronika, Stara ulica 3, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra poklicnih šol v Murski Soboti –
poklicna oblačilna šola, izdano leta 1980,
izdano na ime Ficko Vesna. gnu-304051
Likar Špela, Savska 38/b, Domžale,
indeks, št. 59040241, izdala Visoka šola
za upravljanje in poslovanje Novo mesto.
gnt-304052
Machting Alisa, Ulica Gorenjskega
odreda 14, Kranj, spričevalo o poklicni maturi
Srednje zdravstvene šole Ljubljana, izdano
leta 2004, na ime Mahič Alisa. gnr-304004
Mahmutović Enes, Tribuče 50, Črnomelj,
indeks, št. I/KS-259, izdala Srednja šola
družboslovne in kovinarske usmeritve
Edvarda Kadelja Črnomelj. gnw-304049
Malačič Jasmina, Vučja gomila 6,
Fokovci, indeks, št. 20200162, izdala Pravna
fakulteta Ljubljana. gnh-304014
Milekić Ana, Cesta prvih borcev 13/a,
Brestanica, obvestilo o uspehu pri maturi
obvestilo o uspehu pri splošni maturi
Gimnazije Brežice, šolsko leto 2007/2008.
gnm-303984
Mišvelj Alenka, Žorgova ulica 18/a,
Ljubljana, diplomo Ekonomske fakultete
Edvarda Kardelja Ljubljana, št. 3629,

izdana leta 1979, na ime Babič Alenka.
gns-304028
Mulec Sebastjan, Jegriše 54/a, Vodice,
spričevalo o poklicni maturi Srednje šole
za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana,
št. 245 – smer elektrotehnik, elektronik.
gno-304007
Ostrelič Jure, Selška cesta 2, Dobova,
maturitetno spričevalo Gimnazije Brežice,
izdano leta 2002. gnd-304043
Qorraj Bleta, Celovška 269, Ljubljana,
spričevalo 9. razreda OŠ Dravje.
gnw-304024
Rožič Alenka, Brezovica 7, Dob,
spričevalo 3. letnika Ekonomske gimnazije
v Kamniku, izdano leta 2008. gnh-303989
Rožman Iztok, Pot v dolino 47, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
voznike motornih vozil na Ježici, izdano leta
1992. gnz-304046
Shkodran Abazi, Tržaška cesta 16,
Logatec, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje poklicno strokovne šole Bežigrad.
gny-303972
Somi Štefan, Radmožavci 42, Dobrovnik
– Dobronak, spričevalo DSŠ Lendava –
elektrikar, energetik, izdano leta 2007.
gno-304032
Škraba Roman, Reška ulica 11,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kemijske šole Ljubljana, izdano leta
1984. gnj-304012
Tušak Vid, Pušenci 34, Ormož, potrdilo o
opravljenem izpitu za varno delo s traktorji in
traktorskimi priključki. gnb-304020
Viher Manica, Sv. Primož na Pohorju 9,
Vuzenica, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra za oblačilce in frizerje
Maribor, št. 3049, izdano leta 1979, izdano
na ime Furman Manica. gnx-304027

Drugo preklicujejo
Celin Karlo, Podgraje 12, Ilirska Bistrica,
ADR certifikat, št. 21648, izdan 10. 5. 1968.
gnq-304055
Dark trans d.o.o., Šalara 027, Koper
– Capodistria, dovolilnico za mednarodni
prevoz blaga v cestnem prometu, št.
0001535 za leto 2009. gnd-303968
Dita d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljubljana,
delovno dovoljenje, št. 9821383 za delavca
Hajdar Shqiprim, stanujoč Remnik Vitina –
Kosovo. gnf-304016
Djokić Goran, Ul. Vide Pregarčeve
14, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal
Šolski center za pošto, ekonomijo in
telekomunikacijo. gnv-303975
Dobranić Filip, Župančičeva ulica 6, Lendava – Lendva, študentsko izkaznico, št.
18080143, izdala FF Ljubljana. gnx-303973
Ferataj Sami, Laze pri Dolskem 46, Dol
pri Ljubljani, dovoljenje za zaposlitev, št.
99289818813. gnr-303979
Gašperšič Tilen, Breznikova ulica
19, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
49080069, izdala Gea College Ljubljana –
podjetništvo. gnn-304008
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Gregorin Rok, Rusjanov trg 6, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdal Šolski center za
pošto, ekonomijo in telekomunikacije.
gnu-303976
Gržan Maja Sara, Vodnikov trg
5,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št. 18021243, izdala FF Ljubljana.
gnb-304045
Gvozden Dragan, Vrzdenec 115, Horjul,
dovoljenje za zaposlitev, št. 04244240854.
gnv-304000
Hatlak Matjaž, Ozeljan 126a, Šempas,
študentsko izkaznico, št. 23060284,
Fakulteta za strojništvo. gnt-303977
Hrovat Dominik, Varpolje 83, Rečica
ob Savinji, službeno izkaznico, št. 011435,
izdana pri MNZ Ljubljana, leta 2005.
gnh-304039
Ivančič Robert, Pobeška cesta 47, Koper
– Capodistria, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-01302-00/95,
izdala Uprava RS za pomorstvo RS, Koper.
gnl-304010
Kahrimanović Semir, Šmartinske cesta
106, Ljubljana, dovoljenje za zaposlitev, št.
04244242590. gns-303978
Kališnik Vitoslav, Obirska ulica 17,
Ljubljana, orožni list, št. OL0020025.
gnz-303971
Komič Admir, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 64080503, izdala
Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana.
gnk-304036
Koželj Anton, Truške 1/f, Koper –
Capodistria, študentsko izkaznico, št.
23080519, izdala Fakulteta za strojništvo
Ljubljana. gnw-303999
Krejan Dejan, Stolovnik 66, Brestanica,
študentsko izkaznico, št. 64080258, izdala
Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana.
gnl-304035
Kršmanc Kristian, Rimska cesta
20, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Ledina. gnx-304048
Lazarov Dushko, Jarška cesta 100,
Ljubljana, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500008717000, izdal Cetis Celje.
gnr-304054
Lešnik Renato, Zavrh 74/b, Voličina,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500012060000, izdal Cetis Celje.
gnj-303987
MAB transport, Kidričeva 52a, Rogaška
Slatina, potrdilo o neoporečnosti cestnega
vozila pod carinskimi oznakami, št. 2215
izdano v Celju dne 4. 4. 2007 veljavno

Račeta Marko, Celovška 143, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63030338, izdala
FRI Ljubljana. gnx-304023
Raspor Adam, Rozmanova 24i, Ilirska
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 64020398,
izdala Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana.
gni-304013
Rustemagić Edvin, Razgledna 1a,
Celje, študentsko izkaznico, št. 07060674,
Fakulteta za varnostne vede. gnw-303974
Sorčan Veronika, Ulica Franja Malgaja
56, Šentjur, študentsko izkaznico, št.
18080811, Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnu-304001
Stepišnik Danijel, Šempeter 102/a,
Šempeter v Savinjski dolini, potrdilo o
opravljenem preizkusu za odgovorne
osebe v cestnem prometu, št. 611268.
gng-304040
Šantl Lea, Zg. Žerjavci 58, Lenart v Slov.
goricah, študentsko izkaznico, št. 50050611,
izdala Teološka fakulteta v Mariboru.
gnf-303991
Šubic Miha, Pot na Jošta 42, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 20200304, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnq-304005
Tramin, d.o.o., Naklo, Ulica bratov
Praprotnik 21, Naklo, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500015018001, izdana
za voznika Vidić Predraga, stanujočega
Zoisova ulica 17, Kranj. gns-304053
Transles d.o.o., Bukovlje 019, Stranice,
dovolilnici za Hrvaško – tretjo državo, št.
0005542 in 0005543. gne-304017
Tušar Jasmina, Poljane 9, Cerkno,
študentsko izkaznico, št. 30014600, izdala
FKKT Ljubljana. gny-303997
Uršič Matic, Tunjška mlaka 33/a, Kamnik,
študentsko izkaznico, št. 64080436, izdala
Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana.
gns-304003
Vrtačnik Kristina, Tumov drevored 13,
Tolmin, študentsko izkaznico, št. 31220128,
izdala Fakulteta za farmacijo Ljubljana.
gnc-303994
Zavrl Stanko, Verje 39/a, Medvode,
službeno izkaznico, št. 008383 – varovanje,
izdana pri MNZ Ljubljana, dne 16. 4. 2004.
gnr-304029
Žaberl Branko, Babna gora, Sveti
Štefan, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500007003000, izdal Cetis Celje.
gnf-304041
Žerovnik Eva, Gabrje 47, Dobrova,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta
Plečnika Ljubljana. gnt-304002

do 4. 4. 2009, reg. št. vozila L7-35CE.
gnv-304025
MAB transport, Kidričeva 52a, Rogaška
Slatina, potrdilo o neoporečnosti cestnega
vozila za prevoz blaga pod carinskimi
oznakami, št. 2218, izdano 11. 4. 2007 in
velja do 11. 4. 2009, reg. oznaka Z4-58CE.
gnu-304026
Mandelj Bojan, Sava 23, Sava, orožni
list, št. OL0016204, izdala UE Litija.
gnl-303985
Nared Tomaž s.p., Rakovške čete 2,
Rakek, izvod licence, št. 6519-001 za
vozilo z reg. št. LJ 68-52N, izdano dne
27. 7. 2007 z veljavnostjo do 28. 9. 2012.
gng-303990
Nasufoski Mersat, Jakčeva 19, Ljubljana,
dovoljenje za delo, št. 99289813213.
gnc-304044
Nikotrans Sodnikar Niko s.p., Prečna
ulica 24, Kranj, izvod licence za vozilo
Mercedes Benz Actros LS z reg. št. KR
A)-142/007173/008,
serijska
številka
O0300986, izdan 15. 9. 2007 pri OZS.
gnk-303986
Ninić Darko, Fužine 2/a, Kamnik,
službeno izkaznico, št. 013125, izdana pri
MNZ Ljubljana. gnq-304030
Oblak & Oblak, prevozništvo in trgovina
d.n.o., Griže 046, Griže, dovolilnici za
Albanijo – tranzitne, št. 021014, 021093,
za Makedonijo – tretjo državo, št. 006263,
Za Rusijo – tretjo državo, št. 452503.
gnk-303965
Oblak & Oblak, prevozništvo in trgovina
d.n.o., Griže 046, Griže, dovolilnice za
Rusijo – bilateralno tranzitno, št. 0441444,
0444104, 0444994 in 0444999, za Ukrajino
– tranzitna, št. 240391, 241178 in 243875,
za Ukrajino – tretje države, št, 250120 in
251840. gnj-303966
Oblak & Oblak, prevozništvo in trgovina
d.n.o., Griže 046, Griže, dovolilnice za
Ukrajino – tranzitna EURO2, št. 245251, za
Ukrajino – tranzitna – EURO3, št. 248313.
gne-303967
Očko Robert, Betonova ulica 44, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 63010250, izdala
FRI Ljubljana. gnp-304056
Pangršič Robert, Hrastenice 14, Polhov
Gradec, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 26243-00717-0/04, ser.
št. 15648, izdano 7. 6. 2004. gnp-304006
Podobnik Nejc, Hrustovo 1, Velike Lašče,
vozno karto, št. 1297, izdal Veolia transport.
gng-304015
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Javni razpisi

865

Javne dražbe

901

Razpisi delovnih mest

906

Druge objave

909

Objave po Zakonu o političnih strankah

922

Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin

924
924

Zavarovanja terjatev

928

Objave sodišč
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

929
929
929
937
938
938

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

940
940
940
940
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